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ISTORIE ANTICĂ 

ZEUL ELENIZAT HARPOCRATE ŞI RĂSPÂNDIREA 

ACESTUIA LA MAREA NEAGRĂ 

TEODORA-DANIELA MOȚ


Abstract : This paper examines the origins, symbolism and  representations of 

the hellenized god Harpocrates. Being inspired by Horus, the Egyptian deity, 

son of Isis and Osiris, it has developped into a different type of divinity during 

the Greek, Roman and Christian period, as the god of silence and secret. The 

cult of Harpocrates soon became widespread through the whole hellenistic 

world, this dissemination being assigned to the comercial activities or to a 

Ptolemaic intervention and propaganda. The representation of Harpocrates is 

the most often and common at the Black Sea, being identified typologies with 

numerous analogies in Egypt, especially in Alexandria.  During the early 

centuries of our era, the harpocratic term was linked to some physical 

malformations attributed mainly to the gods. It is supposed that remains of the 

cult of Harpocrates had perpetuated in Christianism, particularly in the 

representations of saints, but in legends too.  

Keywords : Harpocrates, hellenism, cult, harpocratic, commerce, gods, Black 

Sea, Christianism 

După ce Alexandru cel Mare a cucerit Egiptul, în 332 î.Hr., grecii îl 

vor adopta pe Horus, unul dintre cei mai importanţi zei ai Egiptului Antic. 

Potrivit legendei, Horus era fiul lui Osiris, zămislit de Isis în timpul 

procesului magic de reînviere a lui Osiris, după ce fusese ucis de fratele său, 

Seth. Ajungând la maturitate Horus îşi va răzbuna tatăl, ucigându-l pe Seth şi 

va deveni succesorul acestuia1. Toţi faraonii Egiptului se vor identifica cu 

Horus, ca sursă a legitimităţii, devenind Osiris în Lumea de Dincolo. Fiind 

reprezentat ca un şoim, sau ca un bărbat cu cap de şoim, la început Horus a 

fost un zeu celest, ai cărui ochi reprezentau Luna şi Soarele, fiind identificat 

în Textele Piramidelor2 cu cerul. Horus apare reprezentat purtând o coroană 

 Teodora-Daniela Moț, doctorandă anul I Istorie antică Universitatea Bucureşti 
1 John Gwyn Griffiths, The Conflict of Horus and Seth from Egyptian and Classical Sources : A 

Study in Ancient Mythology, Liverpool University Press, Liverpool, 1960, p. 104-107. 
2 Kurt Sethe, Die Altaegyptischen Pyramidentexte, J.C. Hinrichs'sche, Leipzig, 1908, p. 364-366. 

(The Helenified God Harpocrate and the Spreading of his Cult at the 
Black Sea) 
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dublă, sau coroana Atef, coroana albă sau hemhem. În mitologia egipteană 

este unul dintre zeii cu cele mai multe manifestări, printre care, Haroeris sau 

Horus cel Bătrân, Harsiese ca zeul copil, fiu postum al lui Osiris, sau 

Haractes, ca simbol al Soarelui care răsare, fuzionat cu Ra3.  

Majoritatea statuilor egiptene îl înfăţişau pe Horus asemenea unui 

copil nud care îşi duce un deget la gură, imagine inspirată chiar de hieroglifa 

,,copil"4. Grecii, interpretând greşit semnul, îl vor prelua şi îl vor transforma 

în zeul elenizat Harpocrate, divinate a tăcerii şi a secretului care aduce 

aminte preoţilor, în special, să păstreze liniştea asupra tainelor hieroglifelor. 

Mai târziu, la romani această confuzie între semnul naivităţii copilăreşti şi 

simbolul tăcerii nu va fi tocmai lipsită de logică, în limba latină cuvântul 

copil (infans) traducându-se literal ca cel care nu vorbeşte5. 

În decursul timpului motivul harpocratic al tăcerii a fost îndelung 

utilizat ca simbol al tăcerii ritualice, al unei minţi luminate, al încrederii, 

reflexiei sau priceperii în domeniul politic, considerându-se dezirabilă 

păstrarea tăcerii pentru a nu se divulga lucruri interzise sau care ar fi putut să 

tulbure societatea. Harpocratici6 erau numiţi în primele secole ale erei 

noastre copiii născuţi cu malformaţii congenitale, precum deschizătura fantei 

labiale (buză de iepure) sau hermafrodiţi, consideraţi însemnaţi de zei. 

Din studiul obiectelor egiptene de epocă elenistică şi romană, 

Harpocrate este reprezentat asemenea unui copil-zeu, purtând cornul 

abundenţei, asociat cultelor din Heracleopolis Magna, dar a cărui iconografie 

va fi desăvârşită la Alexandria. Deoarece marinarii fenicieni, apoi grecii din 

Naucratis comercializaseră încă din perioadele anterioare lui Alexandru 

Macedon obiecte uzuale, dar şi de cult egiptene, panteonul din Valea Nilului 

s-a făcut cunoscut de timpuriu până în cele mai îndepărtate zone7. Odată cu 

amestecul cultural şi religios elenistic s-au impus şi credinţele legate de 

familia isiacă compuse din cuplul Isis-Serapis, fiul lor Harpocrate, dar şi 

Anubis, tetradă centrală la care s-au asociat un anumit număr de divinităţi 

aparţinând aceluiaşi ciclu mitic, mitologic şi cultual, de asemenea originare 

3 Donald B. Redford, The Ancient Gods Speak : A Guide to Egyptian Religion, Oxford University 

Press, New York, 2002, p. 189-202. 
4 Dom Antoine-Joseph Pernety, Dictionnaire mytho-hermétique, Denoël (Bibliotheca Hermetica), 

Paris, 1972, p. 152-153. 
5 M. Stăureanu, Dicţionar Latin-Român, Scrisul Românesc, Craiova, 1913, p. 179. 
6 Luc Brisson, Le sexe incertain: androgynie et hermaphrodisme dans l'Antiquité gréco-romaine, 

Les Belles Lettres, Paris, 2008, p. 18-26. 
7 Mădălina Firicel-Dana, Centre et périphérie : la mobilité culturelle entre la Mer Noire et le 

monde méditerranéen dans l’Antiquité, în Jacob, 2007, p. 924-941. 
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din Valea Nilului, printre care: Apis, Bubastis, Hermanubis, Chnoubis, 

Horus, Hydreios, Nephthys şi Osiris8.  

Cultul lui Harpocrate va cunoaşte o largă difuzare în întreaga lume 

elenistică, romană şi creştină, cel mai adesea figurând reprezentat alături de 

Isis în ipostaza de mamă, Isis lactans9. Până la finalul secolului III d.Hr., 

cultul lui Harpocrate şi a altor zeităţi egiptene va dobândi un rol deloc 

neglijabil în oraşele greceşti de la Marea Neagră, difuzarea acestora fiind 

pusă ulterior pe seama activităţilor comerciale maritime sau unei imixtiuni a 

dinastiei lagide.  

Obiectele de import cu provenienţă egipteană descoperite în cetăţile 

de la Marea Neagră stârnesc de mult timp un mare interes. De o atenţie 

particulară se bucură amuletele remarcabil de asemănătoare în ceea ce 

priveşte tehnica de execuţie şi materialele folosite. Se presupune că au fost 

importate din Alexandria şi imitate în atelierele locale. La Pontul Euxin 

reprezentarea lui Harpocrate10 este cea mai răspândită dintre toate celelalte 

divinităţi egiptene. În afară de statuetele de import apar şi cele fabricate în 

atelierele locale, ceea ce demonstrează clar că acest cult era foarte popular.  

Pe o figurină de bronz aflată în muzeul din Odessa, provenind de la 

Olbia, Harpocrate este reprezentat aşezat pe o floare de lotus, trăsăturile feţei 

şi ale corpului au delicateţea celor ale unui copil, pe cap are o dublă coroană, 

iar o buclă îi acoperă urechea dreaptă, purtând o tunică,  tipologie cu 

numeroase analogii în Egipt, îndeosebi la Alexandria. Mult mai des însă, 

apare înfăţişat ca un băieţaş care duce un deget la gură şi ţine un corn al 

abundenţei în mâna stângă, difuzarea acestei reprezentări a lui Horus la 

Marea Neagră fiind atestată prin figurinele de provenienţă locală, un 

exemplu demn de luat în considerare reprezentându-l o statuetă din argilă 

locală din Kertch, din secolul I î.Hr., provenind din Panticapaeum, lucrată 

într-o manieră delicată11. Mai apare alături de Dionysos tânăr, reunirea 

acestor personaje fiind evident legată de semnificaţia lor chtoniană. Pe lămpi 

este reprezentat împreună cu Isis şi Anubis, care ţine în mâna stângă o frunză 

de palmier şi în dreapta un caduceu, atributul lui Hermes, cei doi servind ca 

ghizi în tărâmul de dincolo. O lampă descoperită în Chersonesos reprezintă 

un document excepţional printre obiectele importate, având-o reprezentată pe 

Afrodita ţinând mâna stângă pe capul lui Horus. În alte locuri Harpocrate ia 

8 Paul Bilde et al., Centre and Periphery in the Hellenistic World, Studies in Hellenistic Age 4, 

Aarhus, 1993, p. 27-39. 
9 Vincent Tran Tam Tinh, Isis lactans : Corpus des monuments gréco-romains d'Isis allaitant 

Harpocrate, E.J. Brill, Leiden, 1973,  p. 54-56. 
10 Mădălina Firicel-Dana, Culture et mobilité dans le Pont-Euxin. Approche régionale de la vie 

culturelle des cités grecques, Ausonius Scripta Antiqua 37, Bordeaux, 2011, p. 11-13. 
11 Mariia Mikhaĭlovna Kobylina, Divinités orientales sur le littoral nord de la Mer Noire, E.J. 

Brill, Leiden, 1976,  p. 37-44. 
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locul lui Eros, fiul Afroditei, într-un început de sincretism religios. Pe un alt 

vas Harpocrate apucă cu mâna dreaptă o gâscă, aceasta fiind pasărea care se 

sacrifica de obicei mamei sale, Isis12, de asemenea, adesea fiind reprezentat 

aşezat pe o pasăre.  

Dintre figurinele de teracotă care îl înfăţişează pe Harpocrate, printre 

tipurile iconografice care au cunoscut un mare succes se numără şi cele în 

care micul zeul este înfăţişat ţinând în mâini un recipient pe care îl duce la 

gură, ca pentru a sorbi din acesta. Această tipologie de reprezentare este cel 

mai probabil corelată cu circuitele comerciale şi schimburile de alimente, 

printre altele, atât de răspândite în întreaga lume elenistică, Harpocrate fiind 

considerat şi cel care dirijează aprovizionarea şi aduce belşugul, salvând de 

la înfometare13.  

Unii cercetători consideră că iconografia lui Harpocrate ar fi avut o 

mare influenţă în arta creştină. Spre exemplu, reprezentările acestuia alături 

de mama sa, Isis sunt considerate un model pentru icoanele de mai târziu 

care îi reprezintă pe Fecioara Maria şi pruncul Iisus. O altă analogie va fi 

făcută cu Harpocrate în poziţia de dominator şi Hristos Pantokrator. De 

asemenea, Harpocrate înfigând o suliţă într-un şarpe poate fi considerat că ar 

fi dăinuit în creştinism prin imaginea şi figura Sfântului Gheorghe luptându-

se cu dragonul. O paralelă intersantă cu gestul lui Harpocrate ca simbol al 

imortalităţii se regăseşte într-o legendă evreiască în care Dumnezeu îl trimite 

pe arhanghelul Mihail să aibă grijă de micul Abraham, care fusese născut 

într-o cavernă şi în care îngerul îi va da noului născut lapte prin degetul mic 

de la mâna dreaptă, aceasta simbolizând totodată şi autosuficienţa şi puterea 

de mai târziu a celui care va deveni Abraham. Importanţa acestei legende a 

fost reliefată prin succesul cultului lui Harpocrate în rândul iudeilor, care l-ar 

fi asimilat cu zeul Iao14. În orice caz, spre sfârşitul Imperiului sincretismul 

religios se va diversifica tot mai mult, manifestându-se tot mai pregnant 

căutările, specifice vremii, a unor culte universale, care să răspundă 

cerinţelor unor categorii tot mai largi ale populaţiei şi care vor conduce, în 

final, la instaurarea monoteismului creştin.  

12 Yuri G. Vinogradov et M.I. Zolotarev, Worship of the Sacred Egyptian Triad in Chersonesus 

(Crimea), în Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 5, 1999, p. 357-381. 
13 Michel Malaise, Questions d'iconographie harpocratique, în Hommages à Jean Leclant, IFAO 

(Bibliothèque d'Etude 106/3),  Cairo, 1993, p. 375-381. 
14 Erwin R. Goodenough, Jewish Symbols in the Graeco-Roman Period, vol. II, Pantheon Books, 

New York, 1953, p. 272. 
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SĂRBĂTORILE AGRARE ALE ROMANILOR 

IOANA – DIANA CHIRIŢĂ (CĂS. MĂRINCEAN)
*

Abstract: Whether they are reaching maturity or they are already at the 

service of humans, a  number  of deities are in charge with agricultural 

works, cropping grains and cereals in particular.  With  that in mind, Saturn 

is the god protector of sowing; Robigus is the personification of the rust that  

appears on the grains, transforming them as requested by Quirinus’s flamen. 

Flora is responsible  for getting the plants come into bloom, whereas Consus 

protects the grains once they are stored.  Last but not least, Ops ensures 

abundant  crops.  However,  among  these  goddesses  one  is most   

profound.  Her  responsibility  is greater than any other god’s and it is 

never-ending.  It’s  goddess Ceres. One way or another, all these deities hold 

responsibilities for what the locals eat. That is why  they entered the Roman 

Pantheon. Considering that the citizens relied on them for food, regardless of 

their social status, these are the most important gods.  As a consequence, a 

series of calendars  of the Roman holidays were created. However, this is not 

the aim of my paper. I will try to describe these holidays following the 

calendar, and throughout my paper, I will try to identify common traits in 

them as well as their level of integration among the sacra publica. 

Keywords: The Roman Empire, deities, holidays, Roman Pantheon 

1. Scurtă descriere a  procesiunilor cultelor agrare

Vom începe cu  Cerealia, sărbătoare în onoarea zeiţei Ceres ce avea 

loc în perioada 12 – 19 aprilie. Acestei zeiţe nu i se aduc  jertfe sângeroase1, 

întrucât aceasta este protectoarea cerealelor şi a recoltelor bogate. După 

ceremoniile de aducere a jerfei, aveau loc jocurile dedicate zeiţei, care durau 

mai multe zile. În ultima zi a acestei sărbători,  agricultorii celebrau această 

zeiţă printr-o procesiune de-a lungul recoltelor, de la Vergilius aflăm că 

acum era momentul în care mierea era dizolvată în lapte şi vin dulce, care era 

dus mai apoi ca ofrandă zeiţei. În cadrul oraşelor această procesiune se făcea 

în Circus Maximus. Menţionez faptul că pe parcursul acestor sărbători 

* Doctorandă, an I, Istorie, cultură, civilizaţie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea 

Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, ioanna0121@gmail.com. 
1 Singura jertfă sângeroasă care îi putea fi adusă era Scroafa trândavă, vezi Ovidius, Fastele, (trad. 

Florescu Ion şi Costa Traian),  IV,v. 414, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1965, 

p. 128.

(Agrarian Festivities of the Romans)
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oamenii trebuiau să fie îmbrăcaţi în alb, însemnând puritatea şi sănătatea 

recoltelor cerealelor. 

Imediat după încheierea sărbătorilor închinate zeiţei Ceres, are loc 

celebrarea zeiţei2 Robigo, pe data de 25 aprilie. Aeastă zeiţă a apărut în urma 

unei calamităţi naturale ce bântuia cultura cerealelor. Neputând să explice 

apariţia ruginii grâului, care producea stricăciuni lanurilor din apropierea 

Romei, ţăranii romani au recurs la inventarea unei divinităţi căreia i-au 

introdus un cult spre a o câştiga de partea lor3. Şi de această dată în cadrul  

sărbătorii are loc o procesiune ce pleca de la Roma spre câmpurile 

înconjurătoare acoperite cu lanuri. 

Odată procesiunile pentru îndepărtarea ruginii de pe lanuri fiind 

îndeplinite, la  o distanţă de trei zile încep sărbătorile Floralia. Zeiţa Flora 

este celebrată în cadrul acestor sărbători care durează din 27 aprilie până în 3 

mai. Flora este slujită de către 12  flamines minores4. Rolul ei natural este de 

a proteja plantele în momentul în care încep să înflorească. Această zeiţă 

protejează nu atât plantele ornamentale, cât şi cerealele, inclusiv copacii sunt 

protejaţi de către aceasta. 

Pe data de 21 August se sărbătorea Consus, zeul grânelor depozitate, 

acelaşi zeu îl întâlnim  şi pe data de 15 decembrie. Altarul zeului se află în 

Circus Maximus, şi este subteran deoarece zeul prezidă asupra conservării 

cerealelor în hambare, care la rândul lor au fost atât la suprafaţă cât şi 

subterane. Acum însă ele sunt la dispoziţia oamenilor5. 

Atât în August, cât şi în decembrie, sărbătoarea zeului Consus este 

urmată, după un interval similar de 4 zile (25 august şi 19 decembrie), de 

celebrarea zeitei Ops, personificarea abundenţei din punct de vedere agricol. 

Într-o primă fază (în 25 august) se serbează Opiconsivia, celebrându-se 

abundenţa recoltelor, iar în data de 19 decembrie se celebrează Opalia. De 

această dată divinitatea trebuie să aibă grijă de semănăturile din toamnă 

pentru a avea din nou recolte bogate. 

2. Simboluri şi elemente comune ale sărbătorilor agrare

În primul rând este necesar de făcut observaţia că toate divinităţile 

menţionate sunt protectoare ale bunului mers al demersurilor agricole. 

2 În literatura de specialitate această divinitate apare fie de identitate masculină, fie feminină, dat 

fiind că sunt acceptate ambele variante, în această lucrare vom privi această divinitate ca fiind 

feminină. 
3 Nicolae Lascu, Cum trăiau romanii, Editura Ştiinţifică, 1965, p. 404. 
4 Georges Dumèzil, Archaic roman religion, vol. I, Johns Hopkins  University Press, Baltimore şi 

Londra, p. 270 
5 Ibidem, p. 351 
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Probabil este un lucru obişnuit ca sărbătorile care au loc în cinstea lor să aibă 

anumite elemente comune, însă se cere să urmărim care sunt acestea şi care 

era semnificaţia lor. 

În ansamblu ordinea acestor sărbători nu este una aleatorie, ci era cu 

grijă aleasă, tocmai pentru a fi siguri că nu trece neobservat niciun pas din 

procesul de maturizare al plantelor, pornind de la semănatul acestora şi 

ajungând până în momentul în care acestea sunt depozitate şi deja aparţin 

oamenilor, chiar şi în acel moment este nevoie de implicarea unei divinităţi 

pentru a fi siguri că truda de peste an nu a fost inutilă. 

În primă instanţă o să avem în vedere durata unora dintre aceste 

sărbători şi vom vedea că în cazul a trei dintre divinităţi le sunt atribuite un 

număr mai mare de zile pentru a fi celebrate. Este vorba despre divinităţi ca 

Ceres, Flora şi Saturn, iar dacă numărăm cu atenţie intervalul temporal al 

desfăşurării acestor jocuri (ludi) dedicate zeilor vom vedea că în fiecare 

dintre cele trei cazuri sunt şapte zile de sărbătoare. Ori ştim că dintotdeauna 

numărul 7 a avut o semnificaţie aparte în credinţele de orice tip de-a lungul 

timpului. În general semnificaţia acestui număr era aceea că reprezintă suma 

dintre cifrele trei (cifră care reprezintă divinitatea) şi cifra patru care 

simbolizează cele patru puncte cardinale. Cifra şapte simbolizează liniştea, 

milostivirea şi pacea. Dacă vom căuta într-un dicţionar de specialitate vom 

afla că cifra şapte este una cosmică, sacră, benefică, simbol al perfecţiunii şi 

unicităţii, semnificând totalitatea spaţiului şi a timpului. Cifra şapte indică 

trecerea de la un ciclu la altul. Din punctul meu de vedere această cifră 

reprezintă în cazul de faţă trecerea de la o etapă la alta a procesului agricol al 

cerealelor. Procesul începe sărbătorindu-l pe zeul Saturn, care veghează 

asupra semănatului seminţelor cerealiere, urmând apoi celebrarea zeiţei 

Ceres care era cea mai pură dintre zei ca dovadă stau şi ofrandele ce îi sunt 

aduse, însă aceasta veghează asupra cerealelor din timpul semănatului până 

în momentul în care acestea sunt pregătite de următoarea etapă şi anume 

înfloritul. Această etapă se află sub protecţia zeiţei Flora. Prin urmare, fiecare 

dintre aceste sărbători reprezintă un prag de trecere de la o condiţie la alta a 

plantei, motiv pentru care putem considera că aceste trei divinităţi reprezintă 

triada principală a cultului agrar. Am ajuns astfel într-un punct în care nu mi-

am propus în mod special să ajung şi nici nu voi insista pe baza acestui 

subiect, însă se pare că din pricina dovezilor de faţă este necesar să accept 

teoria lui G. Dumèzil prin care susţine existenţa unei triade de zeităţi în 

fiecare dintre domeniile în care romanii au avut nevoie de protecţia zeilor6. În 

6 Această teorie constituie subiectul autorului în cartea: Georges Dumèzil, Op. cit. , vol. I, Johns 

Hopkins  University Press, Baltimore şi Londra. 
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fiecare dintre cele trei cazuri prima zi a sărbătorii era dedicată ceremoniilor 

religioase urmând ca apoi să fie organizate diverse jocuri specifice sărbătorii.  

Un următor element comun pentru două sărbători agrare ar fi 

organizarea unei procesiuni în jurul unor câmpuri însămânţate cu grâne. În 

ultima zi a Cerealiei (sărbătoarea în cinstea zeiţei Ceres), se făcea o 

procesiune solemnă în jurul câmpurilor însămânţate, cu ocazia căreia se 

dizolvă mierea în lapte şi vin dulce7 care apoi se ducea ofrandă zeiţei8. 

Sărbătoarea Robigaliei dura doar o zi însă ceremoniile începeau în primul 

rând printr-o procesiune care pleca de la Roma şi se îndrepta şi în acest caz 

spre câmpurile înconjurătoare acoperite cu lanuri, până la locul în care au se 

făceau ceremoniile şi sacrificiile, acesta era denumit lucus Robigi9. În 

legătură cu situarea geografică a acestui loc avem două mărturii. Pe de o 

parte, potrivit calendarului lui Praeneste sarbatoarea are loc in apropierea 

celei de-a V-a bornă miliară pe Via Claudia. De cealaltă parte avem mărturia 

poetului Ovidius care povesteşte că la întoarcerea din călătoria sa la 

Nomentum, s-a întâlnit cu cei care o sărbătoreau pe Robigo10. Problema este 

că pentru întoarcerea de la Nomentum era necesar să mergi pe via 

Nomentana şi nu pe via Claudia, dar acest subiect nu este în întregime 

lămurit de studiile de specialitate11.   

Aceste două zeiţe au diferite atribuţii asupra aceluiaşi produs agricol, 

grânele. Prima dintre ele, Ceres ajută la dezvoltarea şi ajungerea la maturitate 

a spicului, însă cea de-a doua zeiţă, Robigo, este o zeiţă a cărei menire este 

de a preveni apariţia ruginii pe spicul de grâu. Celor două zeiţe li se acordă o 

atenţie deosebită pentru că de această  procesiune depinde totul pentru ca 

ogoarele să se simtă protejate, astfel omul şi divinitatea lucrează împreună. 

Probabil este prea forţată analogia însă o acţiune similară are loc şi în zilele 

noastre în ziua de Rusalii când creştinii ortodocşi împreună cu preotul ies în 

apropierea unui lan de grâu unde are loc o slujbă de sfinţire a ogoarelor şi de 

rugăciune pentru a avea recolte îmbelşugate, pentru a fi ferite de boli şi de 

hazarde naturale. 

Aşadar, există anumite elemente comune între divinităţi, care ne ajută 

să creem o conexiune a acestor culte agrare. Toate sărbătorile sunt strâns 

legate între ele, de aceea ritualurile făcute în cinstea acestora sunt păstrate cu 

sfinţenie şi nu sunt celebrate doar ca sărbători campeneşti. O să vedem în 

cele ce urmează că aceste sărbători însemnau respectarea unor tradiţii, dar şi 

7 Băutură specifică la romani. 
8 Vergilius, Georgicele, I, v. 344-350, vol. I, editura Aleina, Iaşi, 1925, p. 34-35. 
9 Lucus,-i = dumbravă consacrată unei divinităţi vezi Gheorghe Guţu, Dicţionar latin-român, 

editura Humanitas, Bucureşti, 2009, p.358. 
10 Publius Ovidius Naso, Op. cit., IV,v. 911-932, p. 142-143. 
11 Georges Dumèzil, Op. cit., p. 158 – 160. 
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un respect asupra naturii. Faptul că nu am întâlnim un singur element comun 

în cadrul sărbătorilor nu înseamnă că nu există, elementul pe care îl căutăm 

este exact laitmotivul sărbătorii, şi anume grânele, care sunt protejate şi 

vegheate de fiecare dintre divinităţi şi care de fapt stau în centrul tuturor 

acestor practici. 

3. Integrarea cultelor agrare în sacra publica

Relaţia între conducătorii Republicii şi preoţi, între diferitele ordine de 

preoţi şi semnificaţia comunităţii de cetăţeni ca obiect al protecţiei zeilor şi 

ca parteneri activi în protejarea dorinţelor zeilor, toate acestea sunt părţi ale 

unei istorii care explică dezvoltarea politică şi nu numai a Romei. 

Zeităţile cu care începe şi se termină acest ciclu al sărbătoririi pământului 

şi a vegetaţiei sunt Consus şi Ops12, zeii care ajută la depozitarea grânelor şi 

la abundenţa acestora. Altarul lui Consus se afla în valea Murciei, în afara 

sărbătorilor acesta rămânea acoperit cu pământ, simbolizând acţiunea 

misterioasă şi subterană a zeului. Natura sa subterană i-a adus, în epoca 

imperială, o reputaţie misterioasă, i-a fost dedicată o capelă subterană în 

Circus Maximus şi în amfiteatre13. În 21 august se celebrează depozitarea 

grânelor în hambare şi protecţia lor în timp ce se află pe mâna omului. Ataşat 

de el , ca o soţie era Ops, divinitate celebrată pe 25 august. Sărbătoarea se 

numea Opeconsivia şi celebra abundenţa şi bogăţia recoltelor. Cu ocazia 

Consualiei, aveau loc în circ întreceri şi curse de cai liberi sau înhămaţi la 

care, însă boii, măgarii şi catârii erau încununaţi cu flori14 întrucât ei pe 

parcursul anului ajutaseră la muncile agricole, acesta fiind momentul în care 

şi animalele, ca şi oamenii se pot bucura de rodul muncii lor. De aceea 

această sărbătoare este una a bucuriei şi a veseliei atât cea din august cât şi 

cea din 15 decembrie care semnifică în esenţă faptul că de-a lungul 

depozitării lor, grânele au germinat şi că semănatul poate avea loc , de 

această dată fiind în legătură atât cu zeiţa Ops (bogăţia seminţelor) cât şi cu 

zeul Saturn. Însuşi flamenul Quirinal împreună cu Vestalele efectuau 

sacrificiul adus zeului15, ceea ce ne sugerează tocmai importanţa oferită 

acestor sărbători şi integrarea acesteia în cultul public roman.  Nu avem 

informaţii asupra existenţei unui personal sacru care să se dedice acestei 

divinităţi, însă pentru că flamenul Quirinal şi  Vestalele participă la 

sacrificiul adus zeului este evidentă popularitatea de care se bucură 

12 Franz Altheim, A history of roman religion, Londra, Methuen & Co. LTD., 1938 (prima 

publicare), p. 134. 
13 Agostino Pastorino, La religione romana, Mursia, 1973, p. 78. 
14 Nicolae Lascu, Op. cit., p. 405. 
15 Georges Dumèzil, Op. cit., p. 157. 
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divinitatea nu doar în rândul câmpenilor ci şi la Roma. Tot ceea ce ştim 

despre zeiţa Ops este că a avut un sanctuar în forumul imperial, atât de sacru 

încât le era permisă intrarea doar Marelui Pontif şi Vestalelor16. Sărbătoarea 

din data de 19 decembrie purta numele de Opalia şi cinstea rodnicia 

seminţelor ce urmau a fi semănate. Totuşi, imaginea zeiţei ne este cunoscută 

de pe monedele din timpul lui Antoninus Pius şi al lui Pertinax: ea apare 

reprezentată aşezată pe un tron fie cu un sceptru sau un glob în mână, fie cu 

un pumn de porumb, însă se recunoaşte după exerga Opi divinae. În cazul 

Opeconsiviei alături de Vestale oficiază ceremonia religioasă Pontifex 

Maximus17, încă un indiciu asupra integrării acestui grup de sărbători în 

religia civică romană. De asemenea sărbătorirea acestora în Circus Maximus, 

desemnează faptul că sunt sărbători publice. 

Întreaga lună Decembrie era dedicată sărbătorilor pământului şi a 

vegetaţiei. Acum este momentul în care, prin rituri, are loc reactualizarea 

acţiunilor zeului Saturn pentru a promova prin virtutea magiei imitative o 

revigorare a forţelor creaţiei, a forţelor ce fac seminţele să încolţească. Prima 

zi a acestei sărbători era dedicată ceremoniilor religioase. Aceasta avea mai 

degrabă caracterul reîmprospătării însămânţărilor, reprezentând mai degrabă 

o etapă a regenerării solului. Ceremonia religioasă era inspirată de practicile

agricole, includea un sacrificiu în templul lui Saturn, era vorba de un festin 

special de rugăciune pentru zei organizat special de către senatori. Imediat 

după încheierea ceremoniilor religioase, nebunia se instala în toate părţile 

pentru că era cea mai populară sărbătoare, desfăşurându-se asemeni unui 

festival modern. Pe parcursul zilelor de sărbătoare oamenii obişnuiau să îşi 

facă reciproc cadouri. Cele mai frecvente cadouri erau lumânări de ceară şi 

statuete antropomorfe. Într-una din epigramele sale, Marţial enumeră o parte 

din aceste daruri: „E luna lui decembre şi zboară prin cetate/Şervete. 

linguriţe, cu aripi argintate,/ Foi de hârtie albă şi lumânări de ceară/Carafe 

subţirele cu prune de- astă vară”18. Macrobius consemnează că schimbul de 

făclii simbolizează faptul că domnia lui Saturn a ridicat oamenii “din bezna 

unei vieţi sălbatice. spre lumină. spre cunoaşterea lucrurilor folositoare 

omului”19.  

Luna Aprilie este de asemenea dedicată unor zeităţi ale pământului şi 

vegetaţiei cum sunt Ceres, Robigo şi Flora. Odată ce a trecut iarna şi grânele 

încep să crească vine momentul celebrării zeiţei-mamă, cum mai este 

16 Ibidem. 
17 Ibidem, p. 157. 
18 Marţial , Epigrame, V, (trad.T.Măinescu), editura pentru literatura universală, Bucureşti), 1961, 

p.18. 
19 Macrobius, Saturnalia, I, VII, (T rad. Gh. T ohăncanu), editura Academiei  Republicii Populare 

Române, Bucureşti, 1961, p. 31-32. 
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denumită Ceres20. Serbările dedicate zeiţei au loc după cum deja am mai spus 

în perioada 12 – 19 aprilie. Pe durata acestor sărbători toată lumea trebuia să 

se îmbrace în alb. Albul constituie un simbol al unei lumi în care toate 

culorile s-au evaporat. Albul este nimicul dinaintea începutului, motiv pentru 

care este impusă purtarea albului. Sărbătoarea în sine este un început pentru 

tot ceea ce înseamnă vegetaţie. Ceres protejează lanurile încă de la începutul 

dezvoltării lor. De aceea pe altarele zeiţei se puneau grâu, sare şi bobi de 

tămâie21. După cum am menţionat deja, în ultima zi a serbărilor se face o 

procesiune cu ocazia căreia, ne spune Vergilius, jertfa adusă zeiţei (o scroafă 

trândavă22) este purtată de trei ori în jurul semănăturilor. În acest timp 

intonau cântece în cinstea zeiţei şi se încununau cu ramuri de stejar 

executând în acelaşi timp dansuri cadenţate23. Există discuţii asupra 

existenţei unui flamen Cerealis însă nimic concret cel puţin până acum nu 

poate să confirme acest lucru24. Dacă această presupunere a cercetătorilor s-

ar concretiza, ar însemna că zeiţa a avut un rol principal în credinţa 

romanilor. 

Robigo este zeiţa care urmează a fi celebrată. După ce ajung la 

maturitate, grânele sunt predispuse la o serie de boli, printre care şi rugina 

care era foarte comună în acea perioadă. Ceremonia religioasă este prezidată 

de către flamen Quirinalis. Poetul Ovidius descrie ceremoniile care au loc 

după ce este terminată procesiunea. Ovidius chiar reproduce textul rugăciunii 

rituale rostită cu acest prilej: “Aspră Robigo, tu cruţă a Cererei ierburi; de-

asupra/ ţărnei lasă a lor vârfuri să joace uşor./ Lasă să crească sămânţa nutrită 

de ocrotitoarea/ Cerului ploaie, până ce bună va fi de cosit./ Mare-i puterea-

ţi: căci grânele-atinse de tine plugarul/ Le socoteşte-ntristat, ca pe un lucru 

pierdut./ Vântul şi ploile nu păgubesc într-atâta pe Ceres,/ .../Sapele şi 

târnăcopul şi-a plugului fiare curbate/ Să strălucească acum, pe-arme rugina 

să stea./ Sabia de va-ncerca cineva s-o scoată din teacă,/ Lungul răgaz o va fi 

înţepenit, va vedea./ Însă fereşte-o pe Ceres şi totdeauna plugarul/ Jertfe să-ţi 

poată-oferi  pentru că nu te-a văzut!”25 În această rugăciune se poate vedea 

teama pe care oamenii o aveau de această boală şi nu numai. Ceres este 

menţionată de mai multe ori pe parcursul rugăciunii, fiindcă aceasta este 

ocrotitoarea holdelor pe durata tuturor etapelor prin care trec grânele până 

ajung să se coacă. Iar Robigo devine şi ea la rândul ei o zeiţă ocrotitoare 

alături de Ceres prin faptul că fereşte lanurile de apariţia bolilor şi permite 

20 Franz Altheim, Op. Cit., p. 187. 
21 Ovidius, Op. cit., IV, v. 409-410, p. 128. 
22 Vezi nota nr. 2. 
23 Vergilius, Op. cit., I, v. 344-350, p. 34-35. 
24 Franz Altheim, Op. Cit., p. 187 – 189. 
25 Ovidius, Op. cit, IV, v. 911 – 932, (trad. Ion Florescu și Traian Costa),p. 142 -143. 
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acestora să crească. Putem spune despre aceasta că este într-un fel o zeiţă 

conciliantă între oameni şi natură, un argument în acest sens ar fi tipul 

animalului care i se aduce ca jerfă, şi anume câinele26, care semnifică 

împăcarea cu natura, cu ceea ce ar putea provoca ceea ce noi numim un 

hazard natural. Tot de la Ovidius aflăm că în timpul ceremoniei flamenul 

purta în mâna dreaptă o ştergură aspră, iar în mâna stângă avea un vas cu 

tămâie şi o pateră cu vin. După ce rugăciunea a fost rostită, tămâia şi vinul au 

fost puse pe foc împreună cu jertfa adusă: măruntaie de oaie şi de câine27. 

Observăm că încă o dată flamenul îşi face apariţia pentru a celebra 

sărbătoarea. 

Odată aşa-numita pace cu zeiţa Robigo fiind încheiată, Flora apare 

pentru a ajuta grânele să înflorească pentru ca recoltele să fie îmbelşugate. 

Floralia este sărbătoarea în cinstea zeiţei Flora. Încep la 27 aprilie şi se 

încheie la 3 mai, perioadă în care noaptea, la lumina făcliilor, zeiţa era 

incantată, pentru a îmblânzi calamităţile naturale care ar putea lovi Roma. 

Dar zilele Floraliei însemnau zile în care se organizau jocuri, întreceri şi era 

plin de bună dispoziţie. Sacrificiile care îi erau aduse zeiţei erau capre şi 

iepuri, motivând că aceste animale sunt dăunătorii grădinilor şi lanurilor28. 

 După cum am mai spus deja sărbătorile unora dintre divinităţi sunt 

oficiate de flamenul unuia dintre zeii triadei dacă îi dăm crezare lui Georges 

Dumèzil şi anume Quirinus29. Faptul că unul dintre cei mai importanţi 

flameni se ocupă de ceremoniile religioase din timpul sărbătorilor zeului 

Consus, a zeiţei Robigo şi în timpul Larentaliei30 ne indică importanţa 

deosebită pe care aceste sărbători o aveau. Însă la sărbătorile Consualiei 

participă la oficiere şi Vestalele, care participă în egală măsură şi la oficierea 

ceremoniei zeiţei Ops, atât în 25 august cât şi în 19 decembrie. Dacă 

vestalele iau parte la ceremoniile religioase ale ambelor sărbători este pentru 

că cele două divinităţi sunt interdependente şi pentru că afinitatea preoteselor 

pentru una dintre acestea implică afinitatea şi pentru cealaltă. 

4. Concluzii

Ceea ce uneşte aceste sărbători este dorinţa omului de a crede în ceva 

mai presus de el care îl ajută la îndeplinirea unor scopuri, în acest caz scopul 

fiind, recolte îmbelşugate şi hrană suficientă pentru ai săi. Toate acestea sunt 

strâns legate între ele, fiindcă ai nevoie de hrană ca să supravieţuieşti, la fel 

26 Jörg Rüpke (ed.), A companion to Roman Religion, Editura Blackwell, 2007, p. 264. 
27 Ovidius, Op. cit, IV, v. 933 – 936, (trad. Ion Florescu şi Traian Costa),p. 142 -143. 
28 Ibidem, V, v. 371-374, p. 155. 
29 Ibidem,  p. 156. 
30 Ibidem. 
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cum ai nevoie de protecţia divinităţii ca să protejeze însămânţarea, creşterea, 

prevenţia bolilor, şi maturizarea grânelor. Acestea nu erau simple sărbători, 

ele aveau menirea de a mulţumi divinităţii pentru ajutorul acordat în trecut şi 

pentru a o ruga să i-l acorde şi în viitor. Pentru că raportul la aceste divinităţi 

era unul permanentizat, importanţa celebrării divinităţilor despre care am 

discutat a crescut, în timp ajungând să fie publice şi creând în acelaşi timp un 

liant între religia câmpenească şi cultul civic roman sacra publica. 
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ISTORIE MEDIEVALĂ

BOGOMILISM- ASPECTE ȘI GRILE DE LUCRU 

ADRIAN MATUS * 

Abstract: In this article, we want to shed light on the phenomenon of 

Bogomilism through an access to multiple sources. First of all, we will 

explain the historical context of the Byzantine Empire where this heresy 

occurred. In order to understand the dynamics of this movement, we will 

relate it with other two doctrines: Paulicianism and Messalianism. We will 

explain the limits of the influences of the other religious movements and 

equally, what other possible sources may appear. We will explore the social 

and political causes that are equally explained in some historical sources, as 

Panoplia Dogmatica. 

In our second part, we will present the main features of the 

Bogomilic movement. We will explain the difference of approach between 

Samuel Runciman and Yuri Stoyanov regarding the association of this 

movement with Messalians. When we have clearly explained the dynamics of 

this movement, we will analyze the literature influenced by this movement, by 

trying to establish a coherent system to explain the differences between the 

oral stories and the written ones. We will try to argue, through mythocritics, 

that some of the features considered to be Bogomilic in traditional literature, 

in fact, are susceptible to be influenced by other movements. 

Keywords: Messalianism, Paulicianism, bogomilism, Cartojan, Runciman 

Introducere. Situația temei în literatura de specialitate. 

Bogomilismul a fost o mișcare sectară milenaristă care apare 

consemnată în surse scrise începând cu secolul al X-lea1, în timpul domniei 

țarului Petru I (927-967). Se presupune că această denumire provine de la un 

călugăr, pe nume Bogomil, despre care există puține informații istorice. 

Izvoare, precum Tratat împotriva bogomililor de către Cosma Preotul, 

* Masterand, anul II, Istoria Imaginilor, Istoria Ideilor (Facultatea  de Litere, UBB Cluj), 

thematusadrian@yahoo.com. 
1 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, Volumul III, traducere de Cezar Baltag, 

Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988 (1983), cap. XXXVII, p.190. 
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amintesc de un ieromonah, pe nume Ieronim, care, înainte de a fi uns, se 

numea Bogomil. O altă ipoteză a denumirii de bogomili se bazează pe faptul 

că ar proveni din slavona ”Bogo milui”(prescurtare din ”gospodine pomiluj” 

-Doamne miluiește)2 sau în varianta greacă Theophilos. Vasile, unul dintre 

liderii acestei grupări,  a fost unul dintre puținele victime ale arderii pe rug 

din cadrul tradiției ortodoxe3. 

În dezbaterile academice, problema literaturii bogomilice este una 

actuală, cu mulți susținători și opozanți. Problematica la care vom încerca să 

răspundem este următoarea:în ce măsură erezia bogomilică poate fi reperată 

din punct de vedere istoric? Care este percepția gândirii bogomilice 

privitoare la adorarea icoanelor? 

Pentru a studia modalitățile de constituire a ereziei bogomilice, vom 

urmări această mișcare în plan socio-istoric. În cea de-a doua parte, vom 

analiza trăsăturile și sursele, punctând limitele de lucru cu acest fenomen. În 

cea de-a treia parte, vom prezenta și analiza cum se fundamentează doctrina 

bogomilică, așa cum apare în sursele primare. 

Metodologia este una clar istoricistă, vom face apel la studiul 

imaginarului, la mitanaliză și mitocritică și într-o măsură mai măruntă, la 

arhetipologie. Pe alocuri, vom prelua anumite informații și din domeniul 

biologic și medical. Nu în ultimul rând, demersul nostru se înscrie și preia 

metode de lucru din istoria religiilor. 

1. Cadrul istoric al bogomilismului.

Din punct de vedere istoric, mișcarea bogomiliștilor s-a desfășurat 

între secolele X și XIV. Ca spațiu geografic, bogomilismul a fost răspândit în 

Europa de Sud-Est. O primă distincție între bogomilism și alte mișcări 

similare trebuie realizată. Trebuie să precizăm din capul locului faptul că 

mișcarea kathară din Occident (cu precădere din sudul Franței) are o altă 

orientare, chiar dacă există o influență directă (chiar la nivel misionar) între 

cele două mișcări. Mircea Eliade dă ca exemplu problema Infernului și a 

Purgatoriului, ce deja apăruseră în spațiul vest-european de câteva secole, iar 

în zona de influență ortodoxă lipseau cu desăvârșire4. O altă notă discordantă 

este refuzul, în Apus, de a se traduce Biblia5, cu implicații diferite în cele 

două spații culturale. Pe de altă parte, pentru a înțelege modalitatea de 

2 Daniel Nicolae Vălean, Erezii, controverse și schisme în creștinismul secolelor I-XI, Editura 

Limes, Cluj-Napoca, 2009 și Gheorghe Vlăduțescu, Ereziile Evului Mediu creștin, București, 

1972. 
3 Diarmaid MacCulloch, Istoria creștinismului: Primii 3000 de ani, Traducere de Cornelia 

Dumitru și Mihai-Silviu Chirilă, Editura Polirom, 2011 (2009), p. 412. 
4 Mircea Eliade, op.cit., p.194. 
5 Ibidem, 196. Despre refuzul traducerii Bibliei și implicațiile acesteia vorbește și Friedrich Heer, 

The Medieval World. 
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constituire a acestei religii, trebuie să urmărim două dintre mișcările 

anterioare cu care această religie este asociată: paulicianismul (sau 

pavlicianismul) și messalianismul (sau massalianismul). 

Paulicianismul a fost o mișcare dualistă maniheistă ce apare pe 

teritoriul armean, în secolul al VI-lea. Această doctrină eretică a fost utilizată 

de către anumite facțiuni ca „armă ideologică” în timpul tensiunilor 

dogmatice din Imperiul Bizantin, astfel încât adepții acestei credințe ajung în 

spațiul tracic ca urmare a unor tranziții de populații. Astfel, în anul 745, un 

număr mare de pavlicieni sunt strămutați în zone tracice marginale, pentru a 

apăra teritoriile bizantine de incursiunile bulgarilor6. În spațiul estic, aceștia 

au fost dispersați spre secolul al IX-lea, în urma unor conflicte violente7, dar 

în spațiul balcanic ei și-au modificat doctrina și au contribuit la formarea 

bogomilismului. Doctrina lor este expusă sporadic, singura sursă majoră de 

informare fiind Istoria folositoare scrisă de Petru din Sicilia8. În aceasta se 

precizează faptul că ei nu recunosc autoritatea bisericii, a crucii, a 

transsubstanțierii.   

Imperiul Bizantin și-a pierdut influența de facto în zona balcanică la 

sfârșitul secolului al VII-lea, datorită apariției primului imperiu bulgar (681-

1118)9. Teritoriul bulgar de astăzi era o zonă tampon, care și-a pierdut 

influența centralizatoare a Constantinopolului, ce a permis apariția și 

dezvoltarea unor credințe necreștine sau care se desprind radical de tradiția 

Constantinopolului. În paralel, datorită invaziei islamice, Bizanțul își pierde 

influența în teritoriile Orientului Mijlociu. Astfel confruntat cu o criză 

identitară și cu o amenințare militară în zona balcanică, basileul Constantin al 

V-lea hotărăște să adopte o mișcare tactică, aducând paulicieni (care aveau ca 

trăsătură, printre altele, faptul de a fi buni războinici) în zona balcanică, într-

un teritoriu slab centralizat10. O afirmare certă cu privire la legătura directă 

dintre bogomili și mesalieni ni se pare una hazardată, cum ar susține istorici 

precum E.Esin sau A.Sharenkoff11. Trebuie să menționăm și o altă ipoteză 

6 Daniel Nicolae Vălean, op.cit., p.194. Pe de altă parte, Yuri Stoyanov afirmă că primii coloniști 

paulicieni au fost aduși în Peninsula Balcanică în anul 759. Putem observa cu ușurință inacuratețea 

informațiilor privitoare la debutul mișcărilor pauliciane în Tracia. Pe de altă parte, extinzând 

domeniul de ani, putem afirma, totuși, că paulicienii apar în spațiul balcanic în secolul VIII, în cea 

de-a doua jumătate a lui. 
7 Yuri Stoyanov, Tradiția ascunsă a Europei, Istoria secretă a ereziei creștine în Evul Mediu, 

Traducere de Radu Pavel Gheo, Editura Polirom, 1999 (1994), p.95. 
8 Ioan Petru Culianu, Gnozele dualiste ale Occidentului Traducere de Thereza Petrescu, Cuvânt 

înainte al autorului, prefață de H.R.Patapievici, Editura Nemira, 1995, p.236. 
9 Ibidem, p.99. 
10 Ibidem, p.110. 
11 E. Esin, The Conjectural Links of Bogomilism with Central Asian Manicheism în Bogomilismul 

în Balcani în lumina ultimelor cercetări, Skopje, 1982 și A. Sharenkoff, A Study of Manicheism in 

Bulgaria with Special Reference to the Bogomils, New York, 1927 apud. Ibidem 
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istorică potrivit căreia triburile bulgare ar fi luat contactul cu o gândire 

maniheistă în momentul existenței lor în stepa asiatică, aducând cu ei această 

doctrină. Această ipoteză, este infirmată de anumite mărturii istorice 

privitoare la religia de tip șamanic a cuceritorilor bulgari12. 

Ce alt factor determină însă această incertitudine cu privire la 

debutul bogomilismului? Fără nicio îndoială, un factor crucial ce încețoșează 

optica istorică este faptul că există puține surse scrise despre Bogomil, 

întemeietorul acestei mișcări religioase. Pe lângă faptul că majoritatea 

surselor aparțin bizantinilor ortodocși, există și puține informații biografice 

referitoare la acest preot. După cum am observat deja, chiar onomastica lui 

este ambiguă. Ecuația se complică chiar mai mult, deoarece unii istorici, 

precum Samuel Runciman, consideră că Ieremia, cel ce a scris Legenda 

Sfintei Cruci, ar fi co-fondatorul sectei bogomile13, deși alți istorici ar susține 

că acesta ar fi trăit cu un secol mai târziu în spațiul bosniac14.  În orice caz, 

după cum am observat, în  Bizanț migrațiile dinspre stepele rusești determină 

o tensiune la nivel intern pe toată durata secolului al X-lea. Mai ales spre

final de veac, conflictul între Primul imperiul bulgar și Imperiul Bizantin 

determină o criză chiar a spiritualității ortodoxe15. În această situație, țăranii 

din zona de dominație bulgară ajung să asocieze Imperiul Bizantin, predispus 

la fiscalitate excesivă în această perioadă, cu biserica ortodoxă. O astfel de 

explicație socială o oferă Mircea Eliade, pentru a explica aderența masivă la 

acest curent16 în spațiul slav balcanic. Lucrarea lui Gheorghe Vlăduțescu, 

Ereziile Evului Mediu creștin, chiar dacă este profund impregnată de o 

viziune marxist-reducționistă asupra acestui fenomen religios (se afirmă de 

pildă că trăsăturile fundamentale sunt antifeudalismul și anticlericalismul ar 

fi unicele!) ne oferă o optică ajutătoare deoarece se afirmă că bogomilismul 

este o erezie cu caracter preponderent social, întărind astfel afirmația lui 

Mircea Eliade. 

Istoricul mișcării bogomile la începutul celui de-al doilea mileniu 

trebuie contextualizat în cadrul conflictului între Primul Imperiu Bulgar și 

Imperiul Bizantin. După cum am afirmat mai sus, erezia bogomilă s-a 

manifestat în teritoriile slab controlate de către ortodoxia bizantină. Din 

moment ce, după cea de-a doua decadă a secolului XI ordinea este 

reinstaurată în zona balcanică, prin cucerirea Imperiului Bulgar de către 

12 Vezi Mircea Eliade, op.cit.,pp.39-42 și pp.190-192. 
13 Samuel Runciman, The Medieval Manichee. A Study of the Christian Dualist Heresy Cambridge 

University Press, 1947., p.91. 
14 Obolensky, The Bogomils. A Study in the Balkan Neo-Manicheism, Cambridge University Press, 

p.271.
15 Yuri Stoyanov, op.cit., p.122.
16 Mircea Eliade, op.cit., p.191.
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bizantini, am tinde să credem că lupta împotriva ereziei ar fi fost aproape 

terminată. Pe de altă parte, flacăra eretică se dispersează în alte zone, după 

cum consemnează alte izvoare istorice, precum scrisoarea lui Euthymius. 

Astfel, doctrina ajunge chiar în interiorul capitalei bizantine la sfârșitul 

secolului XI, unde devine rapid un subiect de îngrijorare atât pentru ierarhii 

bisericii, cât și pentru basilei. Alexius Comnenus (1081-1118) este 

determinat să oprească această erezie, chiar printr-un mod violent, finalizată 

prin execuția unui lider religios pe nume Vasile, în 1111, după o serie de 

dezbateri teologice, consemnate de către un alt izvor istoric, Panoplia 

Dogmatica. După acest moment, în spațiul bizantin apare un conflict deschis 

între bogomili și autorități, culminând cu sinoade în care se condamnă 

anumite fețe bisericești pentru colaborarea cu ereticii. În timpul domniei lui 

Manuel I Comnenus (1143-1180), are loc o nouă etapă de persecutare a 

bogomililor în Imperiul Bizantin, de data aceasta la nivel masiv. În paralel, în 

noul-apărut stat sârbesc, la finalul secolului XII și începutul secolului XIII, 

domnitorul Stefan Nemanja pornește o cruciadă împotriva bogomililor, una 

foarte radicală, în care acestora li se interzice orice activitate, renunțare la 

erezie, în caz contrar, fiind pasibili la pedeapsa cu moartea17. Ostracizați în 

mod vehement din spațiul sud-est european, izvoarele istorice consemnează 

anumite migrații ale ereziei în spațiul vest-balcanic (Bosnia și Dalmația).  

În paralel, mișcarea bogomilică se instituționalizează și devine mult 

mai clar ierarhizată. Câteva dintre acestea (Ecclesia Drugunthiae și Ecclesia 

Sclavoniae18) vor fi punțile de legătură între catharii vest-europeni și 

bogomili. În acest moment, intervine și Biserica Catolică în încercarea de a 

reprima mișcările eretice ce apar în sudul Franței și în spațiul vest-balcanic. 

În spațiul bosniac, de pildă în secolul XIII are loc chiar o cruciadă îndreptată 

împotriva ereticilor bogomili. Odată cu extinderea ereziei în spațiul vestic, 

Biserica Catolică devine interesată de erezia bogomilică din Balcani. 

Motivația principală ar fi faptul că ar fi o relație de filiație directă, iar în 

cazul unei persecuții dintr-un teritoriu, ereticii vestici s-ar putea refugia cu 

ușurință în alte congregații similare. 

Spațiul bosniac constituie un punct de vedere interesant pentru a 

vedea mecanismul de dezvoltare a bogomilismului. În secolul al XIII-lea, 

într-o zonă-tampon aflată fie sub dominația ortodoxă (Bizanț, Regatul Sârb) 

fie sub influență catolică (regatul maghiar, statele catolice din vest), se naște, 

o biserică națională bosniacă ce înlocuiește doctrina oficială a catolicismului.

Unii cercetători presupun că este vorba de o continuare a Ecclesia 

Sclavoniae, o facțiune bogomilică. Acest subiect constituie o dezbatere 

17 Yuri Stoyanov, op.cit., p.133. 
18 Ibidem, p.133. 
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efervescentă în spațiul academic. Ce trebuie reținut este faptul că această 

biserică este separatistă atât față de catolici, cât și față de ortodocși19. Sursele 

istorice catolice consemnează faptul că bosniecii ar fi fost manihei, iar mai 

mult de atât, în 1235 s-a pornit chiar un război împotriva ereticilor bogomili, 

până în 1238. Pe de altă parte, trebuie să considerăm și specificul etnografic 

specific acestui teritoriu, faptul că această facțiune bisericească națională s-ar 

fi putut desprins la fel de bine din Biserica Catolică, și nu în ultimul rând, 

bogomilii ar fi putut coexista în paralel cu această Biserică națională. Nu în 

ultimul rând, trebuie să înțelegem că bogomilismul s-a dezvoltat în această 

situație tot într-o zonă limitrofă, ce nu a putut fi controlată nici de către 

papalitate, nici de către bizantini.  

Pe baza informațiilor istorice, putem deja contura evoluția acestei 

mișcări în spațiul european. Am văzut cum bogomilismul poate fi considerat 

o filiație influențată masiv de către paulicianism, însă nu și de mesalianism.

Un rol crucial în răspândirea lor l-a jucat constituirea Primului Imperiu 

Bulgar, aflat în rivalitate cu Constantinopolul. Bogomilismul este o erezie cu 

caracter social, după cum am văzut la Vlăduțescu și Eliade, dar în același 

timp gândirea poate fi puternic intelectualizată.  Lupta autorităților 

dispersează ereticii pe un teritoriu mai larg, dar nu le oprește difuzarea 

învățăturii. Spre secolul al XII-lea apare o ierarhizare mai vizibilă și chiar o 

instituționalizare internă a bogomililor. Am văzut cum în vest Biserica 

Catolică intervine în mod direct pentru a opri această erezie ce tinde să 

amenințe chiar existența catolicismului. Putem puncta, pe baza observațiilor 

precedente, faptul că: 

 doctrina s-a dezvoltat cu precădere în zonele

marginale, limitrofe ale marilor imperii, puțin controlabile de către o 

autoritate bisericească centrală (Vestul Anatoliei, Balcanii, vestul 

Balcanilor). 

 ea a avut nevoie de un strat creștin deja existent

pentru a putea să modifice percepția (prin discursul anticlerical, anti-

instituțional). 

Mai merită menționat faptul că bogomilii supraviețuiesc, răsfirați, 

în spațiul bulgar până în secolul al XVII-lea, când sunt consemnați sub 

numele de paulicieni în câteva sate din zona Vidinului și a Nicopolelui20. 

După anumite tensiuni în această zonă, locuitorii se retrag în Țara 

Românească, și mai târziu, în zona Timișoarei, unde mai târziu vor fi 

convertiți la catolicism. Astfel, influențe bogomilice apar, fără nicio 

19 Ibidem, p.170. 
20 Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la origini până în 1830, Editura Științifică și 

Enciclopedică, București, 1977 
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bănuială, prin contactele dintre acești refugiați și populația autohtonă, dar 

fenomenul se petrece cu câteva secole după ce doctrina bogomilă propriu-

zisă este predicată. În acest caz, identitatea ortodoxă este deja 

instituționalizată și formată în cadrul Țărilor Române, iar bogomilii (sau 

paulicienii) bulgari refugiați nu au interesul de a-și propovădui religia cât de 

a-și păstra identitatea integră.  

2. Sursele și trăsăturile gândirii bogomilice.

2.1. Mesalianism, paulicianism sau gândire slavă? 

Odată stabilite aceste limite de influență,  pentru a înțelege corect 

modalitatea de constituire a unei literaturi bogomilice, trebuie să explorăm 

sursele imediate ale acestei erezii. În altă ordine de idei, trebuie să ne 

întrebăm însă ce învățături dogmatice preiau de la paulicieni și cu ce 

contribuie spațiul slav în care aceasta se dezvoltă. 

S. Runciman21 în The Mediaeval Manichee: A Study of the 

Christian Dualist Heresy  subliniază că între secta mesalienilor, ce apare în 

zona siriacă a secolului al IV-lea și mișcarea bogomilică ar exista o anumită 

legătură directă. Într-adevăr, mesalienii sunt consemnați în izvoarele istorice 

ale secolului al XI-lea alături de bogomili. Mesalienii sunt originari din Siria, 

apar în a doua jumătate a secolului al IV-lea și nu sunt considerați a fi o 

grupare sectară unitară, ci mai degrabă o tendință eretică ambiguă. 

Denumirea de mesalieni provine din messalleyane (în siriacă, „cel care se 

roagă”) , iar adepții acestei mișcări refuză munca cu mâna, neagă utilitatea 

Sfintelor Taine, dar acceptă puterea de cuminecare cu Sfântul Duh22. Irenne 

Hausherr rezumă în patru idei doctrina mesalienilor, susținând că23 : 

(1) în urma păcatului strămoșesc, are loc unirea în substanță cu 

demonul are loc la naștere; 

(2) botezul este ineficient pentru purificarea sufletului; 

(3) doar rugăciunea poate să alunge demonul din suflet și să-l aducă 

pe Duhul Sfânt și 

(4) după ce are loc comuniunea cu Duhul Sfânt, omul nu mai poate 

păcătui deloc. 

Mesalienii trăiau din cerșetorie și s-au dispersat în spațiul est-

bizantin24. De la începutul secolului al VI-lea există puține informații 

referitoare la mesalieni, făcându-se confuzii cu alte mișcări eretice ce se 

perindau pe teritoriul bizantin. Este important de precizat faptul că și 

21 S. Runciman,  op.cit. 
22 Adrian Gh.Paul, Mișcarea eretică messaliană și spiritualitatea monahală, Editura Mega, Cluj-

Napoca, 2006, p.140. 
23 Ibidem, p.159. 
24ibid, p.146. 
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împărații eretici (precum monofiziții armeni) le respingeau doctrina și uneori 

îi și persecutau25. 

Pe de altă parte, Yuri Stoyanov26 emite o judecată ce ni se pare mai 

plauzibilă: datorită unor similitudini dogmatice, bogomilii au fost asociați la 

nivel onomastic cu această grupare. Acest tip de confuzie nu este singular în 

istorie- amintim de confuzia între huni și maghiari ce a avut loc în sursele 

istorice.În altă ordine de idei, trebuie să luăm în considerare faptul că 

influența pauliciană asupra bogomilismului pare a fi mult mai pertinentă și 

valabilă (atât datorită fondului dogmatic comun, cât și a consemnării parțiale 

a surselor istorice privitoare la tranziția de populație) decât cea mesaliană. 

Suntem de părere că asocierea cu doctrina mesalienilor este mai degrabă una 

de desemnare din partea istoricilor decât o un contact propriu-zis între cele 

două mișcări. O altă dovadă a incertitudinii privitoare la filiația dintre 

mesalieni și bogomili este dată de trăsăturile ereziilor. Dacă analizăm 

principalele puncte ale mesalienilor, expuse de către Hausherr, vom vedea că 

doar problema botezului este comună (3), existând numeroase problematizări 

chiar opuse (de pildă, cea privitoare la natura Sfântului Duh și la 

imposibilitatea de a păcătui după comuniunea cu El). 

Pentru paulicieni, Hristos nu este decât un înger trimis de către 

Dumnezeu ca să salveze lumea de la păcatul instituit prin creație. Deja putem 

observa că este negată natura duală a Mântuitorului, intrând într-un conflict 

direct cu doctrina oficială. Mai mult, lumea a fost concepută de către un 

Dumnezeu rău, un echivalent al lui Yahweh ebraic. Conform acestui 

principiu, toate instituțiile religioase aparțin acestei divinități rău-voitoare. 

Ducând argumentul mai departe, ei neagă Sfintele Taine și sunt iconoclaști27.  

În plus, paulicienii nu recunosc virginitatea Fecioarei Maria, în logica 

faptului că ea ar fi născut și alți copii, după Iisus28. Izvorul lui Petru din 

Sicilia consemnează șapte anateme împotriva paulicienilor. Acestea sunt29: 

(1) Existența a două principii (distincția bine/rău) în 

univers; 

(2) lumea vizibilă este creată de către diavol; 

(3) profeții au fost amăgiți de către diavol să redacteze 

Vechiul Testament; 

(4) predică inutilitatea reproducerii umanității; 

(5) existența lui Iisus este doar în Spirit, nu și în materie; 

25 Ibidem, p.149. 
26 „termenul (mesalieni) era folosit pentru a eticheta noi secte eretice cum erau 

bogomilii.”,Ibidem, p.96 și Ibidem, p.117. 
27 Daniel Nicolae Vălean, op.cit., p.193. 
28 Ioan Petru Culianu, op.cit., p.237. 
29 Ibidem, pp.237-238. 
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(6) nu recunosc autoritatea crucii, a Învierii Sale; 

(7) neagă Taina Împărtășaniei. 

Comparând aceste principii cu doctrina balcanică, vom vedea că 

aspectele (1), (2), (3), (4), parțial sau trunchiat (5) și (6) sunt existente și în 

bogomilism. Dacă adăugăm argumentul contactului de populații, putem 

observa cu ușurință de ce merită să punem accentul într-atât de mult pe 

doctrina pauliciană, pe care, de drept, o putem considera predecesoarea 

gândirii bogomile.  

Există însăși câteva distincții care merită să fie luate în considerare. 

Dacă paulicienii își declară erezia în mod direct, secta bogomilică acceptă 

minciuna atâta timp cât ea protejează comunitatea ecleziastică de pericole 

externe. Astfel, bogomilii se pot infiltra în cadrul comunității ortodoxe mult 

mai ușor, mai ales într-o zonă marginală a Imperiului Bizantin, precum sunt 

Balcanii secolului al X-lea. O altă diferență ce merită menționată este 

poziționarea față de război. Dacă paulicienii sunt cunoscuți ca războinici, 

bogomilii practică o puternică asceză,fiind pacifiști.  

Am observat influențele doctrinare pauliciene în cadrul mișcării 

bogomilice, însă mai există un element în această ecuație care îi oferă o 

puternică coloratură și priză locală: folclorul slav. În Chronica slavorum, 

Helmond precizează o informație conform căreia în cadrul religiei slave ar fi 

existat deja un dualism („ipoteza dualismului slav”30). În această cronică se 

afirmă că lumea ar fi fost creată de către un zeu al cerurilor, iar conducerea 

acestei lumi ar fi fost lăsată unor zeități inferioare. Divinitatea celestă și-a 

pierdut orice contact direct cu oamenii, nemaiavând nicio legătură directă31. 

Astfel, tripartiția indo-europeană inițială se transformă, mizând pe o 

divinitate celestă creatoare retrasă, deus otiosus.  

Însă care ar fi explicația existenței unei astfel de gândiri în cadrul 

mitologiei slave?  Roman Jakobson înaintează o ipoteză conform căreia ar fi 

existat un contact mai larg între iranieni și slavi, pe fondul unei gândiri indo-

europene comune. Astfel, ar fi explicabilă reminiscența unor elemente 

folclorice bogomilice în spațiul slav (sau aflat în sfera de influență slavă, 

cum sunt latinii răsăriteni, popoarele fino-ugrice etc.) și lipsa acestui mit 

cosmogonic în zona mediteraneană (chiar dacă au existat mișcări 

bogomilice/dualiste în acest spațiu)32. În plus, acest mecanism de apariție a 

deus otiosus  este similar în alte situații, de asemenea; apare și în cazul fino-

ugricilor sau a altaicilor.  

30 Teza a fost acceptată de către cercetători precum V.Pisani, G.Vernadsky sau Roman Jakobson. 
31 Mircea Eliade, op.cit, p.36. 
32 Eliade încearcă o incidență a mitului, observând că apare în „24 de puncte ale domeniului balto-

slav, și în 12 puncte ale domeniului fino-ugrian.”, ibidem, p.101. 
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Am observat deja faptul că mișcările de tranziție ale populațiilor în 

cadrul Imperiului Bizantin determină un contact direct între aceste mișcări 

religioase. Din punct de vedere istoric, putem demonstra pe baza dovezilor 

de contacte între populații, o clară influență pauliciană, însă nu și mesaliană. 

Pe de altă parte, chiar dacă studiile imaginarului, în special mitanaliza, ar 

putea trasa o origine îndepărtată dualistă maniheistă, nu putem afirma 

răspicat faptul că acea doctrină iraniană a influențat în vreun fel vizibil 

bogomilismul. Dacă preluăm întregul instrumentar al lui Gilbert Durand 

privitor la imaginar33, vom putea vedea că distincția între Bine/Rău și 

negarea carnalității în favoarea unei vieți viitoare poate fi atribuită unui 

sistem arhetipal mai complex care apare în diverse culturi, fără a se influența 

neapărat între ele (distincția pe care o realizează între regimul diurn al 

imaginarului și cel nocturn). 

2.2.  Există o percepție dualistă? 

Cu alte cuvinte, chiar dacă observăm cu ușurință că în multe zone 

apar idei asemănătoare, fără un argument de contact între populații ni se pare 

hazardat să afirmăm că aceeași idee a fost preluată în mod direct. Explorarea 

mitului în diverse culturi de către Mircea Eliade34 ni se pare utilă tocmai 

pentru a demonstra o tendință mai degrabă arhetipală a acestei gândiri 

dualiste, decât o circularitate mai mare decât în spațiul indo-european. O altă 

demonstrație, tot din registrul antropologic, ni-l oferă R.Needham. 

Diviziunea bicamerală a creierului oferă o percepție duală asupra realității, în 

clase de opoziție, precum Bine/Rău, Bărbat/Femeie, Sus/Jos, etc. Cercetările 

ulterioare din domeniul neuroștiințelor demonstrează faptul că un sistem de 

opoziție poate fi format din punct de vedere istoric, odată cu 

supradezvoltarea emisferei stângi a creierului. Cu alte cuvinte, distincția între 

Bine și Rău, din punct de vedere antropologic, poate fi localizabilă la un 

anumit moment dat în istorie. Ioan Petru Culianu ne expune teoria lui Roger 

Sperry privitoare la o emergență a distincțiilor ce există chiar la nivel 

biologic35. 

În cadrul scrierilor referitoare la mișcările dualiste, există o tendință 

de a căuta o linie de continuitate. Într-adevăr, după cum am văzut, putem 

trasa, la nivel istoric, anumite puncte de legătură, însă am văzut și varianta pe 

33 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Introducere în arhetipologia 

generală, Traducere de Marcel Aderca, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000. 
34 Vezi, de pildă exemplele date de către Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Studii 

comparative despre religiile și folclorul Daciei și Europei Orientale, Traducere de Maria Ivănescu 

și Cezar Ivănescu, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980 (1970), capitolul Satana și 

Bunul Dumnezeu, pp.87-135 
35 Ioan Petru Culianu, op.cit., p.42. 
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care ne-o oferă varianta cercetărilor antropologice, continuate pe filiera 

neuroștiințelor. Astfel, trebuie să fim precauți când discutăm despre o linie 

de continuitate între aceste mișcări. Aceeași confuzie apare și în lucrarea 

Tradiția ascunsă a Europei. Istoria secretă a ereziei creștine în Evul Mediu. 

Yuri Stoyanov pornește de la premisa faptului că, în paralel cu creștinismul, 

pe teritoriul european al ultimelor două milenii, au existat mișcări paralele, 

preponderent dualiste .Acest lucru este perfect adevărat, însă istoricul bulgar 

încearcă să traseze o linie de continuitate între mișcări de altminteri destul de 

disparate, precum mazdeismul iranian, maniheismul, bogomilismul și 

isihasmul. Chiar dacă anumite elemente comune au fost deja identificate de 

către etnologi și cercetători ai istoriei religiilor, un demers de identificare a 

acestor mișcări sub tutela unui termen precum tradiția ascunsă ni se pare a fi 

destul de riscant. Pornind de la o definiție restrânsă a conceptului de tradiție 

(ca transmitere unitară a unui conținut sau mesaj cultural dat),  putem doar 

afirma că au existat anumite tendințe cu o circulație relativă a ideilor între 

ele, dar fără să fi constituit o linie unitară.  Pe de altă parte, lucrarea oferă o 

optică destul de precisă asupra bogomilismului în spațiul sud-est european,  

precum și tranziția lui către mișcarea kathară din sudul Franței. 

Ipoteza lui Ioan Petru Culianu se înscrie pe o axă opusă față de ceea 

ce ne expune Yuri Stoyanov. Pentru el, în cadrul bogomilismului nu se 

prefigurează decât maxim un dualism moderat36, deci nu poate fi inclus într-

o linie unitară a unei eventuale tradiții eretice unitare. La nivel teologic există 

numeroase incongruențe între bogomilism și maniheism pentru a declara o 

continuitate. După cum am văzut, într-o măsură mai restrânsă, chiar și între 

bogomilism și paulicianism apare o ruptură la nivel de percepție a creației,37  

prin afirmarea și negarea în același timp a faptului că diavolul este creatorul 

acestei lumi. 

Putem deja observa o altă dificultate în stabilirea clară a unei 

distincții între gândirea slavă și bogomilism. Într-o primă fază, am fi mizat pe 

faptul că miturile cosmogonice ar fi fost inițiate de către secta bogomilică, 

drept alternativă la cosmogonia creștină veterotestamentară, pe care aceștia o 

neagă. Pe de altă parte, miturile au o largă răspândire în spațiul balto-slav, în 

zone în care bogomilismul nu a pătruns niciodată, iar în zone mediteraneene 

ce au avut o influență directă aceasta nu este prezentă. În fața noastră, în 

aparență se conturează două ipoteze privitoare la originea legendelor 

bogomilice: fie o sursă artificial concepută prin intermediul textelor sacre și 

transmise de către misionari , fie una existentă deja în gândirea slavă 

precreștină.  

36 Ibidem, p.262 
37 Ioan Petru Culianu, op.cit., pp.263-264. 
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Acest impas metodologic este soluționat parțial de către Mircea 

Eliade, care afirmă că în această situație există un mit arhaic ce în 

permanență este „reinterpretat și revalorizat”38, punctând, oarecum poetic, 

faptul că „răspundea unei necesități profunde a sufletului popular”39. În 

termenii mai preciși ai lui Gilbert Durand,  această sintagmă s-ar traduce 

printr-un regim diurn al separării. Pe scurt, Gilbert Durand demonstrează, 

într-un mod elegant, faptul că există o nevoie arhetipală de dualitate  la nivel 

antropologic, punctând câteva exemple atât din mitologie, cât și din 

filosofie40. 

Într-o altă ordine de idei, apariția miturilor bogomilice nu poate fi 

explicată doar dintr-o simplă perspectivă. Ar fi redundant să susținem faptul 

că miturile dualiste apar doar ca influență a bogomilismului. Mecanismul, ca 

să sintetizăm observațiile anterioare , este următorul: 

 Există o nevoie antropologică, după cum ne

demonstrează Gilbert Durand pe filiera imaginarului și Roger Sperry 

pe filiera biologic, în care există posibilitatea de prefigurare a 

dualismului. 

 În a doua fază, mitul cosmogonic dualist se pliază pe

un substrat deja existent în secolul al X-lea în spațiul balcanic, pe 

filiera unei gândiri balto-slave. 

 Revalorizarea lui are loc în contextul apariției

misionarilor bogomilici, într-o zonă limitrofă, necontrolată 

instituțional de către Imperiul Bizantin.  

3. Literatura bogomilică

Am observat care ar fi principalele aspecte socio-istorice ale 

bogomilismului, atât ca mișcare cu caracter social, cât și ca erezie creștină. 

Am observat un posibil mecanism de emergență al miturilor cosmogonice în 

zona slavă sau cu o influență slavă (latinii răsăriteni, popoarele fino-ugrice). 

Dat fiind faptul că literatura română veche a fost în zona de influență slavă 

(atât ca grafie, cât și ca tematică), vom urmări în primul rând principalele 

mituri bogomilice din întregul spațiu est-european.   

Pe de altă parte, trebuie să trasăm o distincție foarte clară între 

variantele orale ale miturilor și textele ce apar în diverse izvoare istorice 

scrise. În primul rând, variantele literare au fost redactate, în mare parte, de 

către călugări sau preoți ortodocși. Astfel, aceste texte sunt profund 

impregnate de o viziune creștină, chiar dacă în unele cazuri motive 

38 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, Volumul III, traducere de Cezar Baltag, 

Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988 (1983), cap. XXXVII 
39 Ibidem, p.42. 
40 Gilbert Durand, op.cit., Cartea I, în special pp.222-225. 
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bogomilice stau la baza textului în mod vizibil. Variantele orale sunt mai 

puțin supuse unei uniformizări dogmatice, astfel, fiind mai fluente ca pattern. 

Sursele religioase creditate din cadrul tradiției creștine sunt Psalmii, 

Profeții și Noul Testament, negau scrierile patristice și sinodale, precum și 

Pentateuhul41. Nicolae Cartojan susține că bogomilii nu admiteau autoritatea 

Vechiului Testament în niciun fel42, bazându-se pe sursele existente la acel 

moment dat. În lumina ultimelor cercetări43, este important de precizat faptul 

că facțiunile diferite ale bogomilismului creditează diferit autoritatea 

veterotestamentară, dovedindu-ne încă o dată instabilitatea fundamentelor 

teologice ale acestei erezii.. În orice caz, în demersul cercetării noastre 

trebuie să punctăm faptul că ei nu consideră validă Geneza iudeo-creștină, 

propunând o variantă total diferită de aceasta.Motivația principală de negare 

a Vechiului Testament ar fi faptul că acesta ar fi fost redactat, în optica lor, 

de către diavol. Trebuie să observăm că există totuși anumite nuanțe. Astfel, 

Vechiul Testament poate fi decodat printr-o manieră hermeneutică de către 

unii membri inițiați în sectă. 

3.1. Variantele scrise 

A. Izvoare istorice 

Principalele izvoare scrise referitoare la bogomilism sunt redactate 

de către clerul ortodox care dorește să acuze facțiunea eretică. În urma 

cercetărilor de arhive, Nicolae Cartojan deja descoperă câteva izvoare, pe 

care le analizează: 

1. Eftimie/Euthymius Zigabinos/Zigabenos, , 

Panoplia dogmatica. Patrologia Grecae. Acest text a fost editat la 

începutul secolul XII, în limba greacă, iar în anul 1555 este publicată 

o primă variantă în latină. În anul 1710 se editează o primă variantă

în limba greacă la Târgoviște, dar cu anumite omisiuni referitoare la 

popoarele turcice (de teama unor represiuni)44. În paralel, varianta în 

limba latină omite capitolele 12 și 13, care se referă în mod negativ la 

41 Ibidem, p.220. 
42 „nu admiteau Vechiul Testament” în Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Postfață 

și bibliografii finale de Dan Simionescu, prefață de Dan Zamfirescu, Editura Minerva, București, 

1980, p.113. 
43 Observații despre sursele creditate de bogomilii din Bizanț, respectiv Balcani, le regăsim la Ioan 

Petru Culianu, op.cit. și Yuri Stoyanov, op.cit.  
44 Nicolae Cartojan, Cărțile populare în literatura românească, Epoca influenței sud-slave, 

Editura Enciclopedică Română, București, 1974, p.49. 
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latini. Abia în anul 1842 textul întreg este editat în spațiul german45, 

iar în 1864/1865, Migne îl va publica în spațiul francez în varianta 

greacă și latină46.  

Zigabinos realizează o argumentare pornind de la o expunere a 

dreptei credințe ortodoxe, pe care ereticii ar trebui să o ia în considerare 

(expunerea principalelor dogme și a Crezului). Izvorul consemnează variate 

doctrine eretice, precum islamismul (Interrogatio Saraceni), paulicianismul, 

bogomilismul (Contra Phundagiatas47 seu Bogomilos) sau mesalianismul 

(Contra Massalianos), precum și modalitatea de combatere a lor. Această 

sursă istorică este redactată în urma procesului bogomilului Vasile, în care 

acesta și-a expus doctrina sa. Istorici precum Yuri Stoyanov consideră că 

aceasta ar fi cea mai sistematică expunere, chiar dacă există numeroase 

inadvertențe și inegalități, precum și confuzii între termenii bogomili/ 

mesalieni/ paulicieni. 

Trebuie să precizăm că termenul de mesalieni este utilizat ca un 

concept-umbrelă, după cum am demonstrat mai sus48.Confuzia dintre 

messalianism și bogomilism apare în acest izvor istoric, creând confuzie cu 

privire la sursele gândirii bogomilice până astăzi. Informațiile despre 

bogomili sunt foarte prețioase deoarece sunt bazate pe mărturii directe, 

consemnate de către scribul curții în momentul interogatoriilor unui eretic de 

către împăratul bizantin. Se presupune că textul ar fi fost redactat în primul 

deceniu al secolului XI. Acest izvor istoric prezintă bogomilismul în spațiul 

bizantin. 

2. Tratat împotriva bogomililor, preotul Cosma.  Acest text

conține o serie de cuvântări despre erezia bogomilică, redactată în spațiul 

slav49 prin anii 970. Această variantă prezintă varianta bulgară a ereticilor, 

este scris în varianta slavă bisericească50. 

45 Antonio Rigo, La Panoplie Dogmatique d’Euthyme Zigabène: les pères de l’Eglise, l’Empereur 

et les heresies du present, în http://antichita.uniroma2.it/nearhomq/nrq03_rigo.pdf , accesat la data 

de 21.01.2014, ora 13.01. 
46 Nicolae Cartojan, op.cit., p.49. Textul este disponibil în variantă digitalizată : 

http://books.google.fr/books?printsec=frontcover&id=sDcRAAAAYAAJ&hl=fr#v=onepage&q&f

=false , accesat la data de 21.01.2014, ora 13.34. 
47 Termenul de phoundagiagites sau phoundaites (din lat. funda- traistă) înseamnă trăistari, după 

modalitatea de a-și aduna hrana prin intermediul pomenilor. După Ioan Petru Culianu, op.cit. 

p.248.
48 „la présence des Messaliens dans une section consacrée aux hérésies contemporaines peut 

paraitre étrange, si l’on considère que Jean Damascène au, VIIIe siècle placait déjà le 

Messalianisme parmi les hérésies du passé”, Antonio Rigo, op.cit., p.28. 
49 Nicolae Cartojan, op.cit., p.49. 
50 http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/dogma/raul-dumnezeul-iubirii-68980.html , accesat la 

data de 30.01.2014, ora 14:45. 

http://antichita.uniroma2.it/nearhomq/nrq03_rigo.pdf
http://books.google.fr/books?printsec=frontcover&id=sDcRAAAAYAAJ&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?printsec=frontcover&id=sDcRAAAAYAAJ&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/dogma/raul-dumnezeul-iubirii-68980.html
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3. Sinodicul țarului Boril. În anul 1211, are loc un conciliu

împotriva bogomililor, în care ereticilor li s-a dat ocazia să își prezinte 

dogma, să polemizeze cu țarul Boril, conducătorul celui de-al doilea stat 

bulgar51.  

4. Spre secolul al XV-lea, când o parte din bogomili trec la

catolicism (în zona Bosniei), episcopul Ioan Torquemada enumeră 15 

trăsături ale bogomilismului, pe care apoi le combate în favoarea Bisericii 

Catolice. 

Câteva decenii mai târziu, Ioan Petru Culianu adaugă faptul că  

există un document redactat direct de către bogomili, Interrogatio Johannis, 

cu trei manuscrise și un text imprimat. Sursele indirecte pe care istoricul 

religiilor le mai adaugă sunt52: 

5. Scrisoarea patriarhului Theofilact din Constantinopol către

Petru, țarul bulgarilor, prin 930-940. 

6. Scrisoarea monahului Eutimie/Euthymius din 

Constantinopol, prin 1050 (Epistula Invectiva). Această scrisoare este 

asociată cu textul lui Euthymie Zigabenos, deși este doar o confuzie 

onomastică53. În acest text, se descrie cum câțiva eretici bogomili au pătruns 

la mănăstirea Peribleptos, unde au încercat să-i convertească pe călugări la 

noua doctrină. Textul este o urmare a unui interogatoriu pe care călugărul îl 

realizează, concluzionând că această grupare dobândește, în urma ritualului,o 

cunoaștere luciferică54. 

7. Synodikonul ortodox55. Un text care finalizează disputa

iconoclastă din 843 și oprirea prigoanei împotriva iconodulilor. Acest text 

prezintă totodată diferitele erezii ale ortodoxiei. Nu în ultimul rând, acesta a 

fost remaniat succesiv, până în secolul al XIV-lea, astfel încât există și 

anumite precizări referitoare la bogomili. 

B. Temele izvoarelor istorice 

În aceste surse creștine, Ioan Petru Culianu distinge trei mari teme 

abordate: cosmogonia, antropogonia și istoria umanității. Tema cosmogoniei 

are numeroase variațiuni în surse. Dacă în Interrogatio Johannis  există șapte 

ceruri , în scrisoarea lui Eftimie Zigabinos se menționează existența unui cer 

creat de către Dumnezeu și a unuia de către diavol. În Interrogatio Johannis, 

51 Yuri Stoyanov, op.cit., p.153. 
52 Ioan Petru Culianu, op.cit., p.247. 
53 Yuri Stoyanov, op.cit., p.235. 
54 Ibidem, p.123. 
55 Jean Gouillard, Le Synodikon de l’orthodoxie. Edition et commentaire, Boccard, Paris, 1967 

apud. Ibidem, p.268. 
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în scrisoarea lui Cosma și în Panoplia dogmatica se precizează că diavolul 

este creatorul acestei lumi56. O versiune amănunțită, diferită de celelalte ne-o 

oferă documentul Interrogatio Johannis. Înainte de a se concepe universului, 

are loc un prolog în cele șapte ceruri, din care Diavolul cade, ca urmare a 

trufiei sale. Constatăm deja utilizarea unui motiv iudeo-creștin în prezentul 

text, pe care, altminteri, literatura bogomilică rareori îl utilizează: căderea ca 

urmare a unui păcat. În plus, I.P. Culianu ne amintește că, în acest caz, 

Diavolul „nu e creatorul, ci numai arhitectul lumii”57. Celelalte izvoare sunt 

mult mai pliate pe o gândire cosmogonică de tip dualist, în care Dumnezeu ar 

concepe sufletul, iar diavolul materia. Un alt element comun între izvoare 

este faptul că în toate se precizează faptul că Dumnezeul veterotestamentar ar 

fi diavolul58. Nu vom intra în distincțiile care se prefigurează în privința 

trinității, deoarece sunt multe variabile care pot fi fluctua, în funcție de text. 

Trebuie doar să precizăm că aceste confuzii cu privire la identitatea trinității 

vor genera diferite facțiuni în cadrul bogomilismului. 

Tema antropogoniei pare a fi mult mai compactă în cadrul 

izvoarelor istorice mai-sus menționate.  În cazul Interrogatio Johannis, 

antropogonia utilizează elementul conceperii omului din pământ de către 

diavol și eșecul lui în acțiunea de a-i acorda însuflețire. În această versiune, 

diavolul, ca și creator al acestei lumi, recurge la un șiretlic, cerând unor 

îngeri inferiori să se întrupeze în trupurile de lut. În cazul textului lui 

Eutemie, Epistola Invectiva, se expune o altă variantă. Diavolul joacă rolul 

unui trickster59 deoarece fură de la Dumnezeu un suflet pe care încearcă să-l 

atribuie unui corp de lut. Vicleșugul la care recurge diavolul este următorul: 

el va mânca animale considerate a fi necurate (tot în gândirea indo-

europeană) și scuipă acel amestec deasupra sufletului. Acest compozit este 

dat lui Adam, care ia viață.   Putem observa că în acest caz, concepția omului 

nu este una dualistă, ci una atribuită aproape exclusiv pe filieră luciferică. 

I.P.Culianu consideră că acest mit poate fi foarte mult supus intelectualizării 

deoarece are anumite chestiuni sofisticate ce țin de o doctrină gnostică, dar 

cu alte conotații60. În varianta Panoplia dogmatica se expune un mit ce pare 

a fi cel mai apropiat de o legendă bogomilică à la carte. În această situație se 

56 Ioan Petru Culianu, op.cit., pp.248-249. 
57 Ibidem, p.249. 
58 Ibidem, p.250. 
59 Preluăm terminologia de trickster pe care inițial cercetătorii au regăsit-o la imaginea lui Loki din 

literatura scandinavă, dar extrapolând, este atribuită unor zeități care realizează un șiretlic pentru a 

construi lumea sau a își consolida poziția. Acest concept apare mai devreme puțin și denumește, în 

sens larg, o imagine a unui om care face diverse lucruri amuzante. Pe de altă parte, în accepțiunea 

pe care i-o oferă Mircea Eliade și Gilbert Durand, acesta intervine, în mod esențial, în stabilirea 

ierarhiilor și în cosmogonie. 
60 Ioan Petru Culianu, op.cit., p.252. 
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poate observa un dualism funcțional, în care diavolul încearcă să îl conceapă 

pe Adam doar din propria lui suflare, eșuând. Doar după ce cere ajutorul lui 

Dumnezeu, care din bunătate, îi oferă ajutorul, el va reuși să îl creeze pe 

Adam61. Din variantele consemnate de către izvoarele creștine, putem 

observa deci, cum doar versiunea lui Eftimie consemnă un acord aproape 

contractual între Dumnezeu și Diavol, în timp ce în celelalte versiuni, 

diavolul fie joacă rolul demiurgic, fie cel de trickster. 

Cea de-a treia temă, cea a continuității rasei umane, apare doar în 

textul lui Eftimie Zigabinos. În această sursă, se precizează că în contractul 

dintre Dumnezeu și diavol, s-ar fi stipulat, ca în schimbul suflării Sale, 

diavolul să înlocuiască golul lăsat de îngerii decăzuți. Pe de altă parte, 

Satanael (diavolul) se împreunează cu Eva pentru a-l concepe pe Cain- în 

paralel, de la Adam ea îl are pe Abel. Primul fratricid este rodul acestei 

tensiuni. Divinitatea, îi ia capacitatea creatoare a Diavolului (expusă prin 

particula –el), lăsându-l totuși să guverneze peste lucrurile create de către el, 

în această lume. Apariția christică are rolul de a expune Adevărul, pierdut 

prin demersul luciferic. În această situație, Zigabinos speculează erezia 

fundamentală de care au fost acuzați bogomilii: negarea naturii duale a lui 

Hristos. Ei au fost acuzați astfel de docetism , un termen folosit oarecum 

impropriu, deoarece desemnează faptul că Iisus și Hristos ar fi fost două 

ființe diferite până în momentul botezului. Pe de altă parte, bogomilii neagă 

natura umană, el având „un corp imaterial pe care-l părăsește în aer la 

Înălțare, că el nu are nevoie de hrană și că patimile, moartea pe cruce sunt 

acțiuni ireale”62. Scenarul final este preluat din gândirea creștină, iar 

momentul declanșării ei este determinat de realizarea contractului inițial între 

diavol și Dumnezeu. 

Ce putem observa din înlănțuirea acestor consemnări privitoare la 

gândirea bogomilică? În primul rând, trebuie să afirmăm faptul că există un 

înalt grad de complexitate și chiar de interpretare hermeneutică. Această 

doctrină, de altminteri foarte sofisticată, nu este închegată, prezentând 

numeroase incongruențe, dacă privim variațiile surselor. Trebuie să 

observăm din start anumite carențe ale evaluării textelor scrise de către 

scribii ortodocși, pentru că, (cel puțin putem admite ipoteza) o evaluare 

exagerată sau o confundare/sintetizare a bogomilismului cu altă facțiune 

eretică este posibilă. Punctual, trăsăturile comune pe care le putem deduce 

din analiza acestor texte sunt: 

61 Ibidem, p.253. 
62 Ibidem, p.255. 
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(1) În toate  variantele, diavolul participă într-o anumită 

măsură la cosmogonie și la antropogonie, chiar dacă în modalități 

diferite. 

(2) cu privire la antropogonie, trebuie să observăm că 

elementul suflului divin, preluat din tradiția veterotestamentară este 

prezent în toate versiunile. În toate versiunile se prevede un impas ce 

trebuie soluționat printr-un compromis sau șiretlic. 

(3) ca urmare, doctrina bogomilă va nega divinitatea 

naturii umane, în consecința acestui compromis al Creației. 

3.2. Variantele orale 

A. Variante ale miturilor bogomilice 

În spațiul bulgar, Iordan Ivanov consemnează o legendă cu caracter 

bogomilic, în care se precizează că la începuturi, ar fi existat doar Dumnezeu 

și diavolul deasupra Apelor. Diavolul îi spune lui Dumnezeu ca să facă 

pământul și oamenii, iar Dumnezeu îi propune să se scufunde la fundul 

oceanului pentru a lua pământ în numele Lui și al diavolului. De două ori 

diavolul coboară, dar atunci când ajunge la fund, el își revendică pământ doar 

în propriul său nume.  Abia a treia oară reușește să ia puțin pământ prin 

invocația corectă. În momentul în care Dumnezeu adoarme după ce creează 

lumea, diavolul încearcă să-l înece, prin tragerea lui în apropiere de apă. 

Pământul, în schimb, se lățește și îl protejează pe Dumnezeu. 

Într-o variantă slavă, de data aceasta din Polonia63, se precizează că 

Dumnezeu se plimbă deasupra apelor, într-o barcă, iar diavolul, aflat pe un 

bulgăre de spumă, va fi luat de către Dumnezeu. După episodul preluării 

pământului din fundul oceanului, diavolul și Dumnezeu stau pe un petic de 

pământ care este incapabil să îi susțină pe amândoi. În momentul în care 

Dumnezeu adoarme, diavolul încearcă să-l împingă spre apă, cu dorința de a-

L îneca. Totuși, pământul se extindea foarte mult, iar Dumnezeu s-a trezit, 

urcându-se la cer. Diavolul a încercat în zadar să îl urmeze, deoarece a fost 

trăznit și scufundat în abis. O versiune estoniană ne atrage atenția asupra 

faptului că , în momentul în care Dumnezeu îl întreabă pe diavol, „Cine 

ești?”, acesta răspunde ”Eu sunt Celălalt”64.  

O variantă interesantă, net diferită de situațiile expuse până acum, o 

regăsim în spațiul rusesc. În acest caz, diavolul ia forma unei păsări de apă ce 

stă pe Apa primordială, numită Marea Tiberiadei. Dumnezeu zbura deasupra 

63 Precizată de către Mircea Eliade, dar culeasă de I.Piatowska în 1898. 
64 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Studii comparative despre religiile și folclorul 

Daciei și Europei Orientale, Traducere de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu, Editura Științifică și 

Enciclopedică, București, 1980 (1970), capitolul Satana și Bunul Dumnezeu., p.93. 
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apei (în versiune ornitomorfă de asemenea), iar la un moment dat îl întâlnește 

pe diavol. Și în această situație are loc o confruntare de identități, la fel ca în 

versiunea estoniană, însă aici diavolul afirmă că propria lui identitate este 

Dumnezeu, iar cea a lui Dumnezeu este de „Dumnezeul Dumnezeilor și 

Domnul Domnilor”65. În acest moment, Dumnezeu îl face pe diavol stăpân al 

fundului mării. În momentul în care acesta dorește să se ridice deasupra lui 

Dumnezeu, el este doborât. 

B. Analiza miturilor bogomilice 

Observăm cu ușurință faptul că acest mit depășește sfera de 

incidență a spațiului sud-est european. Pe de altă parte, din literatura de 

specialitate existentă consultată, nu am găsit prea multe variante a acestui mit 

din zona bizantină, sârbească sau croată (fapt confirmat și de observația lui 

Eliade privitoare la acest fapt66). Care ar fi explicația acestui paradox istoric? 

Nu ar fi normal ca într-o zonă în care bogomilismul să fi fost consemnat de 

către eretici să fie zona unde există cea mai mare incidență? Faptul că 

bogomilii, istoric vorbind, au fost asimilați fie de către facțiunile catolice, fie 

de către cele islamice, nu constituie un argument puternic (cum s-a întâmplat 

în spațiul bosniac). Mai mult, nici ipoteza difuzionistă a mitului din spațiul 

balcanic spre alte zone nu ne oferă o explicație satisfăcătoare deoarece, în 

aceeași măsură, aceste legende pot fi rezultatul unui substrat precedent 

momentul răspândirii ereziei bogomile. De pildă, această legendă apare 

consemnată, după cum încearcă să ne demonstreze Mircea Eliade, până și în 

spațiul siberian. Or, am observat în prima parte că erezia bogomilă a avut 

nevoie, istoric vorbind, de două caracteristici esențiale: ca acel teritoriu să fie 

slab controlat de către o putere politică și ca acel teritoriu să fie deja 

creștinat. În cazul estonienilor, de pildă, nu putem regăsi aceste trăsături 

fundamentale ca erezia (implicit și legenda) să se împrăștie. În plus, în 

spațiile germanice sau mediteraneene unde bogomilismul s-a extins (prin 

cathari), nu există prea multe legende cosmogonice cu astfel de elemente. 

Am putea afirma că în cazul legendei rusești am regăsi elementul trufiei 

diavolului care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, element care apare 

consemnat și în izvoarele sacre. Pe de altă parte, suntem de părere că, mai 

degrabă acest mit ar fi suferit o intervenție, o regularizare din partea bisericii, 

deoarece există un mecanism puternic iudeo-creștin vizibil prezent, dacă 

decorticăm învelișul textual. 

65 Ibidem, p.104. 
66 Ibidem, p.99. 
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Vom expune câteva dintre mitemele pe care Mircea Eliade le 

regăsește, analizând mai multe versiuni populare, consemnate de către 

etnologi67: (1) prezența Apelor primordiale, (2) Dumnezeu prezent deasupra 

apelor,  (3) apariția diavolului care soluționează o aparentă problemă,  (4) 

prezența pământului în fundul Apelor, (5) scufundarea de trei ori a 

diavolului, (6) capacitatea de creație a lui Dumnezeu și (7) oboseala fizică și 

mentală a lui Dumnezeu. Deja putem observa faptul că există o puternică 

discrepanță între textele sacre și variantele consemnate de către etnologi, în 

folclorul bogomilic. Dacă vom compara cosmogonia, așa cum reiese din 

izvoarele istorice cu trăsăturile expuse de către Mircea Eliade, vom observa 

faptul că puține trăsături sunt comune. În varianta cultă, nu apare elementul 

acvatic, la fel cum în variantele populare nu apare referința la cele șapte 

ceruri. Pornind de la astfel de analize, cercetători precum E.Turdeanu în 

Studii bizantino-române afirmă că multe mituri pretins bogomile sunt de 

fapt, apocrife.  Pe de altă parte, elementul puternic comun este cel al creației 

lumii printr-un compromis, atât de către forțele binelui, cât și de forțele 

răului (rolul de trickster). 

Mircea Eliade, când încearcă să evite afirmarea clară a originilor 

acestor legende, formulează ipoteza conform căreia aceasta ar putea proveni 

din spațiul iranian, locul de apariție al mazdeismului. Argumentația aparent 

plauzibilă se deconstruiește, printr-un ingenios mecanism, în momentul în 

care el afirmă că aceste miteme ar fi fost transmise dincolo de strâmtoarea 

Bering în spațiul amerindian. Pe de altă parte, trebuie să luăm în considerare 

propunerea sa privitoare la mecanismul de formare a acestui mit, în întregul 

spațiu est-european și asiatic. Un arhetip, cel al dualității, nu este reinventat, 

ci reinterpretat în permanență. Am văzut deja cum G.Durand și Needham 

înclină spre o tendință antropologică a dualismului. Acest element se 

contaminează cu un anumit strat folcloric în Rusia și cu unul diferit în zona 

Balcanilor, dar își păstrează în esență caracteristicile enunțate puțin mai sus.  

Se cuvine atunci să adresăm justa întrebare: în ce măsură putem 

discuta despre un folclor de tip bogomilic, în general, în condițiile în care el 

are destul de multe diferențe față de textele doctrinare consemnate istoric?  

Dacă este vorba despre același fenomen, atunci s-a produs, între a doua și a 

treia etapă a mecanismului expus mai sus, la finele capitolului al doilea, o 

mutație: revalorizarea s-a produs, mai exact, într-un sens de banalizare sau de 

confluență a ereziei cu elementul de gândire slav deja existent. Putem 

presupune că textele bogomilice ar fi cunoscut un teren fertil în zona 

spațiului slav, unde ar fi existat variante dualiste de dinaintea bogomilismului 

                                                           
67 Ibidem, p.96. 
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propriu-zis. O sinteză are loc între varianta cultă, hermetică și cea a miturilor 

deja existente în cadrul popoarelor. 

 

Ce mai putem spune, în fond, despre bogomilism? 

 

Am observat cadrul istoric al mișcării bogomile, precum și spațiul 

geografic în care aceasta s-a manifestat. Am prezentat sursele teologice de la 

care bogomilismul își revendică sursele: paulicianismul, fără mesalianism. 

Puținele surse consemnează faptul că a existat un întemeietor, pe nume 

Bogomil, care a predicat în zona balcanică. Pe baza informațiilor, am dedus 

că (1) doctrina s-a dezvoltat doar în zonele marginale, puțin controlate de 

Biserică și (2) bogomilismul a avut nevoie de un strat creștin inițial pentru îl 

modifica. Am demonstrat chiar și la nivel dogmatic faptul că nu există o 

legătură între mesalianism și bogomilism, punctând faptul că s-a realizat o 

confuzie terminologică între denominații. Punctual, pe baza consemnărilor 

lui Petru din Sicilia, am analizat că multe dintre elementele pauliciene sunt 

preluate în mod direct de către bogomili.  

În alte domenii de studii, observațiile noastre referitoare la 

trăsăturile spicuite din literatura de specialitate ce analizează sursele istorice, 

pot fi utilizate pentru a distinge caracterul bogomilic al unui text. 

Considerăm că este important să evidențiem mutația care s-a produs între 

textele orale și cele scrise, datorită confluenței cu gândirea slavă.Am 

observat mecanismul de funcționare în spațiul românesc. În textele românești 

există 3 tipuri de legende. Suntem de acord cu accepțiunea lui Alexandru 

Piru privitoare la existența bogomilică în spațiul românesc. Există anumite 

elemente cu caracter bogomilic, însă tradiția dualistă este preluată pe o filieră 

slavă sau indo-europeană. Nu putem însă nega anumite caracteristici directe 

ce apar, de pildă și în Interrogatio Johannis. 

În cadrul acestei cercetări am observat anumite trăsături și 

modalități de identificare a literaturii bogomilice, însă ne-am lovit de 

anumite probleme metodologice. Un neajuns a fost faptul că nu am avut 

acces la limbile originale în care s-au scris textele despre bogomili (greacă, 

latină, slavonă), ci doar prin intermediul literaturii de specialitate. Pe viitor, o 

posibilă direcție de lucru ar putea fi realizarea unei distincții de lucru între ce 

presupune mitul bogomilic și textul bogomilic, deoarece, sunt trăsături 

diferite și acceptă chiar definiții diferite ( de ex. bogomilism-1, bogomilism-

2). 
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ISTORIE MODERNĂ

ÎMPOTRIVA TIMPULUI CONTINUU - VECHIUL 
REGIM AL CONTELUI METTERNICH 

CĂTĂLIN RUSU* 

Abstract: Tempus fugit - this is probably the greatest curse of mankind, in 

which Austria’s chancellor Klemens von Metternich came to a conclusion. 

After the Napoleonic Wars, when Austrian Empire was almost destroyed, 

Metternich wanted to create a new european alliance system, based on the 

concept of status quo. By repairing what’s left of Napoleon’s Europe, the 

Austrian chancellor wanted to maintain an equality of domination: when a 

country is attacked or had internal problems – like civil war for example – 

the Holy Alliance is responding with army in order to maintain peace. But 

this system couldn’t worked forever, as the time passes on and the interests 

of other monarchs in the Holy Alliance were in a political paradox. 

Keywords: Metternich, Holy Alliance, Napoleon, Aleksander I Pavlovici, 

status quo. 

Într-un moment de cotitură, ce implică însăşi dispariţia unei forme de 

guvernământ ce a rezistat de-a lungul secolelor, popoarele europene 

conştientizează procesul prin care ele devin doar  nişte simple victime a unor 

experimente politice. Astfel, în mentalul colectiv intră ideea unei noi epoci; 

cei ce o acceptă sau o preţuiesc nu reprezintă altceva decât o constantă 

limitată, prin care individul, deşi în mod paradoxal conştientizează 

schimbarea, nu o contestă. Lipsa unei critici este dată de o semi-ignoranţă la 

care este supusă societatea modernă, suferind ulterior şi întrebându-se unde a 

putut greşi. Cei ce nu o acceptă au posibilitatea de a fi împotriva noului, un 

argument în plus înspre dezvoltarea gândirii critice umane.  

Atunci când masele conştientizează repugna unor indivizi faţă de 

nou, acestea creează problema Cazului Universal. În acest context, pe filieră 

filosofică, concepţia de Caz Universal înseamnă introducerea în mentalul 

* Student, specializarea Istorie, Anul II, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-

Bolyai, Cluj-Napoca, r_catalin@outlook.com 

(Against Continuous Time - The Ancien Regime of Count 
Metternich)
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colectiv a unei idei noi, dusă la extrem. Această idee de bază se va 

transforma într-o utopie, graţie metodelor prin care ea este abordată de 

intelectualii societăţii. Cum utopia reprezintă o perfecţiune teoretică, practica 

ei devine aproape imposibilă. Astfel, concepţia Cazului Universal se aplică 

printr-o revoluţie, masele unindu-se, conştiente şi inconştiente concomitent, 

pentru eliminarea obstacolului superficial, impus de secole.  

Probabil cel mai bun exemplu din perspectiva comunităţilor ce cu 

greu acceptă noţiunea de nou îl prezintă perioada de început a Imperiului 

Roman. Încă din vremea lui Octavianus Augustus, diferiţi oameni ai culturii 

condamnau, subtil, existenţa unui singur stăpân ce putea controla Roma, 

invocând de fiecare dată splendoarea, virtuţile şi gloria administrativă a 

epocii Res publica. Deşi, la început, Octavian încerca să ascundă diferenţele, 

abia în timpul tiraniei împăraţilor iulio-claudieni au devenit comunităţile 

conştiente de proasta guvernare a unui singur individ. Desigur, cauza 

primordială nu este dată de existenţa unui singur om în fruntea imperiului, ci 

a modului cum îşi exercita puterea, perspectivele sale de guvernare şi 

acţiunile în folosul cetăţii. Decadenţa timpului şi a spaţiului nu reprezintă o 

tematică nouă, dovadă că această idee exista încă din perioada Eladei Antice, 

dar acest concept s-a accentuat în rândul maselor până la dispariţia concretă a 

Imperiului Roman de Apus în secolul al V-lea.  

Imaginea unui trecut glorios încântă societatea modernă şi astăzi. 

Nostalgia timpului trecut rămâne o ipoteză incontestabilă în realizarea unei 

analogii între „ce a fost”, „ce este” şi „ce va fi”. Pentru intelectualul ce-şi 

contestă timpurile, uită de fiecare dată, într-un mod superficial, că acest 

concept idilic este doar o simplă utopie. Înlănţuite, epocile de aur rămân doar 

nişte reprezentări subiective ce trimit omul conştient de aceasta, într-o 

fascinantă lume în care doar Binele Comun persistă. Legat de acest concept 

de rememorare, stă în prim plan conservatorismul – concept ce limitează 

noul de vechi, creând o zonă neutră în timpul prezent. Această neutralitate nu 

reprezintă neapărat o limitare a individului la nou, ori la viitor – este însăşi 

ideea unei stagnări într-un trecut benefic fiinţei umane.  

În Europa lui Metternich, nu masele i-au decizia aceasta, ci un singur 

om, fapt ce devine şi mai interesantă aplicabilitatea ideilor conservatoare pe 

întreg continentul european. Diplomatul, în acest context, reprezintă cea mai 

influentă fiinţă, capabilă să schimbe pentru totdeauna existenţa unui stat. În 

cazul declanşării războaielor, două personaje apar mereu în desfăşurarea 

evenimentelor, evoluând îndeosebi în antujarul imediat al factorilor de 

putere: generalul si diplomatul. Ambii sunt în raport cu autoritatea politică, 

uneori consilieri şi mai ales executanţi. De aceea, partea lor de contribuţie la 

forma definitivă a evenimentelor reprezintă o pondere moderată, constând în 

urmărirea inteligentă a obiectivelor ce le sunt desemnate şi trasate. În cazul 
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luării unei decizii, subiectivismul joacă un rol important. Cum Adevarul este 

universal şi perfect, ipoteză ce nu poate fi contestată ori cunoscută omului, 

decizia este luată întotdeauna pe baza unei cauze primordiale. Astfel, 

generalul şi ambasadorul aplică ceea ce decide omul politic.  

Plecând de la titlul lucrării, Vechiul Regim al contelui Metternich nu 

reprezintă altceva decât o reîntoarcere la vechile forme de guvernare, o 

dorinţă de aplecare înspre un trecut ce a însemnat susţinut puterea politică cu 

tendinţe absolutiste. Scopul acestui eseu este de a prezenta impactul pe care 

l-a avut Metternich în politica Austriei, ca ministru de externe în şedinţele 

Sfintei Alianţe, dar şi un scurt studiu filosofic despre concepţiile sale de 

factură conservatoare, cauzele acestor adoptări şi consecinţele lor puse în 

practică. 

Metternich –omul momentului, contele „Balanţă”(1773-1809) 

Necesitatea discutării unui context politico-administrativ ce a generat 

adoptarea Sistemului lui Metternich, este dată de influenţa societăţii şi a 

evoluţiei acesteia asupra individului. Căci istoria nu reprezintă, în general, un 

argument în favoarea unei comunităţi, ci a unui singur om având puterea de a 

schimba lumea. Pe acest criteriu, istoricul Nick Pelling se întreabă ce fel de 

om ar fi putut domina istoria Europei timp de mai bine de o generaţie?  Însă 

răspunsul îl oferă chiar Metternich, într-un mod hilar, citat de Dumitru 

Almaş: „În secolul al XVIII-lea, unii se năşteau supuşi, alţii nobili, iar alţii 

monarhi. Metternich s-a exprimat despre sine: Eu am venit pe lume 

ministru”1. 

Originea socială a lui Metternich spune mult despre modul său de a 

aborda politica secolului al XIX-lea. S-a născut în anul 1773, la Koblenz, ca 

fiu al unei mari familii nobiliare germane. Tânărul Klemens von Metternich a 

studiat întâi la Strasbourg, nutrindu-se mai ales cu filosofia iluministă. Când 

valurile revoluţiei franceze ajung la Strasbourg, părăseşte oraşul pentru a-şi 

continua studiile la Mainz. Un aspect important ce trebuie amintit din 

perioada Mainz sunt cursurile pe care le urmează tânărul Metternich, 

istoricului Nicolaus Vogt, adept al teoriei echilibrului între state. Bătrânul 

profesor nu va înceta, în anii de glorie ai fostului său elev, să sublinieze 

filiaţia dintre ideile sale şi principiile ilustrului diplomat.2 

Crescut în vremea Revoluţie Franceze din 1789, şi-a dedicat întreagă 

activitate suprimării moştenirii hazardului de la sfârşitul secolului al-XVIII-

lea. Într-un mod ironic, dar şi surprinzător, mutarea forţată la Viena s-a 

1 Diplomați iluștri, vol. I, EdituraPolitică, București, 1969, p. 129, în continuare: Diplomați. 
2Ibidem, p. 130. 
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dovedit a fi un lucru bun pentru cariera sa. El a început să pătrundă în 

rândurile elitei conducătoare, aristocraţia austriacă, iar în 1801, când a intrat 

în serviciul diplomatic habsburgic noile sale conexiuni sociale i-au permis să 

promoveze rapid spre vârful ierarhiei sociale. În anul 1803, îl găsim că 

diplomat al coroanei Habsburgice la Berlin, unde a câştigat Prusia pentru o 

alianţa cu Austria şi cu Rusia. S-a distins apoi ca ambasador la Paris între 

anii 1806 şi 1809. 

Sunteţi cam tânăr, domnule, pentru a reprezenta cea mai veche 

monarhie din Europa, remarca Napoleon adresandu-se noului ambasador 

austriac, în vârstă de 33 de ani, cu ocazia înmânării scrisorilor de acreditare. 

Metternich, cu abilitatea sa de curtezan subtil, îi răspunde: Sire, am vârsta pe 

care o avea Maiestatea-Voastră la Austerlitz.3 

Austriae est imperare orbi universo4 - dominaţia napoleoniană 

(1809 – 1813) 

Imperiul Habsburgic, în perioada de dinainte de numirea lui 

Metternich în funcţia de cancelar, era guvernat de Francisc al-II-lea (1792-

1836). Apatic, greoi la trup şi bolnăvicios, mediocru că inteligenţă, cu un 

caracter meschin, împăratul Austriei reprezenta, pentru acea perioada, 

tipologia monarhului însetat de spiritul absolutist. Însăşi mediocritatea îi 

oferea sprijinul, dar şi ideea unui conservatorism pur. Avea oroare de orice 

reformă şi compara imperiul lui cu o casă veche care s-ar dărâma dacă ar 

atinge-o cineva5. Vorbind în 1821 profesorilor din Laibach, teoretiza 

principiul conservatorismului, explicând concomitent: Călăuziţi-va după cei 

vechi, căci numai acela-i bun; dacă strămoşii noştri au dus-o bine, de ce să 

nu facem şi noi că dânşii? Se ridică acum nişte idei noi pe care eu nu le 

aprob şi nu le voi aprobă niciodată... N-am nevoie de savanţi, ci de supuşi 

fideli. A executa, iată datoria voastră! Cel incapabil sau cel care vine cu idei 

noi, acela poate să plece. Dacă nu, îl voi alungă!6 În acest citat se pot 

constata două idei conservatoare şi o problematică: întoarcerea într-un trecut 

binefăcător, prin intermediul nostalgiei, perpetuarea feudalismului prin 

guvernarea absolutista - N-am nevoie de savanţi, ci de supuşi - şi repugna 

faţă de ideile noi, revoluţionare.  

În vremea Revoluţiei Franceze, când toate tronurile păreau 

ameninţate de furia populară, când ideile noi înfloreau în toată lumea, 

doborând vechile orânduiri şi vechile concepţii, când burghezia se dezvolta 

3 Andre Castelot, Napoleon, Paris, 1968, p.255, apud Diplomați, p. 130. 
4Austria trebuie săconducăîntreagalume (Ibidem). 
5Ibidem, p. 131 
6Ibidem. 
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pretutindeni, în Austria, Habsburgii căutau, că şi ţarul Rusiei, să oprească 

istoria în loc, să oprească valul marilor transformări, cu orice preţ.7 

Din perspectiva comunităţilor europene, aceste idei iluministe 

practicate de francezi la sfârşitul veacului al- XVIII-lea, apăreau salvatoare, 

popoarele îmbrăţişându-le cu deosebit entuziasm. Iacobinul Maximmilien de 

Robersipierre exclamă într-un moment de cotitură pentru regimul său opresiv 

şi într-un mod paradoxal iraţional, că pe măsură ce revoluţia i-a amploare, 

aproape toate popoarele bătrânului continent le v-or adopta în anii următori. 

Însă, istoria dovedea că acesta nu avusese dreptate. 

Intelectualii germani precum, Klopstock, Schiller ori Herder, încep să 

elogieze Revoluţia Franceză. Dar ocupaţia napoleoniană şi, mai ales, 

înfrângerea de la Jenă din 14 octombire 1806 şi apoi prăbuşirea sistematică a 

Prusiei prin ocuparea Berlinului şi a pierderilor teritoriale, au impresionat 

toată intelectualitatea, tineretul şi burghezia germană. Astfel, ajungeau la 

convingerea că o naţiune nu-i naţiune dacă nu ştie să se apere împotriva 

străinului.8 

În faţa hazardului, era firesc ca monarhia absolutistă europeană să fie 

foarte îngrijorată. Iar conducătorii Imperiului Habsburgic s-au aflat pe în 

fruntea politicii contra-revoluţionare, determinaţi de legăturile dinastice cu 

Bourbonii, de interesele economice şi de concepţiile ideologice. Declaraţia 

de la Pilnitz din 27 august 1791, semnată de Austria şi Prusia, se înscrie ca o 

uvertura a politcii de intervenţie împotriva Revoluţiei Franceze. Dar 

înfrângerile suferite pe câmpul de lupta şi pierderile teritoriale până la pacea 

de la Luneville din 1801, au vădit clar slăbiciunile Austriei.   

Reîncadrându-se apoi în primele coaliţii antinapoleoniene, Imperiul a 

pierdut marile bătălii de la Austerlitz şi Wagram. Şi până la Congresul de la 

Viena, învingătorul Napoleon i-a smuls şi teritorii: Belgia, Milanul, Mantua, 

Istria, Dalmaţia, Tirol, Wurtemberg, Bavaria, Carniolia şi Triest.9 

Odată cu anul 1809, împăratul francezilor a redus simţitor întinderea 

Imperiului: habsburgii au fost siliţi să se retragă din Italia, Olanda austriacă a 

fost pusă sub controlul Franţei, teritoriul austriac din Polonia a fost inclus în 

Marele Ducat al Varşoviei, creat de Napoleon şi chiar şi în zona îndepărtată a 

coastei dalmate, acesta i-a vitregit de teritorii pe habsburgi pentru a crea 

Regatul Ilir.  

În plus, Napoleon a desfiinţat Sfântul Imperiul Român de naţiune 

germană, leagănul tradiţional al puterii austriece asupra Germaniei centrale şi 

a creat propria Confederaţie a Rinului, punând astfel capăt celor 400 de ani 

7Ibidem. 
8Ibidem. 
9Ibidem, p. 132. 
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de stăpânire habsburgică asupra Germaniei. Istoricul Nick Pelling surprinde 

în lucrarea sa consecinţele războaielor napoleoniene pentru Austria, însuşi 

conducătorul francezilor fiind la un pas în măsură să dezmembreze întregul 

imperiu.10 

Declinul imperiului napoleonian şi războaiele contra Franţei 

până la Congresul de la Viena (1813-1815) 

Ruşi, prusieni, austrieci, voi luptaţi nu numai pentru libertatea 

Europei, ci şi pentru independenţa statelor voastre. Toţi pentru unul şi unul 

pentru toţi. Dezlănţuiţi lupta cu acest strigăt ţi victoria va fi a voastră!”11 

Generalul Karl 

Schwarzenberg, discurs 

înaintea bătăliei de la 

Leipzig, octombrie, 1813 

Campania din Rusia, în care Napoleon încerca să-şi elimine 

adversarul din Est prin pe motiv că nu a acceptat blocada economică impusă 

de acesta, se soldează cu un grav eşec. Deşi Moscova fusese incendiată la 

ordinele ţarului Alexandru, după bătălia de la Borodino din iarnă anului 

1812, Rusia supravieţuieşte - natură dezlanduindu-se asupra corpurilor de 

armata franceze care anticipaseră cu uşurinţă victoria. Această înfrângere va 

oferi adversarilor lui Napoleon şansă de a se regrupa şi a-l elimina cât de 

repede cu putinţă, profitând de acest moment.  

Alianţa Franţei cu Austria începea să fie stânjenitoare. Imperiul 

austriac nu numai că era aliată cu Napoleon, dar era aliatul unui Napoleon 

care începuse să piardă. Metternich a intuit o nouă ameninţare: un tratat de 

pace dictat de ţarul Rusiei. Despre Alexandru se ştia că vizează teritoriile 

habsburgice din Polonia. Generalul Graf Yorck von Wartenburg, care 

conducea trupele prusace napoleoniene, trece de partea taberei adverse şi 

asigură neutralitatea Rusiei prin Convenţia de la Tauroggen, semnată la 30 

decembrie 1812. În februarie 1813, prin Tratatul de alianţa de la Kalisch, 

prusacii erau de-acord să dea mâna liberă ruşilor în Polonia în schimbul 

satisfacerii pretenţiilor lor asupra Germaniei. În consecinţă, Prusia îşi 

mobilizează trupele miliţieneşti, susţinute de armatele din teritoriu şi de 

trupele de voluntari.12 Regele Frederic Wilhelm al-III-lea a ezitat la început, 

însă la 27 martie 1813 a declarat război Franţei.  

10Nick Pelling,Imperiul Habsburgic: 1815-1918, Editura All, Bucuresti, 2002, p. 38. 
11Diplomati, p. 141. 
12Marea istorie ilustrată a lumii în 7 volume – EpocaModernă, EdituraLitera, Bucuresti, 2005, p. 

22, în continuare: Marea istorie. 
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Această ameninţare la adresa dominaţiei Habsburgilor în Polonia şi 

Germania, ambele zone fiind zone aflate anterior sub influenţă Casei de 

Habsburg, avea să determine modul în care Metternich a abordat stadiile 

finale ale războiului. În raporturile cu Napoleon din primăvara lui 1813, 

Metternich a avut de înfruntat furiile împăratului francez şi toate oscilaţiile 

acestuia după fiecare nouă victorie câştigată de francezi. Întrevederea de la 

Dresden din 28 iunie 1813 a fost de la bun început un eşec. Metternich 

acţiona duplicitar: în prima faza el dorea să-l convingă pe Napoleon să fie 

concesiv dacă vrea să se salveze de la o gravă înfrângere şi chiar de la o 

prăbuşire totală. Deşi ştia că, dacă Austria intră în coaliţie, forţele 

adversarului întrec cu mult pe cele franceze, Napoleon s-a purtat fără 

menajamente – Cât te-a plătit Anglia că să te facă să joci asemenea rol 

împotriva mea? l-a întrebat cu brutalitate împăratul francezilor. Izbind 

pălăria de pământ a strigat: Suveranii dumneavoastră, născuţi pe tron, nu pot 

înţelege sentimentele care mă stăpânesc pe mine. Ei se întorc bătuţi în 

capitalele lor şi le este indiferent. Dar eu sunt soldat, mie îmi trebuie onoare 

şi glorie; eu nu pot să mă întorc înjosit în mijlocul poporului meu, eu trebuie 

să rămân mare, glorios şi admirat!13 

Metternich a încercat, în a doua sa întâlnire cu Napoleon din 1813,să 

obţină toate avantajele posibile. Cancelarul austriac era conştient că 

schimbarea de alianţe era necesară. Ameninţările militare ale Rusiei, 

posibilele pierderi de hegemonie asupra teritoriilor din Est în favoarea 

germanilor şi ruşilor, umilinţa prin alianţa cu Franţa, au reprezentat doar 

câteva anticipaţii apocaliptice pentru Imperiul Habsburgic din perspectiva lui 

Metternich. Astfel, la 27 iunie 1813, emisarii cancelarului Austriei semneaza 

un tratat secret cu Rusia si Prusia. La 11 august, Metternich a anuntat la 

Londra si Petersburg ca Imperiul Habsburgic declara razboi Frantei. Această 

schimbare de atitudine se observă la Metternich şi în memoriile sale: În acest 

moment ma socoteam reprezentantul intregii societati europene. S-o spun? 

Napoleon mi-a parut mic14. 

La 15 august, ţarul Alexandru, conducătorul coaliţiei anti-

napoleoniene, sosea la Praga. Armata austriacă, mult dispreţuită de 

Napoleon, avea să joace un rol decisiv în campania din 1813-1814. Chiar 

ţarul declara: „Fără Austria, nimic de facut.”15 Odată cu intrarea Bavariei în 

alianţa contra Franţei în octombrie 1813, membrii coaliţiei pregătesc 

ofensiva. Încă din martie 1813, autocratul rus Alexandru şi Wilhelm al 

13E.V.Tarle, Napoleon, București, 1960, ed.a-II-a, p. 277, apud Diplomați, p. 140. 
14Victor Bibl., Metternich, Paris, 1935, p. 100, apud Ibidem, p. 140. 
15Ibidem, p. 141. 
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Prusiei lansau de la Kalisz un An Mein Volk16, chemând poporul la luptă 

împotriva lui Napoleon.  

Între 16 si 19 octombrie, la Leipzig, armatele austriece, prusace şi 

ruse câştigă o victorie decisivă. Prin Batalia Natiunilor, dominaţia 

napoleoniană se clatină, împăratul francezilor fiind forţat să se retragă de-a 

lungul Rinului. Confederaţia Renană, creată de însuşi Napoleon în 1806, îi 

intoarce spatele „binefacatorului” sau si se alatura coalitiei care inainteaza 

spre Franta.La 9 martie 1814, Metternich, ministrul de externe Nesselrode 

din partea Rusiei, Hardenberg din partea Prusiei si Castlereagh din partea 

Angliei semneaza Tratatul de la Chaumont, prin care cele patru mari puteri 

din coalitie se angajau sa nu depuna armele pana nu vor infrange complet 

Franta, nu vor restabili pacea pe continent si echilibrul european.  

Razboiul a continuat. In aceeasi luna este ocupat Parisul. Napoleon 

capituleaza la 6 aprilie 1814, abdica prin Tratatul de la Fontainebleau din 20 

mai, apoi pleaca in exil pe insula Elba, anuntand sfarsitul unei epoci. Tratatul 

de la Paris care a urmat reduce Franta la granitele sale din 1792 si restabileste 

puterea dinastiei de Bourbon, dand tronul lui Ludovic al-XVIII-lea.  

Congresul de la Viena şi Sfânta Alianță (1815 – 1821) 

„Monstrul corsican” a fost învins. Reorganizarea Bătrânului 

Continent a reprezentat doar o chestiune de timp, atâta vreme cât guvernarea 

autocrată de factură iluministă a fost majoritară în toate statele din Europa. 

Revoluţia franceză a acaparat doar stările inferioare ale statelor absolutiste, 

grupurile importante aflate în vârful ierarhiei respingând vehement orice 

schimbare. De unde şi premisa în mentalul colectiv al acestora conform 

căreia, orice element revoluţionar, respectiv nou, ce pune în pericol întreaga 

existenţa a guvernării statului, trebuie eliminat. Pe baza acestui principiu, 

Congresul de la Viena îşi va deschide porţile pline de baluri şi intrigi 

amoroase, în care membrii Marilor Puteri vor caută să restaureze cu orice 

preţ lumea veche, asigurându-i binemeritată continuitate, estompată după 

anul 1789.   

Alegerea capitalei austriece c loc de întrunire a celei mai strălucite 

adunări de suverani şi diplomaţi pe care Europa a cunoscut-o vreodată, a 

însemnat ea însăşi un succes decisiv al politicii lui Metternich, chiar dacă 

cheltuielile Congresului pretenţios vor apasă greu bugetul austriac. Adunarea 

reprezentanţilor oficiali se va desfăşura în perioada 18 septembrie 1814 până 

la 9 iunie 1815. Istoricii Serge Berstein şi Pierre Milza susţineau că, în 

16Apel către poporul meu (Ibidem). 
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realitate, participarea delegaţiilor venite dintr-o mulţime de ţări este o 

păcăleală, micile puteri invitate la serbări fiind ţinute departe de dezbateri.17 

Printre capetele încoronate prezente, tarul Alexandru s-a impus 

indeosebi in societate si politica, el fiind de-obicei secondat de regele Prusiei, 

Frederic Wilhelm al-III-lea. Presedintia conferintei diplomatice o detinea 

Metternich, ajutat fiind de secretarul Gentz. Dintre ministrii de externe, 

Rusia era reprezentanta de Nesselrode, Stackelberg si Razumovski, Anglia 

prin Castlereagh si Wellington, Prusia prin Hardenberg si Wilhelm von 

Humboldt iar Franta prin energicul si abilul Charles Maurice de Talleyrand-

Perigord.18 Intr-un mod surprinzator, statul francez nu a fost tratat ca o putere 

invinsa. Aflandu-se curand ca putere pe deplin indreptatita si recunoscuta in 

cercul Marilor Puteri. La aceasta au contribuit, pe langa diplomaţia abilă a lui 

Talleyrand, de pe o parte, atmosfera aristocratica, straina oricarei xenofobii, a 

Congresului, iar pe de alta si indeosebi contradictia tot mai pronuntata intre 

fostele aliate, care va duce curand la alcatuirea de noi aliante si fronturi, 

Austria, Anglia si Franta confruntandu-se cu Prusia si Rusia.19 

Discutiile si dezbaterile incep. Rolurile principale sunt detinute 

Metternich si Castlereagh in opozitie cu cererile lui Aleksandru I. Ca purtator 

de cuvant al statului britanic, Castlereagh are toata libertatea de actiune 

necesara pentru a face auzita vocea Angliei, care, preocupata in principal de 

avantajele comerciale si coloniale, nu asteapta de la congres nici o extindere 

teritoriala, ci numai refacerea echilibrului european. Acesta este si obiectivul 

urmarit de seful delegatiei austriece, Metternich, care, dupa ce l-a sfatuit pe 

imparatul Francisc I sa se apropie de Franta imperiala, s-a aratat apoi a fi un 

fauritor deosebit de activ al infrangerii lui Napoleon.  

Inca de la sfarsitul anului 1814 si inceputul anului 1815, Metternich 

va duce o inversunata lupta diplomatica impotriva tarului. In timpul 

Congresului, Aleksandru a condus personal delegatia rusa aflata doar cu 

numele sub autoritatea ministrului afacerilor straine, Nesselrode. Tarul se 

considera, si nu chiar fara motiv, drept principalul autor al coalitiei care a 

daramat puterea napoleoniana. Absorbit de victorii, isi insuseste la un 

moment dat ambitiile europene ale invinsului – visul sau fiind sa realizeze 

prin Congresul de la Viena, o federatie a statelor europene pe care sa o 

conduca el.20 

Acest proiect al unei Europe unite provoaca ingrijorarea austriecilor 

si a englezilor: in primul rand, tarul este interesat de Imperiul Otoman aflat 

17 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol.4,NaționalismeleșiConcertul European. 

Secolul XIX (1815-1919),Institutul European, 1998, p. 14. 
18 Erich Zollner, IstoriaAustriei, vol. I, EdituraEnciclopedică, București, 1997, p. 424. 
19Ibidem. 
20 Serge Berstein, Pierre Milza, op cit, p. 15. 
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intr-o decadenta politica si economica inca din secolul al-XVII-lea. Scopul 

sau era de a plasa sub protectoratul sau toate popoarele ortodoxe din Balcani 

– ceea ce il transforma automat in concurentul Austriei, care considera

peninsula balcanica drept domeniul sau rezervat de expansiune; in al doilea 

rand, prin eliminarea statului otoman, Rusia doreste sa-si impuna dominatia 

asupra Stramtorii, care i-ar permite accesul in Mediterana orientala – spre 

marea spaima a Marii Britanii, a carei hegemonie in aceasta zona este 

exclusiva.  

Astfel, urmarind sa contrabalanseze puterea Rusiei in Europa, 

Metternich a reusit sa-l atraga mai intai de partea sa pe Castlereagh, inca 

inainte de inceperea intalnirilor, informandu-l ca tarul vrea sa puna pe tronul 

Frantei propriul candidat.21 Metternich si Castlereagh au cazut de-acord ca in 

interesul lor ar fi numai revenirea la tron a Bourbonilor. Se pare ca 

Castlereagh impartasea intr-o oarecare masura suspiciunea fata de Rusia. 

Metternich a fost de aceea in masura sa-l convinga ca Austria trebuie 

sprijinita impotriva expansiunii Rusiei.  

O mutare excelenta pe tabla de sah a influentelor politice a realizat-o 

Metternich prin convingerea de care a dat dovada asupra celorlalte puteri 

europene, alaturi de sprijinul ministrului de externe englez, sa acorde Frantei 

permisiunea de a-si spune parerea in cadrul negocierilor dimplomatice. Acest 

lucru era important pentru ca astfel ministrul de externe francez, Talleyrand, 

a obtinut si el un vot, iar Metternich se asigurase deja de sprijinul sau in 

favoarea Austriei impotriva Rusiei. Dupa cum intelesese cancelarul 

Imperiului Habsburgic, Talleyrand era dispus sa fie de acord cu orice numai 

sa puna capat izolarii diplomatice a statului sau.22 

Prin adoptarea ideii legitimitatii23 sustinuta de Talleyrand, in cadrul 

Congresului, Metternich reuseste sa impiedice Prusia de a anexa Saxonia, 

fapt (negrait) de important pentru mentinerea preponderentei austriecilor in 

cadrul statelor germane. Metternich si Talleyrand temandu-se amandoi de o 

Prusie prea puternica au colaborat pentru a provoca (zazanie) intre adversarii 

Austriei si ai Frantei. Ce doi au izbutit sa-l convinga pe Castlereagh sa 

incheie un tratat secret austro-franco-englez, indreptat impotriva Prusiei, cum 

dorea guvernul britanic, impotriva Rusiei si a Prusiei, cum doreau Talleyrand 

si Metternich.  

Desi disputele nu s-au incheiat, fiecare putere dorind sa-si satisfaca 

nevoile de influenta si expansiune teritoriala, momentul cel mai dramatic din 

21 Nick Pelling, op cit, p. 41. 
22Ibidem. 
23În fond, această concepție impusă de ministrul de externe francez în cadrul Congresului de la 

Viena, a avut o dublă valență: în primul rând, o reîntoarcere la vechile frontiere statale de dinainte 

de Revoluția din 1789 și în al doilea rând, estomparea aspirațiilor naționale ale popoarelor. 
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lungul Congres de la Viena, dar si pentru Metternich personal, a fost 

debarcarea lui Napoleon in golful Juan si inceputul domniei celor 100 de 

zile. Cancelarul austriac scria in memoriile sale – o depesa, sosind in 

dimineata zilei de 7 martie 1815: M-am imbracat intr-o clupa si, inainte de 

ora opt, eram la imparatul Francisc. Pe la orele noua, dupa scurte 

intrevederi cu Alexandru, cu Frederic Wilhelm si cu Schwarzenberg, 

reluarea operatiilor militare impotriva Frantei era hotarata24.  

Intrigile continua, la o luna dupa eveniment, cand tarul i-a infatisat 

lui Metternich copia tratatului secret incheiat cu Anglia si Franta, impotriva 

Rusiei, document trimis de Napoleon. Cancelarul a ramas mut, dar tarul i-a 

raspuns in acel moment: Metternich, cat voi trai, sa nu mai fie vorba intre 

noi despre aceasta chestiune. Napoleon s-a intors si alianta noastra este de 

aici incolo mai ferma ca oricand.25 

Actul final al Congresului de la Viena a fost semnat la 9 iunie 1815, 

inainte de batalia de la Waterloo. In urma acestei intalniri, au fost luate 

urmatoarele hotarari, din partea Marilor Puteri: 

1. Rusia isi mentine cuceririle obtinute prin acordul lui Napoleon, Finlanda

si Basarabia, si primeste acum aproape intreg fostul Ducat al Varsoviei.

2. Prusia, desi pierde o parte din teritoriile sale poloneze, luate de Imperiul

Tarist, ramane totusi cu partea estica a acestora, Poznania. Ea se extinde

in toate directiile in Germania, primind o parte a Saxoniei, precum si

Westfalia si cea mai mare parte a Renaniei. Teritoriile din Est si cele din

Vest ale Prusiei raman decupate in doua tronsoane fara legatura intre ele.

3. Austria, care pierduse in urma razboaielor cu Franta revolutionara Tarile

de Jos belgiene, primeste in compensatie asa-numitul Regat Longobardo-

Venetian, in Nordul Italiei. De asemenea, obtine fostele posesiuni

venetiene de pe coasta Adriaticii (necesita adaugici)

4. Marea Britanie, al carei suveran reprimeste posesiunea sa ereditara,

Principatul Hanovrei, din Nord-Vestul Germaniei, isi consolideaza

imperiul maritim si colonial. Ea primeste o serie de puncte strategice de

mare importanta, cum erau insula Malta si insulele Ioniene, in Marea

Mediterana, Colonia Capului, in Sudul Africii, si insula Ceylon, in

Oceanul Indian.26

5. Regiunea Germaniei, unde se dezvoltase un anumit sentiment al unitatii

nationale in timpul dominatiei lui Napoleon, ramane divizata, chiar daca

noua impartire era una mai mult rationala, avand la baza doar interese. In

locul Sfantului Imperiul Roman de natiune germana, cu cele 350 de state

24Diplomați, p.146. 
25Ibidem, p. 147, apud Const. de Grunwald, La vie de Metternich, Paris, 1939, p. 134. 
26 Sorin Mitu, Introducere in istoria Europei moderne (secolele XVII, XVIII, XIX), Editura Presa 

Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2000, p. 150. 
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ale sale – desfiintat inca din anul 1806 de catre imparatul francezilor – se 

constituie Confederatia Germanica. Existenta acestui stat se baza pe 

Actul Confederatiei din 1815 cu valoare de constitutie, semnat la data de 

10 iunie de catre 37 de printi suverani germani si patru orase 

libere.27Documentul semnat a reprezentat in mare masura adevaratul 

Sistem al lui Metternich. Prin cele 65 de articole impuse de catre acesta 

Dietei Germane, cancelarul austriac conducea si aceste sedinte din sediul 

de la Frankfurt am Main. Dar, cum observa istoricul francezGuillaume 

De Bertier de Sauvigny, trei primejdii principale amenintau acesta 

Confederatie Germana: Ambitiile politice ale micilor principi, straini in 

statele de importanta secundara, rivalitatea dintre Austria si Prusia 

pentru hegemonia in Confederatie si miscarile revolutionare liberale si 

nationale.28 In toate aceste complexe probleme, politica si diplomatia 

austriaca s-au comportat rigid, fara flexibilitate, fara intelegerea deplina a 

realitatilor. Si aceasta pentru ca frica de Napoleon a fost prea repede 

succedata, inlocuita cu frica de revolutie in propriul imperiu.29 

6. Peninsula Italica ramane in continuare si ea divizata. Statul destinat celui

mai promitator viitor este regatul independent al Piemontului, condus de

Casa de Savoia, cu capitala la Torino, care stapaneste Nord-Vestul Italiei

si Sardinia. In centru, ducatele Toscanei, Parmei si Modenei au in fruntea

lor printi austrieci. Se adauga Statul Pala, in centrul peninsulei, si Regatul

Neapolelui, in Sud si in Sicilia, independent si el, avand in fruntea sa o

ramura a dinastiei de Bourbon.30

7. In Nordul Frantei, Olanda este reunita cu teritoriile belgiene, formandu-

se astfel un Regat al Tarilor de Jos, condus de dinastia olandeza de

Orania-Nassau. Acest stat, precum si Regatul Piemontului si Elvetia au

rolul de a stavili eventualele tendinte expansioniste ale Frantei.

Indeosebi, Anglia este cea care urmareste cu atentie acest aspect,

deoarece ea are interesul geostrategic ca gurile Rinului sa nu intre sub

stapanirea nici unei dintre Marile Puteri europene.

Dupa batalia de la Waterloo din 18 iunie 1815, sub impulsul tarului 

Aleksandru, Austria, Prusia si Rusia semneaza tratatul numit al „Sfintei 

Aliante”, care, in lipsa unui aranjament clar, avea meritul de a preciza 

principiile de baza potrivit carora vechii monarhi absolutisti, deveniti stapanii 

de jure si de facto ai Europei, intentionau sa instaureze noua ordine 

internationala.  

27 Istoria ilustrată, p. 32. 
28 G. de Bertier de Sauvigny, Metternich et son temps, Paris, 1959, p. 156, apud Diplomați, p. 149. 
29 Ibidem, p. 149. 
30 Sorin Mitu,op cit, p. 151. 
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Textul, pus sub semnul „Preasfintei si Indivizibilei Treimi”, stipula, 

spre exemplu, in primul articol: Conform cuvintelor din Sfanta Scriptura, 

care cere tuturor oamenilor sa se considere frati, cei trei monarhi 

contractanti vor ramane uniti prin legaturile unei fraternitati adevarate si 

indestructibile si, considenrandu-se compatrioti, isi vor acorda in orice 

ocazie si in orice lor asistenta, ajutor si sprijin; aparand in fata supusilor si 

armatelor lor ca niste parinti, ei vor conduce sub impulsul aceluiasi spirit de 

fraternitate de care sunt animati, la protejarea religiei, a pacii si dreptatii.31 

Desigur, acest document este neclar, care nu angajeaza in mod 

concret pe nici unul dintre semnatari, dar care, prin insasi abiguitatea sa, pare 

a fi deosebit de amenintator pentru liberalii europeni. Principiul drepturilor 

omului invocat de Revolutia Franceza, era incoluit in acest document cu 

respectul datorat lui Dumnezeu. Regatul Unit refuza sa garanteze acest text, 

pe care ministrul de externe englez Castlereagh il califica drept „monument 

de misticism si de prostie”32, dar Franta adera la el cu entuziasm pentru a 

intra in gratiile tarului Aleksandru. In schimb, Anglia va initia crearea 

Pactului celor Patru, o alianta indreptata la inceput impotriva Frantei, avand 

ca scop ulterior mentinerea stabilitatii europene, prin actiunea concertata a 

membrilor sai si prin dreptul de interventie al Marilor Puteri. Svadrupla 

alianta va institui chiar practica unor reuniuni si congrese periodice ale 

ambasadorilor sau suveranilor, care sa vegheze asupra respectarii 

obiectivelor aliantei.  

Ipoteza devina practica in primii ani dupa 1815. In Italia activeaza, 

cu o darzenie si cu un uluitor spirit de jertfa, carbonarii. In Polonia se 

starneste un val de manifestari de eliberare nationala si unitate. La Jena 

lucreaza un grup de profesori liberali progresisti care cer unificarea 

Germaniei. In Bavaria si in Baden, miscarea liberala continua asa-numitul 

„razboi de eliberare”. Universitatile germane devenea focarul luptei 

constitutionale si al opozitiei fata de Sfanta Alianta. In lectiile din aceste 

universitati, in presa ori in cuvantari publice, liberalii ataca Dieta de la 

Frankfurt, vorbesc de unitatea Germaniei si de rolul natiunii germane in 

lume. Aceste nemultumiri si manifestari impotriva Sfintei Aliante au 

reprezentat in ochii lui Metternich, un pericol serios pentru hegemonia 

Austriei. Dacă lucrurile continuă tot aşa, Germania-i pierdută – atragea 

Metternich atentia principilor germani, cerandu-le sa supravegheze tineretul 

si sa puna capat liberalismului.33 

31 Serge Berstein,op cit, p. 20. 
32Ibidem, p. 21. 
33Diplomați, p. 155. 
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În 1819, studentul influenţat de gândirea liberală Karl Sand, asasina 

la Manheim pe scriitorul W. Kotzebue, suspect de a fi agent al ţarului Rusiei. 

Prin asasinat, Karl dorea să arate că liberalismul în statele germane încă 

există, şi că încă reprezenta o problema fundamentală de existenţa culturală 

şi intelectuală a Confederaţiei. Însă, din perspectiva lui Metternich, această 

acţiune a însemnat un motiv prielnic de a lua decizii de o gravitate 

excepţională, pentru a restabili ordinea în Germania, prin creearea de către 

regele Prusiei, la insistenţele cancelarului german, a unei comisii care să 

cerceteze manifestările revoluţionarilor. Astfel, după ce aceste prevederi au 

fost luate în cadrul Conferinţelor de la Karlsbad (1819) şi Viena (1820), 

problema studenţească nu v-a mai cauza probleme complexe, ce-i drept, 

pentru o scurtă perioada de timp, intenţiile de schimbare rămânând o fixaţie 

în mentalul colectiv german.   

Congresele de la Troppau din octombrie 1820 şi Laybach din 

ianuarie 1821, mandatează Imperiul Habsburgic, la cererea regilor din 

Piemont şi şi Neapole, să intervină militar în aceste state, pentru a reprima 

tulburările patrioţilor italieni care doreau unificarea. Prezenţa militară a 

Austriei în aceste state va dura până în anul 1823. Momentul în istorie a 

poporului român, cunoscut sub numele de Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, 

a reprezentat din perspectiva Sfintei Alianţe, un pericol de încălcare a status 

quo-ului european. Emanciparea valahilor şi moldovenilor, alături de greci şi 

de popoarele slave din Sudul Dunării, a fost într-un final estompată. Deşi 

Alexandru a sponsorizat mişcarea eterista, pentru planurile sale de dominaţie 

în Balcani, la cererile membrilor Sfintei Alianţe, acesta se vede constrâns să 

accepte opinia comună de a nu distruge echilibrul de pe continent.  

Congresul de la Verona, din octombrie 1822, însărcinează Franţa să 

intervină în Spania pentru a-l restaura pe regele Ferdinand al-VII-lea, 

răsturnat de o revoluţie. În consecinţă, Franţa întreprinde o nouă expediţie 

militară în Spania, de dată aceasta în sprijinul regelui legitim al acesteia. 

Toate aceste acţiuni învederau triumful politicii lui Metternich. 

Sfârşitul Sfintei Alianţe şi declinul puterii lui Metternich (1822-

1848) 

Cum niciodată un fapt repetabil nu merge înspre infinit, decadenţa 

Sfintei Alianţe se produce odată cu anul 1822, când ministrul de externe 

englez Castlereagh este înlocuit cu George Canning, un mare admirator al 

liberalismului politic, şi în consecinţă, cu vederi mult mai ample decât 

predecesorul său. De acum încolo, Anglia nu mai acceptă decât cu mari 

reticenţe principiul intervenţiei în afacerile statelor europene, separandu-se 

de Austria şi angajându-se în politică „splendidei izolari”. Efectele acestei 
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noi politici britanice se vor vedea, mai întâi, în anii 1822-1823, când Anglia 

se opune cu succes unei intervenţii a Sfintei Alianţe în vederea înăbuşirii 

revoltei coloniilor spaniole din America Latină. Pe urmă, în anii 1825-1827, 

având sprijinul Rusiei şi al Franţei, Anglia ia apărarea revoltei grecilor 

împotriva sultanului, chiar dacă acesta era suveranul lor legitim, iar status 

quo-ul era afectat, spre disperararea lui Metternich. 

Odată cu anul 1830, politica de influenţă diplomatică a cancelarului 

austriac decade. În Franţa, dinastia Bouurbon este înlăturată de Revoluţia din 

Iulie, iar noul rege Ludovic-Filip, formează, împreună cu Anglia, un grup al 

puterilor liberale, contrapus politicii conservatoare a Austriei, Prusiei şi 

Rusiei. Chiar dacă între Anglia şi Franţa se menţin anumite divergente, în 

acest an această alianţa liberală reuşeşte să sprijine, în mod eficient, 

desprinderea Belgiei din Regatul Ţărilor de Jos, dominat de olandezi, după 

cum va interveni şi în Spania, în favoarea orientărilor liberale de aici. 

Întreagă Europa Occidentală scăpase de sub influenţa politicii austriece.  

Metternich îşi îndreaptă atunci privirile spre Rusia noului ţar Nicolae 

I, că şi înspre Prusia. Această apropiere este întărită formal în anul 1833, la 

Munchengratz, unde se semnează o alianţa a celor trei puteri conservatoare. 

Deşi este reînnoită în anii 1835 şi 1846, şi că le ve garanta principalilor 

semnatari o stabilitate politică, această alianţa nu v-a mai avea aceaşi valoare 

de constanţa împotriva revoluţiilor.   

Unele revolte sunt estompate de către Nicolae I în Polonia, însă în 

Prusia după anul 1840 se instalează un nou rege, Frederic Wilhelm al-IV-lea, 

şi acesta cu viziuni diferite. Pregătirile pentru unificarea Germaniei se 

realizează treptat, spre disperarea Austriei, căreia i se vede ameninţată, din 

nou, hegemonia în spaţiul Confederaţiei.  

Anul 1848 aduce desfiinţarea, pentru totdeauna, a Sistemului lui 

Metternich, odată cu Revoluţiile din acelaşi an din toată Europa. Văzându-se 

constrâns de evenimente, Metternich renunţă la rangul sau de cancelar şi 

pleacă în exil. 

Vechiul Regim al lui Metternich – scop politic ori doar o 

coincidenţă a concepţiilor sale iluministe conservatoare în raport cu 

situaţia europeană? 

Unde Napoleon a eşuat prin forţele militare să-şi supună vecinii, 

aplicând ideea strategică din timpul Revoluţiei Franceze de defensivă prin 

ofensivă, Metternich a reuşit să-şi îndeplinească scopul personal, dar şi cel al 

Austriei, prin diplomaţie, intrigă şi viclenie. Însă contextul de spaţiu şi timp, 

ce sunt într-un continuu proces de schimbare, nu pot fi constrânse spre 

stagnare. Principiul conservatorismului, adoptat de celelalte Mari Puteri prin 
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intermediul contelui Klemens von Metternich, a rezistat o perioada relativ 

lungă de timp, fapt pentru care menţinerea status quo-ului a fost, în practică, 

un succes. Dar, în opinia mea, aplicarea acestui principiu aplicat de 

cancelarul austriac a reprezentat o simplă necesitate pentru o Europă ieşită 

dintr-un lung război anti-napoleonian şi aflată, concomitent, pe un butoi de 

pulbere al revoluţiilor liberale.  

După anul 1815, Vechiul Regim nu a reprezentat o simplă 

întoarecere într-un trecut aflat la apogeu, ci o continuare a unei forme de 

guvernare absolutistă secată de putere, incapabilă de a conduce, şi aflată într-

o opoziţie tot mai crescândă cu doctrina liberalismului. Estomparea acestei 

noi idei, influenţată de Revoluţia din 1789, are două valenţe din perspectiva 

cancelarului austriac: prin distrugerea ei, Austria îşi păstrează hegemonia 

asupra Confederaţiei Germane şi îşi menţine politică externă de menţinere a 

stabilităţii europene. Astfel, putem spune că, această impunere a 

conservatorismului de către Metternich în Congresul de la Viena din 1815 a 

avut la bază un scop politico-administrativ, nu un concept utopic. 
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ACŢIUNILE DIECEZEI ROMÂNE DIN ARAD 

ÎMPOTRIVA PROIECTULUI DE LEGE A CONTELUI 

APPONYI DIN 1907 

ELENA CAZACU
*

Abstract: The oath of faith made by Francis Joseph as King of Hungary 

marked the beginning of a new chapter in the history of Austria and Hungary 

– the dualism. Thus providing the Hungarian government of Budapest the

power to promote a policy of denationalization in Hungary, where the 

Hungarians did not form the majority of the population. This new orientation 

by the Budapest government can be found in various laws that where 

intended to suppress the nationalities on the territory of Austro – Hungary at 

that time, particularly in Transylvania. The onset of this action, made 

through the confessional schools, began in 1879 with the law of Trefort and 

continued with small laws until 1907. Apponyi’s educational law intended to 

act upon the internal life of the confessional religions that were supporting 

schools and their self-government. The present paper presents the actions 

attempted by the greek – oriental church from Arad against the educational 

law of Apponyi Albert from 1907. 

Keywords: Apponyi’s law, church reactions, confessional schools, 

denationalization process in Transylvania. 

Depunerea jurământului de credinţă ca rege al Ungariei în anul 1867 

de către Francis Iosif I a însemnat un nou capitol în istoria Austriei şi 

Ungariei, şi anume, perioada dualismului1. Eveniment ce a produs o serie de 

schimbări importante în plan politic, dar şi în cel social şi economic, astfel 

instaurarea dualismului împreună cu reglementarea afacerilor dintre austrieci 

şi unguri a reprezentat de fapt o măsură împotriva democratizării şi 

armonizării politicii europene, mai exact contra principiului naţionalităţilor2. 

Trebuie menţionat faptul că încă din momentul întronării lui Francisc Iosif şi 

până la 1918, Austro – Ungaria a fost şi a rămas o creaţie multinaţională în 

* Masterandă, anul II, Istoria Vestului Românesc, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, 

Ştiinţe Politice şi Ştiinţele comunicării, Universitatea din Oradea, elena91cazacu@gmail.com. 
1 „Dualismul Austro-Ungariei: regim politic de asuprire naţională şi de maghiarizare forţată a 

românilor din Transilvania (1867 – 1918)”, în Istoria Românilor. Transilvania, vol. II, George 

Bariţiu, Cluj-Napoca, 1997, p. 151. 
2 Ibidem. 

(The Actions of the Romanian Diocese from Arad Regarding Count 
Apponyi's 1907 Bill)
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care locuitorii negermani şi nemaghiari erau mult mai numeroşi decât 

populaţia propriu-zis conducătoare3.  

În acest context, dualismul a urmărit supunerea şi integrarea politică 

a celor de alte naţionalităţi, conjunctură ce a dus la acutizarea contracţiilor pe 

plan intern, la creșterea decalajului economic existent între provinciile 

imperiului, precum şi confruntarea dintre naţionalităţile asuprite şi clasele 

privilegiate formate din austrieci şi maghiari4. Apariţia acestor crize interne a 

permis guvernului ungar să continue cu o mai mare stăruinţă politica de 

deznaţionalizare. Astfel, tot mai mulţi oameni politici aflaţi în guvern îşi 

exprimau în mod deschis dorinţa de a înfăptui o societate omogenă din punct 

de vedere naţional5. 

Noua orientare a guvernelor ungare s-a regăsit în diferite legi 

adoptate ce aveau menirea de a suprima naţionalităţile aflate pe teritoriul 

Austro-Ungariei, în special al celei din urmă. În studiul de faţă ne vom opri 

asupra legislaţiei şcolare din Ungaria, mai exact proiectul şcolar al lui 

Apponyi Albert din februarie 1907, ce abroga autonomia şcolilor 

confesionale româneşti, dar şi a altor naţionalităţi ce a dus la o aprinsă 

combatere în parlament, dar şi în afara sa de către „toată suflarea 

românească”6.  

Pentru a înţelege mai bine situaţia învăţământului românesc din 

Transilvania, dar şi a politicii dusă de guvernul ungar considerăm necesar un 

scurt istoric al evoluţiei legislaţiei şcolare din Ungarie ce şi-a pus amprenta 

asupra şcolilor confesionale conduse de instituţiile ecleziastice greco-

orientale din Arad.  

Prin adoptarea de către Adunarea Naţională a Proclamaţiei de la Blaj 

de la 3/17 mai 1848 naţiunea română cerea înfiinţarea de şcoli în toate satele 

și orașele, de gimnazii, institute militare şi tehnice, seminarii preoţeşti7. 

Dintre toate aceste cerinţele menţionate anterior, doar cea privitoare la şcolile 

gimnaziale a fost adoptată. Două decenii mai târziu, în anul 1868, după 

încorporarea provinciilor româneşti - cu excepția Bucovinei - în Ungaria, a 

fost publicat Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române, elaborat de 

mitropolitul Andrei Şaguna, care va duce la o democratizare a 

                                                           
3 Ibidem. 
4 Liviu Maior, „Politica şcolară a guvernelor maghiare faţă de români (1900 – 1914)”, în Anuarul 

Institutului de Istorie Cluj, 1990 -1991, p.123. 
5 Ibidem.  
6 Flaminia Faur, „Acţiune generală a românilor împotriva proiectului şcolar apponyan (1907)”, în 

Cele Trei Crişuri, Oradea, nr. 9-10, 1994, p. 7.  
7 Liviu Maior, 1848 – 1849:români şi unguri în revoluţie, Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 119. 
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ortodoxismului din Ungaria8 împreună cu legile ungare ce vor permite 

dezvoltarea învăţământului confesional românesc din Transilvania.  

Accentuarea procesului de deznaţionalizare prin intermediul 

învăţământului s-a produs în anul 1879 prin adoptarea proiectului de lege 

şcolară al ministrului Trefort Agoston. Lege ce prevedea predarea obligatorie 

în limba maghiară pentru şcolile primare confesionale ale naţionalităţilor de 

pe teritoriul Ungariei9, fapt ce se va extinde, prin sancţionarea articolului de 

lege XXX din anul 1883, şi în şcolile secundare româneşti. Acţiunile 

guvernului ungar continuă prin impunerea, în anul 1891, la grădiniţele de 

copii a limbii maghiare, iar în anul 1893 se anulau drepturile bisericilor de a 

stabili retribuţiilor învăţătorilor, iar ministrul avea puterea de a transforma în 

şcoală de stat acel aşezământ în care învăţătorul desfăşura o activitate 

„antipatriotică”10. 

După această serie de măsuri întreprinse de guvernele Ungariei, firul 

privind reforma învăţământului în şcolile confesionale a fost reluat abia în 

anul 1904 când la cererea lui Tisza István, primul-ministru al Ungariei, a fost 

elaborat un proiect de lege şcolară ce urmărea creşterea gradului de control al 

statului asupra şcolilor confesionale11. Alcătuit de către Berzeviczy Albert, 

ministrul de resort, proiectul a fost depus spre dezbatere publică la 20 

octombrie. În fapt acesta urmărea înlocuirea legii lui Trefort din 1879; 

accelerarea procesului de maghiarizare cu ajutorul şcolilor; ajutor financiar 

pentru învăţători ce ştiau bine limba maghiară; creşterea numărului de ore 

efectuat în limba maghiară, dar şi a controlului autorităţilor asupra şcolilor 

confesionale erau câteva din prevederile sale12. Din fericire pentru 

învăţământul românesc din acel moment, legea a rămas doar la stagiul de 

proiect datorită dizolvării Parlamentului13.  

Legea elaborată în anul 1904 avea să ajungă spre dezbateri în 

Parlamentul Ungariei  trei ani mai târziu, în 1907, sub ministrul Apponyi 

care îşi va aduce propria contribuţie la acest articol de lege. A fost depus în 

data de 21 februarie, alături de proiectul ce viza exclusiv şcolile de stat14, 

8 Flaminia Faur, „Legislaţia şcolară din Ungaria (1868 – 1907) cu privire la învăţământul 

românesc”, în Aletheia, Oradea, nr. 3, 1994, p. 53. 
9 Ibidem, p. 54. 
10 Ibidem. 
11 Liviu Maior, op.cit., p. 125. 
12 Ibidem, p. 125 – 126. 
13 Flaminia Faur, „Legislaţia şcolară din Ungaria (1868 – 1907) cu privire la învăţământul 

românesc”, în Aletheia, Oradea, nr. 3, 1994, p. 55.  
14 Idem, „Proiectul legislativ al contelui A. Apponyi cu privire la şcolile confesionale (1907)”, în 

Cele Trei Crişuri, Oradea, nr. 7-8, 1994, p. 5.  
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ambele fiind susţinute de guvernul lui Wekerle Şandor15. Două zile mai 

târziu presa aducea la cunoştinţa publicului românesc cele două proiecte 

depuse, precum şi impactul acestora asupra învăţământului confesional 

românesc. Reacţiile nu întârzie să apară din partea deputaţilor români, a 

instituţiilor ecleziastice, şi a populaţiei. Au apărut articole în ziare precum 

„Tribuna de la Arad”, „Lupta”, „Biserica şi şcoala”, „Gazeta Transilvaniei” 

cu privire la acest „fenomen de factură cultural – naţională”16.  

Cele mai afectate de acest articol de lege au fost Bisericile româneşti. 

Dintre apărătorii acestora îl amintim pe episcopului arădean Ioan I. Papp care 

insista, în cadrul unui interviu acordat ziarului „Aradi Közlöny” asupra 

necesităţii convocării chiar şi a unui congres naţional bisericesc17.  

Totuşi ce conţine acest proiect al contelui A. Apponyi? Proiectul de 

lege relativ la raporturile de drept ale şcolilor ce nu se aflau sub administraţia 

statului, cele confesionale şi comunale, şi despre competenţele învăţătorilor 

ce îşi desfăşurau activitatea în acestea însumează nu mai puţin de 40 de 

articole. Chiar de la primele puncte se afirmă că învăţătorii din şcolile 

comunale şi confesionale erau „oficianţi publici”, competenţele lor fiind 

stabilite pe cale administrativă18, fapt ce încălca grav autonomia 

învăţământului confesional. În completarea acestora venea articolul 2 ce 

prevedea ridicarea baremului de salarizare al învăţătorilor, consideraţi de 

altfel funcţionari publici ai guvernului ungar, de la 300 – 600 coroane în anul 

1893 la 1000 - 2000 în 1907. Desigur pentru a îngreuna şi mai mult situaţia 

şcolilor confesionale, legea întrevedea o creştere salarială la fiecare 5 ani. 

Guvernul ungar venea în ajutorul acelor parohii care nu dispuneau de 

fondurile necesare pentru implementarea măsurilor stipulate prin anumite 

ajutoare, dar numai în cazul în care învăţătorii corespundeau cu cerinţele 

impuse şi care timp îndelungat au câştigat merite deosebite19. Această 

asistenţă oferită învăţătorilor, reprezentând un adaos anual de 200 coroane 

din partea statului şi se ofereau numai pe baza unei recomandări a 

„comisiunii administrative şi a inspectoratului reg(esc) de şcoale”20, astfel 

acestea erau acordate doar acolo unde era interesul statului. Orice 

subfinanţare consecutivă pe o perioadă de trei ani, fără ajutor de stat, 

permitea guvernului ungar să le treacă în grija sa şi să le transforme în şcoli 

cu limba de predare maghiară21. Proiectul contelui stipula că o comisiune 

15 Idem, „Atitudinea românilor bihoreni faţă de legea şcolară a contelui A. Apponyi (1907)”, în 

Cele Trei Crişuri, Oradea, nr. 3-4, 1994, p. 7. 
16 Ibidem. 
17 Flaminia Faur, „Atitudinea românilor bihoreni …”, p. 7. 
18 Idem, „Proiectul legislativ al contelui A. Apponyi …”, p. 5. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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administrativă avea să preia aproape toate prerogativele autorităţilor 

confesionale, aşadar în atribuţiile acestora intrau: verificarea veniturilor 

pentru acoperirea retribuţiilor învăţătorului, calificarea învăţătorului, dar şi 

chestiuni legate de şcoală22.  

Motivarea legii este surprinsă chiar în cadrul acesteia de către 

articolul 27 în care se declarau următoare: „fiecare şcoală şi fiecare învăţător 

fără considerare la caracterul şcoalei şi la împrejurarea că beneficiază de 

ajutor de stat sau nu se încadrează a dezvolta şi întări în sufletul elevilor 

spiritul de alipire către patria maghiară şi conştiinţa aparţinerii la naţiunea 

nemaghiară”23. Pentru prima dată apare menţionat în cadrul unei legi faptul 

că învăţătorii care intrau pentru prima oară în funcţie erau obligaţi să-şi 

justifice cetăţenia maghiară şi să depună un jurământ24. 

Tot în cadrul acestui proiect se vorbea despre creşterea numărului de 

ore în limba maghiară, în special la învăţământul elementar, astfel la sfârşitul 

clasei a IV-a elevii trebuiau să se exprime scris şi oral în limba maghiară25. În 

momentul apărării proiectului, Apponyi motiva acest aspect al legi în 

următoarea manieră: „nu se poate îngădui în ţară formarea unor blocuri după 

naţionalitate, blocuri care sunt aşa – zicînd închise ermetic de către 

majoritatea ţării şi de către limba vieţii sufleteşti a ei. Voim a da ocazia 

fiecărui fiu al patriei, de orice limbă fie el, ca să poată ajunge la cel mai înalt 

grad al vieţii politice şi sufleteşti”26. 

Documentul a reuşit să provoace, în perioada martie – iulie 1907, o 

serie de manifestări ale populaţiei româneşti. Primul protest a venit din partea 

sinodul protopopesc din Oradea – Mare27 ce înaintează o adresă ministrului 

Apponyi Albert. Acesta surprinzând faptul că în aceste clipe de criză românii 

erau solidari, indiferent de religie, cu cauza naţională, şi anume cu şcolile şi 

Bisericile româneşti28. 

Legea atingea în mod esenţial viaţa internă a confesiunilor 

susţinătoare de şcoli, tăind adânc în drepturile autonome ale Bisericii, 

drepturi asigurate prin legile fundamentale ale ţării29. Scrisoarea înaintată 

22 Ibidem. 
23 Liviu Maior, op.cit., p. 129. 
24 Flaminia Faur, „Proiectul legislativ al contelui A. Apponyi …”, p. 5. 
25 Liviu Maior, op.cit., p. 131. 
26 Onisifor Ghibu, Răspunsului Apponyi, în Nu din partea aceea. Studii şi articole. 1904 – 1914, 

ediție de Vasile Popeangă, Eminescu, Bucureşti, 1985, p. 39. 
27 Flaminia Faur, Manifestările bihorenilor împotriva proiectului şcolar Apponyian, în Manifestul 

românilor din Bihor împotriva proiectului de lege şcolară din 1907. Documente, Fundaţia 

Culturală „Cele Trei Crişuri”, Oradea, 1994, p. 31. 
28 Ibidem. 
29 Documentul 10 în Flaminia Faur, Manifestul românilor din Bihor împotriva proiectului …, p. 

71.
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ministrului de resort combate, în opt puncte, cele mai „vătămătoare” articole 

ale legi cu privire la situaţia şcolilor confesionale. Primul punct enunţat în 

adresă făcea referire la salariile învăţătorilor poporali cu care oficialităţile 

bisericeşti erau de acord, după cum menţionează episcopul Ioan I. Papp în 

cadrul sinodului eparhial din 29 aprilie: „a căror condiţiuni de traiu s’a 

îngreoiat prin scumpetea ce creşte progresiv în acest oraş, deosebi în cei din 

urmă trei ani”30. Chiar şi în aceste condiţii fondurile de care dispuneau 

eparhiile erau suficiente pentru a propune o creştere de la 300 la 800 de 

coroane. Privitor la aplicarea învăţătorilor ajutători se aminteşte faptul că 

potrivit documentului contelui se putea realiza cu permisiunea comisiei 

administrative şi numai la un onorariu de 800 de coroane fapt ce revenea sub 

drepturile autonime ale confesiunilor, comisiunea administrativă poate numai 

să controleze exercitarea acestui drept31. 

Al doilea punct din adresă face referire la cvincvenaliile32 

contemplate menţionate în articolul 3, consistoriul mitropolitan considerând-

o a fi „foarte enervoase atât pentru susţinătorii de şcoli, cât şi pentru visteria 

statului şi fondul de penziune regnicolar”33. În privinţa imobilelor şi a 

retribuţiunilor în natură se stipulează că acestea ştirbeau sfera de competenţă 

a autonomiei Bisericii, dar şi dreptului ei garantat prin articolul de lege 

XXXVIII din 1868 privitor la stabilirea veniturilor şi competenţelor 

învăţătorilor confesionali34. Creşterea sferei de competenţă a comisiei 

administrative prin stabilirea calificării învăţătorului de la o şcoală poporală 

ajutată de stat, dar şi prin testarea nivelului de competenţă în limba maghiară 

fac parte din punctul patru al scrisorii35.  

Referindu-se la planul de învăţământ şi a manualelor şcolare utilizate 

în şcolile confesionale, semnatarii considerau că acest drept era restrâns, ba 

chiar grav vătămat, lovindu-se cu drepturile de instrucţie liberă a Bisericii36.  

Dispoziţiile privitoare la alegerea şi instruirea în mod definitiv a 

învăţătorilor din şcolile populare confesionale ajutate de stat erau considerate 

ca fiind dăunătoare drepturilor autonome ale autorităţilor şcolare 

30 Şedinţa I (29 aprilie 1907), în Protocolul şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr. – 

or. A Aradului (1907), Tipografia diecezane gr. – orientale române, Arad, 1907, p. 5. 
31 Documentul 10 în Flaminia Faur, Manifestul românilor din Bihor împotriva proiectului …, p. 

73. 
32 Cvincvenale - suplimente de salariu de câte 100 de coroane, pentru fiecare 5 ani din vechimea 

de după definitivarea pe post (Blaga Mihoc, „Salarii, burse şi împrumuturi. Contribuţii la istoria 

eparhiei greco-catolice de Oradea”, în Crisia, Muzeul Ţării Crişurilor,Oradea, nr. XLIII, 2013, p. 

132). 
33 Ibidem.  
34 Ibidem. 
35 Ibidem, p. 73 – 74. 
36 Ibidem.  
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confesionale37. În cadrul acestui punct se aminteşte despre dreptul suprem de 

control al înaltului guvern ce poate verifica procedurile îndeplinite de forurile 

bisericeşti şi şcolare, poate închide şcoli necorespunzătoare sau „pe cele ce 

lucră pe căi antipatriotice”38. Poziţia instituţiilor ecleziastice a fost surprinsă 

în următorul fragment: „Nu putem însă considera de îndreptăţit, potrivit şi 

echitabil, faptul că şi altă autoritate pe lângă cea bisericească să poate 

exercita drept de disciplină asupra învăţătorilor confesionali”39. 

Un ultim punct combătut în scrisoare a fost cel referitor la 

comunităţile bisericeşti care, în calitatea sa de susţinători al şcolii, puteau fi 

pedepsite pentru cazurile de neglijenţă sau defecte ale învăţătorilor, fapt 

considerat ca fiind unul incorect şi injust de către conducătorii instituțiilor 

bisericeşti40.  

Maniera de încheiere a adresei înaintate către ministrul Cultelor ne 

atrage atenţia asupra tonului diplomatic folosit, fapt sugerat de utilizarea 

unor expresii precum: „cu adânc respect rugăm”, „să-l prelucraţi din nou 

după ascultarea prealabilă”, „să binevoiţi a contribui cu efect la schimbarea, 

în direcţia dorită de noi, a dispoziţiilor excepţionale de noi,” de prezentare al 

unei soluţii favorabile Bisericii41. 

Lipsa unei reacţii privitoare la adresa înaintată i-a determinat pe 

episcopii Nicolae Papea și Ioan I. Papp, alături de mitropolitul Ioan Meţianu, 

să se deplaseze în data de 6 martie 1907 la Budapesta pentru a prezenta un 

memoriu guvernului ungar42.  

Rezultatele acţiunilor întreprinse în luna martie de către mitropolit şi 

de episcopi au fost surprinse în cadrul şedinţelor Sinodului eparhial din 

dieceza ortodoxă română a Aradului din anul 190743. Astfel, prima şedinţă 

desfăşurată la 29 aprilie, deschisă de cuvântarea episcopului Ioan I. Papp, 

rezuma efectele evenimentelor. Se aprecia acţiunea întreprinsă de mitropolit 

împreună cu episcopii sufragani, şi anume trimiterea unei reprezentaţiuni ce 

cuprindea poziţia Bisericilor din Transilvania ministrului de rezort44. 

Problema proiectului, potrivit celor notate în protocol, a rămas fără efectul 

dorit, iar după ce a trecut prin Dieta ţării cu puţine modificări, unele mai 

îngăduitoare, altele mai aspre decât cum erau în textul proiectului prezentat a 

37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, p. 75. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, p. 76. 
42 Flaminia Faur, „Acţiune generală a românilor …”, p. 7. 
43 Protocolul şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr. – or. A Aradului (1907), 

Tipografia diecezane gr. – orientale române, Arad, 1907. 
44 Şedinţa I (29 aprilie 1907), în Protocolul şedinţele Sinodului eparhial…, p. 5. 
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fost înaintat Casei45, unde episcopul a luat poziţie pentru apărarea drepturilor 

bisericeşti. Deşi reprezentatul acestora a ridicat glasul, „după puterea sa”, 

interesele Bisericii împreună cu argumentele invocate au fost prea puţin 

ascultate de membrii guvernului, pentru care proiectul apponyian însemna 

realizarea unui ideal naţional46. 

Discursul rostit de episcopul Papp la începutul şedinţei precizează 

faptul că atunci când a venit momentul apărării drepturilor bisericeşti toţi 

conaționalii au adoptat „o ţinută unitară” cu cea a instituţiilor ecleziastice47. 

Lipsa unei reacţii din partea Dietei ţării îi determină pe conducătorii 

instituţiilor religioase să se gândească la „jertfa” pe care poporul român nu o 

va putea suporta „căci – după cum menţionează Ioan I. Papp – nu sunt în 

proporţie cu starea lor materială şi culturală”48. Acest fapt a fost subliniat şi 

de vicarul episcopesc Vasile Mangra în „Raportul general al senatului şcolar 

de la Consistoriul gr. – or. Român din Oradea-mare”, astfel una din piedicile 

progresului era sărăcia poporului, agravată prin sarcinile publice ce aveau un 

impact şi asupra prezenţei copiilor la şcoală49. 

Chiar dacă dieceza şi comunităţile bisericești nu dispuneau de 

fondurile necesare pentru acoperirea „trebuinţelor ivite”, aceştia nu au 

deznădăjduit, având încredere în Dumnezeu, fapt descris ca fiind „scutul şi 

limanul părinţilor noştri între toate împrejurările vieţii, şi este tăria şi 

mângâierea noastră astăzi”50.  

Relativ la reglementarea raporturilor de drept a şcolilor şi a 

salarizării învăţătorilor confesionali este şedinţa desfăşurată la Arad, la data 

de 30 aprilie/13 mai51 unde se invocă articolul de lege IX din anul 1868 şi 

Statutul Organic ce garantează drepturile autonomiei bisericeşti, membrii 

Sinodului considerând că acest proiect de lege este în contradicție cu 

dispoziţiile şi spiritul articolului de lege XX din 1848, conform căruia un stat 

era dator să ofere tuturor confesiunilor mijloacele materiale şcolare şi 

bisericeşti fără a pretinde în schimb nimic, fapt întărit şi prin punctul VIII al 

dispoziţiunilor generale din Statutul Organic al Bisericii52. Aşadar, măsura 

privind introducerea limbii maghiare în şcolile cu elevi de altă naţionalitate 

45 Ibidem, p. 6. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, p. 7. 
49 Raportul general al senatului şcolar de la Conzistorul gr.-or. român din Oradea-mare, despre 

activitatea sa în decursul anului 1906, în Protocolul şedinţele Sinodului eparhial…, p. 134. 
50 Şedinţa I (29 aprilie 1907), în Protocolul şedinţele Sinodului eparhial…, p. 7-8. 
51 Şedinţa II (30 aprilie/13 mai 1907), în Protocolul şedinţele Sinodului eparhial…, p. 18-19. 
52 Ibidem, p. 19. 
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decât cea maghiară împiedică cultivarea acestora în limba maternă, 

„vătămătoare simţămintelor patriotice”53.  

Dacă în protocolul primei şedinţă a Sinodului nu apare o poziţie 

oficială a diecezei, acelaşi lucru nu se poate susţine şi despre cea de a doua 

întâlnire din 30 aprilie/13 mai unde se declară următoarele: „Sinodul eparhial 

al diecezei gr. or. române a Aradului protestează cu toată energia în contra 

tendinţelor acestui proiect de lege, - aduce omagiile sale şi adânca sa 

mulţumită Preasfinţilor Episcopi şi îndeosebi P. S. Sale părintelui Episcop 

diecezan Ioan I. Papp pentru atitudinea vrednică şi bărbătească, ce şi cu 

această ocaziune au dovedit întru apărarea intereselor sfintei noastre 

biserici”54. Concluziile enunţate cu unanimitate din partea prezidiului urmau 

a fi transmis fără amânare Veneratelor Sinoade eparhiale din arhidieceză şi 

dieceza Caransebeşului55.  

Concluzia acestui sinod a continuat cu enumerarea mijloacelor 

întreprinse, din care amintim: protestele poporului român desfăşurate sub 

formă de adunări poporale, continuate de cele ale corporaţiunilor parohiale, 

protoprezviterale şi al episcopatului bisericesc ortodox din mitropolie, 

diferite adrese către deputaţi şi guvernul ungar, expunerile deputaţilor 

români, nu au reuşit să împiedice votarea de către Camera deputaţilor, 

obţinând chiar o majoritate din partea acesteia56. În acest context, sinodul 

eparhial „roagă episcopatul biserici gr. or. române, ca (…) să recurgă la 

înţelepciunea şi părinteasca iubire a celuilalt factor legislativ, la purtătorul 

Coroanei Sfântului Ştefan, Prea Gloriosul nostru Împărat şi Rege apostolic 

Francis Iosif I, rugându-l (…) să se îndure pregraţios a denega sancţionarea 

proiectului de lege”57.  

În situaţia în care nici împăratul Francisc Iosif nu ar fi intervenit 

împotriva sancţionării legii contelui Apponyi, deputatul Emil Ungureanu 

propunea crearea unui fond cultural diecezan ce urma să aibă menirea de a 

susţine şcolile confesionale avizate pentru ajutor material să evite asistenţa 

statului ungar58. Se precomandă, de către consistoriul din Arad şi Oradea-

mare, instituirea unei comisiuni care să dezbată cu comunele bisericeşti, 

„capabile de jertfă” mărirea salariilor învăţătorilor de la 1 iulie 1907, 

prevenindu-se astfel intervenţia administraţiilor ungare59. Această propunere 

avea să fie reluată în discuţiile şedinţelor desfăşurate la 2/15 mai, la Arad, 

53 Ibidem, p. 20. 
54 Ibidem, p. 21. 
55 Ibidem, p. 22. 
56 Ibidem, p. 21. 
57 Ibidem, p. 21 – 22. 
58 Ibidem,p. 22. 
59 Ibidem, p. 22 – 23. 
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când se va decide combinarea fondului general diecezan cu cel preoţesc spre 

a servi la „acoperirea deosebirilor trebuinţe ale diecezei”, adică la 

ameliorarea salariilor60.  

Proiectul lui Apponyi a reuşit să creeze în epocă o adevărată „stare 

de efervescenţă politică”61 în Transilvania unde au avut loc mari adunări de 

protest, organizate de cele două biserici româneşti, cât şi de Partidul Naţional 

Român. Dintre cei ce au combătut „şir cu şir, cuvânt cu cuvânt”62 această 

lege îi amintim pe I. Maniu, Al. Vaida - Voievod, V. Goldiş, Ştefan C. Pop, 

accentul fiind pus în discursurile lor pe însemnătatea acestui proiect pentru 

poporul român63. 

În paginile ziarelor româneşti au apărut număr de număr articole 

privind poziţia faţă de acest act, dar şi valoarea acestuia pentru viaţa 

românilor. „Şi e firesc – spunea I. Lupaş în rubrica ziarului „Telegraful 

român” - , că atotputernicii zilelor noastre şi alintaţii celor viitoare nu se vor 

opri aici. După şcoală va urma biserica la rând (…). Deci toate stăruinţele, 

întreaga truda vieţii noastre trebuie să o închinăm şcoalei înainte de toate. 

Căci numai prin şcoală vom putea să ne păzim limba, să ne cultivăm, neamul 

să ni-l întărim, pornindu-l pe cărările înaintării”64. 

Aprobarea de către parlament a legilor depuse la 21 februarie, de 

către ministrul Instrucţiunii Publice a reprezentat un dezastru pentru şcolile 

poporale româneşti, fiind închise la scurtă vreme peste 300 de şcoli. Dacă în 

anul şcolar 1906/1907 în satele locuite de populaţie română se aflau nu mai 

puţin de 1.697 de şcoli primare cu 1.789 de învăţători ce funcţionau sub 

administraţia bisericii ortodoxe, în anul 1911/1912 numărul acestora scade la 

1.546 cu 1.611 învăţători. Chiar şi numărul şcolilor aflate sub patronajul 

Bisericii greco-catolice au scăzut cu 14965. La patru ani de la sancţionarea 

legii, Onisifor Ghibu avea să susţină în articolul „Şcoala românească din 

Ungaria în 1911” că a zdruncinat atât de puternic şcoala românească de 

ambele confesiuni din Ungaria, încât „ea nu s´a putut reculege nici până în 

ziua de astăzi”66.  

Venirea la putere a ungurilor prin instaurarea dualismului, în anul 

1867, avea să marcheze începutul unui puternic proces de deznaţionalizare, 

în condiţiile în care ungurii nu formau majoritatea în propriul lor stat. 

Debutul acţiunii de maghiarizare prin intermediul şcolii realizându-se abia în 

60 Şedinţa VI (2/15 mai 1907), în Protocolul şedinţele Sinodului eparhial…, p. 47. 
61 Flaminia Faur, „Acţiune generală a românilor …”, p. 7. 
62 Ibidem. 
63 Liviu Maior, op.cit., p. 131. 
64 Ibidem, p. 132. 
65 Ibidem. 
66 Onisifor Ghibu, „Şcoala românească din Ungaria în 1911”, extras din „Luceafărul”, nr. 6 – 9, 

Tiparul W. Krafft, Sibiu, 1912, p. 1. 
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anul 1879, prin legea lui Trefort fapt continuat prin mici legi până în anul 

1907. Acest an reprezentând momentul adoptări de către români din 

Transilvania a unei „ţinute unitare” alături de instituţiile bisericeşti în lupta 

pentru paza limbii şi culturii române. Oprindu-ne însă la faptelor întreprinse 

de biserică, cei drept în conformitate cu propriile forţe, dorim să atragem 

atenţia asupra modului prompt şi brav în care au luptat conducătorii acesteia 

împotriva legi ministrului instrucţiuni publice. Fie că vorbim de adresa 

înaintată guvernului, la 6 martie 1907 sau de combaterile din parlament al 

episcopiilor, biserica gr. – or. română din Transilvania a contribuit, alături de 

Partidul Naţional Român la lupta pentru emanciparea naţională. 
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CÂTEVA BISERICI DIN ŢARA CĂLATEI ŞI 

EVOLUŢIA LOR ULTERIOARĂ 

VARGA ISTVAN ATTILA


Abstract:  This article presents to the Romanian readers the medieval churches 

from Kalotaszeg. Because there is a number of 35 churches, the paper will only 

depict 4 of them. They are built in a Romanesque style but the Gothic 

characteristics are predominant and the interference of the reformation is highly 

noticeable.  Zimbor is a Romanesque church. The current shape dates from the 

15th century. On the inside of the church there is a screen (that belonged to 

sipos David) and two panels painted by Umling Laurentiu. The second church is 

from Sfăraş, a village from Almaș. It also originates from the Romanesque style 

but the Gothic features are predominant. The inside was decorated by Umling 

Laurențiu and his son. Also, there can be found Johannis Veres’ funeral 

monument.  The church from Petrindu (village from Cuzăplac) has many shared 

elements with the Sfăraş Church. Last, the church from Aghireş is located in the 

influential area of Cluj. It is dominated by Gothic characteristics and the inside 

has no decorations.  

Keywords: Calvinist church, Middle Ages,  Romanesque era, Gothic era, 

Chancel, Nave, Panels 

Nu aș putea începe acest scurt articol fără a specifica ce desemnează 

Țara Călatei, însă, o explicație amplă ar necesita un întreg articol. De aceea 

am ales și eu, ca mulți cercetători care sau ocupat de această zonă, să 

foloseasc definiţia lui Kelemen Lajos care într-un mod foarte coerent a fost 

formulată astfel:„Puțini știu, că Țara Călatei pe care o cunoaștem azi este 

deja doar ultima rămășiță sudică a acelui mare teritoriu, denumit Kalota, care 

în evul mediu de la râul Barcău (Bereteu) până la zona izvorului Crișului 

Repede purta aceast nume.”1   

 Student, Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Istorie și Filosofie, e-mail: 

varga_istvan_attila@yahoo.com. 
1 Kelemen Lajos, Művészettörténeti tanulmányok, Kriterion könyvkiaó, Bukarest, 1977, p. 206. 

„Kevesen tudják, hogy a mai Kalotaszeg már csak utolsó keleti maradványa annak a Kalota nevű 

nagy területnek, mely a középkorban a Berettyótól a Sebes-Körös forrásvidékéig ezt a nevet 

viselte" 

(Some Churches from Calatei Country and their Evolution)
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Am ales să prezint aceste biserici medievale datorită acelei afirmații 

aparținând tot lui Kelemen Lajos, cum că: „este o caracteristică aparte a 

acestei zone că s-au păstrat atâtea biserici gotice...”2. În continuare mai 

afirmă: „nicăieri în Transilvania, pe o zonă relativ atât de restrânsă, nu s-au 

păstrat atâtea.”3 O altă observaţie se referă la mănăstirea Almașului, a cărei 

piese, după distrugerea acesteia de hoardele tătare, au fost refolosite în satele 

apropiate.4 Chiar mai mult de atât, este evident că în satele mai populate, în 

această perioadă, a apărut stilul romanic, caracterizat de o absidă 

semicirculară, care a evoluat înspre gotic. Astfel au fost adăugate 

contraforturi, ferestre în arc frânt și în unele cazuri absida altarului a fost 

transformată din circular în poligonal.5 La fel și stilurile ulterioare au adus 

schimbări în unele biserici, mai observabile în unele, mai puțin observabile 

în altele, dar nu a scăpat nicio biserică neatinsă de aceste schimbări. 

În această zonă pe lângă schimbările cauzate de modificarea gustului, 

care a produs trecerea de la gotic la renaștere sau ulterior la baroc și 

revenirea într-o manieră la gotic sau mai corect trecerea la neogotic, un 

important efect l-a avut schimbarea confesională, adică trecerea de la 

catolicism la reformă, care a avut loc la sfârșitul secolului XVI și începutul 

secolului XVII.6 Această schimbare a modificat rolul unor elemente din 

arhitectura bisericească. Un astfel de exemplu ar fi altarul care și-a pierdut 

rolul, în timp ce amvonul care este o „piesă de mobilier bisericaescă, servind 

la rostirea predicii  începând cu sec. 12.”7 Astfel unde se află altarul s-a 

realizat corul în care se află orga și vis-a-vis cu aceasta se află o tribună 

vestică, deasupra portarului. Însă și acest portal şi-a pierdut rolul, iar intrarea 

se realizează în partea de sud care de obicei este vis-a-vis cu amvon. Alte 

modificări posibile vor fi prezentate în exemplele analizate. 

Alegerea unor exemple din acele 39 de biserici medievale, enumerate 

în lucrarea apărută în limba maghiară cu această temă8, a fost destul de 

dificilă și până la urmă am ales pe unele care și-au păstrat mai bine caracterul 

medieval. Deși acea lucrare prezintă 39 de biserici medievale, unele 

păstrează doar elemente ale stilurilor din aceea epocă. Așa este ca de 

exemplu cazul Bisericii Reformate din Cuzăplac care a fost ridicată în 1905-

1906, dar fosta preoteasă Molnar Irma  presupune că portarul vestic ar fi din 

2 Ibidem, p. 210. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 209. 
5 Ibidem, pp. 209-210. 
6 Pokoly József,  Az Erdélyi református egyház története, Budapest, 1904, pp. 4-97 
7 Dicționar de artă FORME, TEHNICI, STILURI ARTISTICE, editura meridiane, București, 1995. 
8 Horváth Zoltán György-Gombos Béla, Kalotaszeg középkori templomai a teljesség igényével, 

Romanika kiadó, Budapest, 2006, p. 230. 
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perioada gotică.9 La fel majoritatea bisericilor nu au fost supuse unor analize 

precise, ci doar analizei stilistice și documentelor, însă documentele nu s-au 

păstrat în așa mare număr. 

Biserica ceea mai mare ca dimensiune este Biserica Reformată din 

Huedin10 pe care însă nu o să o descriu atât de detaliat. Dar datorită faptului 

că Huedinul este considerat a fi capitala Țării Călatei11 simt necesar a-l 

descrie în câteva cuvinte. Interesant este că cele trei părți au fost construite în 

trei epoci diferite, nava fiind caracterizată de stilul și epoca romanică. Altarul 

a fost construit înlocuind pe cel romanic cu unul gotic. În final bolta altarului 

a fost reconstruită în urma seismului care a avut loc în anul 1765, iar în anul 

1772 a fost decorat de Umling Laurentiu.12 În evul mediu a purtat hramul Sf. 

Elisabeta13. 

O a doua biserică, pe care amintesc pe scurt, este ceea din Vălăni. 

Considerată ceea mai frumoasă biserică datorită, în mare măsură, așezării pe 

care o ocupă. Biserica a fost construită în stil romanic însă altarul datează din 

1452.14

Zimbor 

Biserica de aici este construită aproape în aceeași perioadă cu 

Biserica Reformată din Suceag și cu Biserica Catolică din Baciu.15 

Documentele menționează aşezarea din anul 1332-1333 ca fiind o 

comunitate parohială. Deja din 1333 deținea biserică și este menționat faptul 

că  preotul Mark plătise zecimea.16 Din exterior nava bisericii ara 

caracteristicile stilului romanic, iar absida altarului este caracteristică tot 

acestui stil deoarece prezintă ferestre semicirculare, însă ulterior au fost 

adăugate contraforturile care deja sunt caracteristici goticului.17 În interior 

bisericii bolta, cu nervuri deasupra altarului, prezintă de asemenea 

caracteristici ale stilului gotic. Un element important este amvonul realizat de 

Sipos David si datat chiar de el, în anul 1742, acesta fiind decorat cu motiv 

vegetal, pe lângă care mai apare o stemă sub care se poate citi anul mai sus 

menționat, iar în stânga și dreapta stemei decorul prezintă o floare 

9 Ibidem, pp. 84-85. 
10 Ibidem, p. 9. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, pp. 9-10. 
13 Kelemen Lajos, op. cit., p. 210. 
14 Ibidem, p. 211. 
15 Ibidem. 
16 Rácz István, „Magyarzsombor” în Magyari Hunor-Veres Tünde, Kalotaszegi Református 

Egyházmegye templomai, Székelyudvarhely, 2011, pp. 62-63. 
17 Ibidem . 
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ornamental redată, care se termină în partea de jos cu un cap de dragon. Pe 

lângă aceasta mai este de menționată o altă operă sculpturală care constă în 

stema lui Sombor Antal18. În final o ultimă operă este tavanul casetat. Din 

păcate azi mai pot fi văzute doar două casete.19 

Sfăraș 

Acest sat este amintit în documente din secolul al XII-lea, iar acel 

document într-un mod util vorbește despre plătirea zeciuieli către papă.20  

Însă biserica actuală a fost construită abia în secolul XIV/XV. Nu 

este o dată sigură dar se poate deduce ușor că este construită în stilul gotic 

acesta rezultând din absida poligonală, contraforturile și la interior arcul de 

triumf, care se închide în arc frânt.21  

În 1750 biserica a fost renovată din fonduri oferite de credincioși și 

de doamna Mlgs. B. Kornis Sussana. Sub arcul de triumf se află monumentul 

funerar din 1500 al lui Johannis Veres care a fost în această perioadă 

patronul bisericii. Pe acest monument funerar este o inscripţie în limba latină 

cu litere renascentiste care conține numele acestuia și anul pe lângă altele.22 

Se mai poate observa și o sculptură zoomorfă care pare a fi un leu din epoca 

romană23. 

Nu departe de biserică, însă separat de aceasta, a fost ridicat, în anul 

1748, un turn clopotniță din lemn în care se află un clopot mai mare, care 

datează deja din anul 147524. 

În epoca reformei credincioșii, împreună cu biserica, au trecut la 

această confesiune, astfel făcând posibilă apariția cu un secol în urmă a 

tavanului casetat și pictat realizat de Umling Laurenţiu, în anul 1750 tot el 

decorând tribuna de vest și amvonul, iar cu 40 de ani mai târziu, în 1790, fiul 

său a realizat casetele corului, cutia milei și a decorat băncile.25 

Petrindul 

18Horváth Zoltán György-Gombos Béla, op. cit.,  p.81. 
19 Ibidem, p. 83. 
20 Bálint Ferenc, „Farnas” în Magyari Hunor-Veres Tünde, Kalotaszegi Református Egyházmegye 

templomai, Székelyudvarhely, 2011, pp. 22-23. 
21 Horváth Zoltán György-Gombos Béla, op. cit.,  p. 77. 
22 Bálint Ferenc, „Farnas” în Magyari Hunor-Veres Tünde, Kalotaszegi Református Egyházmegye 

templomai, Székelyudvarhely, 2011, pp. 22-23. 
23 Horváth Zoltán György-Gombos Béla, op. cit.,  p. 77. 
24 Ibidem. 
25 Mihály Ferenc, Virágozodott… Annó Az Umlingok Kalotaszegen, Néprajzi Muzeum, Budapest, 

2007, pp. 73-74 
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Biserica reformată din Petrind a fost construit în stilul romanic ceea 

ce reiese mai ales din forma altarului și a ferestrelor care se termină în arc 

semicircular. Datorită acestor observații biserica a fost datată ca fiind ridicată 

în secolul al XIII-lea26 însă contraforturile dovedesc intervenția stilului gotic. 

În anul 1606 satul dispune de o parohie reformată proprie aparținând 

de Cluj-Călata. Astfel ca în anul 1700 la câțiva pași de biserică se ridică un 

turn clopotniță din lemn dar clopotele care sunt adăpostite în el sunt mult 

ulterioare fiindcă unul a fost dus în 1914 la topit și înlocuit abia în 1924.27 

În partea sudică există un portic cu o deschidere în arc semicircular 

prin care se poate intra în biserică. Vis-a-vis cu acest portic în Nord, se află 

amvonul; în vest, adică în stânga intrării se află tribuna de Vest, acesta fiind 

decorată cu casete pictate, în timp ce în Est se află corul care adăpostește 

orga realizată de Magyar Mihaly în anul 185828. 

Nava a fost decorată cu tavane casetate. Din inscripții reiese că 

acestea au fost realizate de un maestru mai puțin cunoscut care s-a semnat 

astfel Zilahi Asztalos Istvan (Zilahi desemnează localitatea din care a 

provenit maestru, adică Zalău, Asztalos desemnează meseria, adică pictor de 

mobiliere, iar numele acestuia este Istvan). Această operă a fost realizată în 

anul 171329. Interesant este faptul că acest personaj nu a mai activat în Țara 

Călatei. În 1779 altarul a fost împins cu 1,5-2 m spre est dar această 

schimbare a avut grijă să se păstreze caracterul romanic.30 Ulterior acest 

spațiu rezultat din prelungirea bisericii a fost decorat cu casete pictate 

realizate de cunoscutul Umling Laurențiu care a lucrat alătur de fiul său 

Janos (Ioan).31 

Aghireșu 

Biserica Reformată din Aghireș prezintă un exterior care, dacă nu 

este analizat cu mare atenție induce în eroare, fiindcă majoritatea 

caracteristicilor (cum sunt de exemplu contraforturile, ferestrele în arc frânt 

sau lanceolate) sunt specifice stilului gotic, dar deasupra portarului Sudic se 

poate observa o fereastră în arc semicircular, în prezent înzidit, care deja este 

specific romanicului.32 Astfel se poate presupune că nava este o construcție 

26 Horvath Zoltan Gyorgy-GombosBela, op. cit.,  p. 87. 
27 Kőrösi László, „Nagypetri” în Magyari Hunor-Veres Tünde, Kalotaszegi Református 

Egyházmegye templomai, Székelyudvarhely, 2011, pp. 70-71. 
28 Ibidem. 
29 Horváth Zoltán György-Gombos Béla, op. cit.,  p. 87. 
30 Ibidem. 
31 Kőrösi László, „Nagypetri” în Magyari Hunor-Veres Tünde, Kalotaszegi Református 

Egyházmegye templomai, Székelyudvarhely, 2011, pp. 70-71. 
32 Horváth Zoltán György-Gombos Béla, op. cit.,  p. 93. 
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ridicată și păstrată din secolul XIII33 caracterizată de acel element romanic 

însă care a primit și elemente gotice prin acele contraforturi și ferestre 

lanceolate, iar absida altarului a fost construită (eu consider reconstruită) în 

secolul XV34 fiindcă este de formă poligonală, ceea ce caracterizează goticul. 

Portarul sudic este datat ulterior construcției bisericii însă, lângă 

acesta a fost înzidit un relief de epocă romană care prezintă în partea 

superioară un personaj masculin de la bust în sus (de altfel acest mod de 

redare este inventat de romani), în timp ce în partea inferioară este redat un 

personaj feminin cu un coș în mână.35 

Lângă intrarea sudică, spre vest, se află arcul de triumf închis cu un 

arc semicircular, iar în partea nordică, lipit de acesta, se află amvonul. În 

peretele nordic se află tabernacolul care este caracterizat de goticul târziu, iar 

din data inscripționată sub stemă știm că a fost realizat în naul 1493. Spre est 

de acesta, se află portarul sacristiei cu caractere renascentiste, însă care a fost 

înzidit odată cu transformarea bisericii în biserică reformată.36 

În perioada de început al reformei biserica era patronată de familia 

Bocskai de care aparținea deja din 1572, iar în 1616 Bocskai Istvan a ridicat 

în această biserică un monument funerar fratelui său decedat la doar 21 de 

ani.37 

În încheiere, aș dori să îmi cer scuze că am analizat doar 4 biserici 

din cele 39 amintite în lucrarea lui Horvath Zoltan Gyorgy-Gombos Bela,38  

dar aceste patru biserici am ales voit din periferia Țării Călatei fiindcă 

acestea au fost mai puternic influențate de mediul urban și de arhitectura 

eclesiastică din restul Transilvaniei. De exemplu, Zimborul nu a fost amintit 

ca făcând parte din Țara Călatei de unii cercetători39.  Astfel, satele alese de 

mine, cu excepția Aghireșului care se află în influența Clujului, pe valea 

Almașului40( Sfărașul, Petrindul și Zimborul). 

33 Püsök Márton, „Egeres” ” în Magyari Hunor-Veres Tünde, Kalotaszegi Református 

Egyházmegye templomai, Székelyudvarhely, 2011, pp. 20-21. 
34 Ibidem. 
35 Horváth Zoltán György-Gombos Béla, op. cit.,  p. 94. 
36 Ibidem, p. 95. 
37Ibidem, p. 96. 
38 Ibidem, p. 230. 
39 Jankó János, Kalotaszeg magyar népe,  Néprjazni Múzeum, Budapest, 1993, pp. 49-61. 
40 Ibidem, p. 4. 
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Abstract: The Socialist Youth Movement in Romania during the first years 

after the First World War was closed related to immerging Communist 

Party. Between 1919 and 1922, Lucrețiu Pătrășcanu was one of the most 

important leaders of the youth socialists, even though it was a well-known 

communist. Its work at Tineretul socialist was elaborated, as he manages to 

succeed to become truly a socialist leader. The battle between old socialists 

and newly based communist wing for the supremacy in the Social-

Democratic Party ended in 1921, when Romanian Communist Party was 

formed on the first mentioned party base. It was difficult for the communists 

to inquire and control the socialist youth movement. In 1922, Lucrețiu 

Pătrășcanu was one of the artisans of the newly formed Union of Communist 

Youth. The author tries to present the most important moments regarding the 

formationa of the most important youth structure of Romanian communists 

during the first years of the interwar period. 

Keywords: Lucrețiu Părășcanu, Union of Communist Youth, Socialist youth 

movement, interwar Romania 

Mişcarea tineretului socialist din România interbelică s-a aflat în 

strânsă legătură cu Partidul Socialist şi Partidul Comunist din Român 

(PCdR), fiind deviată de la dezvoltarea sa naturală de către PCdR şi 

transformată în Uniunea Tineretului Comunist din România (UTCdR). Un 

personaj cheie în această transformare îl ocupă Lucreţiu Pătrăşcanu, un tânăr 

idealist la începutul celui de-al treilea deceniu al secolului XX însă care în 

urma acestei experienţe se va transforma într-un politician tot mai dibaci, 

ajungând să ocupe un loc central în cadrul evenimentelor din 23 august 1944. 

Istoricul mișcării socialiste de tineret din România 

* Student, anul 3, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe politice și Științele 

comunicării, Universitatea din Oradea. 

(Aspects Regarding Lucretiu Patrascanu's Activity within the 
Romanian Socialist Youth Movement betweent 1919 and 1922)
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Începuturile mişcării socialiste din România reprezintă un subiect 

asupra cărora istoricii au opinat variat în funcţie de contextul epocii în care 

au trăit. Istoriografia comunistă coboară în istorie acest moment până în 

preajma anului 1821, când o suită de studenţi „cu vederi înaintate” precum 

Teodor Diamant, Iancu Vlădoianu, Costică Brăiloiu sau Iancu Bălăceanu ce 

au studiat în străinătate vor răspândi idei socialiste în spaţiul românesc1. 

Prima mişcare bine conturată a tineretului socialist este Cercul elevilor 

tipografi sau Cercul ucenicilor tipografi, organizat inițial în iunie 18942, 

urmat de Cercul de propagandă al studenţilor social-democraţi, inițiat în 

noiembrie 18963. Aceste structuri îşi datorează în bună măsură apariţia 

Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România, care este fondat la 

31 martie 18934. Până la momentul izbucnirii Primului Război Mondial, 

această mişcare se distinge prin manifestările de susţinere ale ţăranilor cu 

prilejul răscoalei din 19075 şi prin apariţia Cercului „Tineretul muncitor”, ca 

şi organism ce evolueză din Cercul ucenicilor tipografi6. Foarte important 

este şi momentul apariţiei gazetei Foaia tânărului – aprilie 19107. Aceasta va 

apărea cu întreruperi până în iulie 1919, când își va schimba titlul în 

Tineretul socialist, devenind unul dintre cei mai importanţi factori de 

propagare a informaţiei în rândul acestei mişcări8. 

În perioada Primului Război Mondial şi cea de imediat după, 

structurile Cercului „Tineretului muncitor”, care între timp se dezvoltaseră şi 

în alte oraşe din graniţele României antebelice precum Brăila, Galaţi, Iaşi, 

Craiova, Turnu Severin, Roman, Bacău, Focşani, Fălticeni sau Tulcea9, erau 

într-o stare profundă de degringoladă din mai multe motive10. O revigorare a 

activităţii s-a produs pe fondul veştilor ce veneau din Rusia, Revoluţia din 

noiembrie 1917 constituind de-altfel momentul de căpătâi în dezvoltarea 

mişcării comuniste ulterioare11. Marea parte a populaţiei se afla într-o stare 

1 Constantin Petculescu, Crearea Uniunii Tineretului Comunist, Editura Politică, Bucureşti, 1972, 

p. 14-16.
2 Tineretul comunist în acţiune. Contribuţii la istoria Uniunii Tineretului Comunist din România, 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 59. 
3 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 45. 
4 Costantin Bărbulescu, Florin Dragne, Constantin Mocanu, Constantin Petculescu, Alexandru 

Şiperco, Nicolae Tue, File din Istoria U.T.C., Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 26-27. 
5 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 53-60. 
6 Tineretul comunist..., p. 60. 
7 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 76-78. 
8 Olimpiu Matichescu, O tribună de luptă – Presa tineretului revoluţionar din România, Institutul 

de Studii Istorice şi Social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R., Bucureşti, 1972, p. 44. 
9 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 89. 
10 Ibidem, p. 109. 
11 File din istoria U.T.C..., p. 53. 
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precară din punct de vedere material, societatea românească fiind şi înainte 

de război o societate a contrastelor, în care subdezvoltarea unor categorii 

sociale conlocuia cu înflorirea celor mai privilegiate dintre acestea12. 

Activitatea Comitetului Central al Cercurilor „Tineretului muncitor” 

s-a reluat în aprilie 1918, odată cu reluarea comunicaţiilor la un nivel optim 

în România. Pe 1 iulie 1918 are loc o conferinţă regională a Cercurilor 

„Tineretului muncitor” din regiunea Moldova. Acestea vor trece printr-o 

perioadă de reorganizare şi vor fi dezvoltate noi filiale. Printre oraşele care 

găzduiau astfel de cercuri menţionăm Iaşi, Vaslui, Huşi, Roman, Bacău, 

Bârlad, Galaţi, Piatra Neamţ sau Fălticeni13. Încheierea războiului duce la 

reluarea şedinţelor C.C. al Cercurilor „Tineretului muncitor” din Bucureşti 

şi chiar la reapariţia gazetei Foaia tineretului, sistată în 1916, pe fondul 

intrării României în război14. Imediat după momentul Marii Uniri, au loc mai 

multe greve şi demonstraţii ale muncitorilor din mai multe fabrici, culminând 

cu incidentele din 13 decembrie, care au dus la reprimarea sângeroasă a 

manifestanţilor15. Preţ de câteva luni, activitatea organizaţiilor socialiste va fi 

îngreunată de o serie de măsuri luate de autorităţi cu scopul de a evita noi 

violenţe, sediile cercurilor „Tineretului muncitor” din ţară fiind închise iar 

Foaia tânărului a fost suprimată16. 

Reluarea activității mișcării tineretului socialist (1919-1920) 

Cu toate aceste dificultăţi, înmormântarea muncitorului Ion C. Frimu 

a reprezentat un moment de unitate în sânul mişcării, acesta devenind un 

simbol al mişcării socialiste, tineretul reacţionând cu o oarecare veracitate. 

Conform estimărilor proprii, mişcarea socialistă de tineret din Bucureşti 

număra la jumătatea anului 1919, peste 700 de membri, faţă de 100 câţi erau 

înainte de război. Şi în cazul oraşului Ploieşti s-a înregistrat un progres, de la 

circa 40, la 100 membri17. Comitetul central al mişcării tineretului muncitor 

era format în aprilie 1919 din Marcel Blumenfeld, Teodor Iordăchescu şi V. 

Pietroiu. Aceştia vor demara un proces de reorganizare profundă. Astfel, în 

iunie 1919 are loc tranziţia de la Cercurile Tineretului muncitor la cele ale 

Tineretului socialist, pentru a se reflecta mai bine prefacerile ideologice 

12 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, 

Istoria României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 437. 
13 Constantin Petculescu, Op.cit.., p.109. 
14 Olimpiu Matichescu, Op.cit., p. 10. 
15 Clara Cuşnir-Mihailovici, Florin Dragne, Gheorghe Unc, Mişcarea muncitorească din România. 

Crearea Partidului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 151 – 185. 
16 Tineretul comunist..., p. 90. 
17 Constatin Petculescu, Op.cit.., p. 113. 
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survenite în urma reorganizării18. O lună mai târziu, Foaia tânărului devine 

Tineretul socialist, clamând că aceste schimbări nu erau „de titluri, de 

formă”, ci „demonstrau că şi în mişcarea de tineret spiritul revoluţionar era 

în continuă dezvoltare”19. 

În ciuda acestor planuri măreţe, activitatea continua să fie extrem de 

limitată iar dezvoltarea structurilor se desfăşura lent. Remarcabilă este însă 

Conferinţa naţională a cercurilor Tineretului socialist care a avut loc în zilele 

10-12 august 1919 la Bucureşti, unde au participat un număr important de 

tineri, cele mai optimiste cifre atingând cota de 4000 de tineri20. 

În provinciile proaspăt unite cu România, mişcarea socialistă de 

tineret se coagulează la fel de dificil. În Bucovina, Conferinţa regională a 

partidului social-democrat şi a sindicatelor din regiune va decide constituirea 

Uniunii Tineretului Socialist din Bucovina în conducerea căruia se va afla 

Alexandru Buican, Iosif Htschneker sau Lothar Rădăceanu. Aceasta va fi 

subordonată structurii de partid şi se va dezvolta exclusiv în asentimentului 

acesteia. În primăvara anului 1921, Uniunea Tineretului Socialist din 

Bucovina se va afilia Internaţionalei a II-a ½ a tineretului21. În Transilvania, 

originea mişcării socialiste de tineret este strâns legată de cercul socialist de 

intelectuali „Galileu” de la Budapesta, acesta înfiinţând o filială în Cluj-

Napoca prin intermediul lui Turnovsy Sándor, un membru încartiruit în acest 

oraş între toamna anului 1917 şi vara anului 1918. Stimulată şi de 

evenimentele din Rusia, aceasta a funcţionat doar în ilegalitate, fiind 

cunoscută începând cu 1919 ca şi Uniunea socialistă a studenţilor22. 

În rândurile mişcării socialiste de tineret se vor diferenţia treptat două 

tabere. Chiar dacă anul 1920 stă sub semnul unităţii în ceea ce priveşte 

organizarea mai multor proteste care au culminat cu o grevă generală în 

octombrie23, apare treptat o sciziune între aripa radicală şi cea moderată sau 

autentic social-democrată. Într-o perioadă în care acţiunile de protest se 

înşiruiesc într-un mod aparent coerent, gazeta Tineretul socialist iese de sub 

tipar într-un număr de 12.000 exemplare24 iar mişcarea număra în vechile 

graniţe ale României, Ardeal şi Banat un număr de 66 organizaţii locale şi 

9000 membri, estimări în mod vădit exagerate. Se înteţesc tot mai mult 

18 Ibidem, p. 129. 
19 Tineretul comunist..., p. 93. 
20 Ibidem, p. 94. 
21 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 126-128. 
22 A. Bunea, G. Tomuţa, Din frământările Tineretului muncitor din Transilvania în Anuarul 

Institutului de Istorie din Cluj, nr. I-II, Cluj-Napoca, 1958-1959, Editura Academiei Republicii 

Populare Române, p. 347-349. 
23 Olimpiu Matchescu, Op.cit., p. 119. 
24 Tineretul socialist din3 august 1920. 
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contactele cu Internaţionala Tineretului Comunist (KIM)25 care apreciază tot 

mai laudativ activitatea tinerilor socialişti români26. Lucrurile se vor precipita 

odată cu lucrările Consiliului General al Partidului Socialist din România din 

30 ianuarie – 3 februarie 1921 care va duce la o dezmembrare a Partidului 

Socialist. Confruntat cu un vid de putere după arestarea principalilor lideri 

implicaţi în organizarea grevei generale din octombrie 1920, aripa 

comunistă, preia puterea aşa cum i se sugerase în mod direct la  cel de-al 

doilea Congres al Internaţionalei a III-a ce a avut loc în iulie 1920 la 

Moscova27. 

Adunarea generală a Cercului „Tineretul socialist” din Bucureşti ce a 

avut loc pe 27 februarie 1920 va mai face un pas spre afilierea la KIM însă la 

nivel naţional, cercurile tineretului socialist se situau contrar acestui curent28. 

În urma Congresului General a Partidului Socialist din România, desfăşurat 

între 8-12 mai 1921, se va hotărî transformarea acestui partid în Partidul 

Comunist din România, lucru care va duce la arestarea celor ce au fost în 

favoarea acestei decizii. Această hotărâre a fost luată de un nucleu format din 

vechi militanţi comunişti, o serie de oportunişti şi câţiva agenţi provocatori, 

fără a exista un asentiment din partea membrilor de rând ai Partidului 

Socialist29. Din acest moment, cel puţin la nivel de vârf, activitatea 

membrilor cu puternice legături comuniste se intensifică. În această perioadă, 

Lucreţiu Pătrăşcanu devine tot mai vocal şi începe să se implice simţitor mai 

mult. Alături de acesta se vor evidenţia şi alţi tineri comunişti precum 

Nicolae Popescu-Dorneanu sau Ştefan Teodorescu30. Aceştia vor acapara 

puterea în Comitetul Central provizoriu al Cercurilor „Tineretului socialist” 

pe fondul imboldului dat de aripa comunistă a fostului Partid Socialist şi 

profitând de faptul că vechii lideri ai junilor socialişti precum Gheorghe 

Stoica, Marcel Blumenfeld, Ion Iacobescu, Iosif Hutschneker și Iosif Krebs 

se aflau în arest, urmând să ia parte în Procesul din Dealul Spirii31. 

Intensificarea activității lui Lucrețiu Pătrășcanu în cadrul 

mișcării tineretului socialist (1921) 

25 Documente din istoria Partidului Comunist din România (1917-1922), vol I, Editura pentru 

literatură politică, Bucureşti, 1956, p. 280-283. 
26 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 141. 
27 Ioan Cărpeanu, Partide şi idei politice în România (1880-1947), Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 169. 
28 Clara Cuşnir-Mihailovici, Florin Dragne, Gheorghe Unc,  Op.cit., p. 451. 
29 Ioan Cărpeanu, Partide şi idei..., p. 170. 
30 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 172. 
31 Idem, Crearea U.T.C. – moment de seamă în istoria mişcării revoluţionare şi democratice de 

tineret din România în Tradiţiile revoluţionare şi educaţia tineretului, Centrul de cercetări pentru 

problemele tineretului, Colecţia nr. 4, Bucureşti, 1970. 
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Printre problemele întâmpinate de Lucreţiu Pătrăşcanu în primele 

luni de activitate ale comitetului provizoriu se numără dificultăţile de ordin 

material, lipsa unui sediu şi o legătură execrabilă cu Comisia generală a 

sindicatelor, constituită în iunie 192032. Totuşi, el reuşeşte ca la 28 august 

1921 să repornească tipărirea gazetei Tineretul socialist33, acesta devenind 

începând cu numărul 7 din 18 septembrie 1921 organul de presă al 

comitetului ilegal al PCdR34. De altfel, Lucreţiu Pătrăşcanu a considerat 

ulterior că „în jurul acestei gazete tinereşti s-au grupat primele elemente 

comuniste şi, de fapt, s-a format partidul comunist legal câteva luni mai 

târziu. Am lucrat la această gazetă cu aceeaşi pasiune pe care am pus-o în 

toate faptele vieţii mele pentru lucrurile în care am crezut”35. 

Primul test politic propriu-zis din viaţa lui Pătrăşcanu îl constituie 

Congresul sindical de la Braşov din 20-23 octombrie 1921. Majoritatea în 

cadrul acestuia avea o orientare politică social-democrată şi dat fiind faptul 

că aripa comunistă a Partidului Socialist a încurajat muncitorii după 

adoptarea Legii Trancu-Iaşi să nu facă parte din sindicate, aceştia s-au trezit 

într-o poziţie dificilă după arestările din mai 1921. Chiar în prima zi a 

congresului s-a pus problema ca reprezentanţii organizaţiilor de tineret să nu 

poată vota sau participa la dezbateri întrucât se ocupau de chestiuni politice. 

Din punct de vedere organizatoric, cercurile tineretului socialist funcţionau 

ca secţii de tineret ale sindicatelor, fiind administrate la nivel regional36. 

Dumitru Pop, preşedintele Congresului din octombrie 1921 a fost şi cel mai 

virulent adversar al tinerilor socialişti. Aducând în discuţie problema 

prezenţei delegaţiilor tineretului socialist în cadrul congresului s-a lovit de 

opoziţia fermă a lui Pătrăşcanu. Acesta a dorit supunerea la vot a acestei 

chestiuni, însă prin vot secret şi nu deschis pentru ca fiecare membru 

invocând existenţa unei presiuni „de temut la votarea acestei discuţii” şi 

aducând argumente precum „noi am venit aici să votăm bine, nu să votăm 

repede” şi apărându-se în faţa acuzaţiilor de partizanat politic că „autonomia 

sindicală [...] nu e numai o chestiune economică, ci şi una politică, mai ales 

politică”37. 

În plin congres, Lucreţiu Pătrăşcanu îl atacă pe Dumitru Pop 

afirmând că între acesta şi Tineretul socialist „există mai mult decât o 

32 Marin C. Stănescu, Mişcarea muncitorească din România în anii 1921-1924, Editura politică, 

Bucureşti, 1971, p. 67. 
33 Marin C. Stănescu, Op.cit., p. 62. 
34 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 180. 
35 Ion Biberi, Lumea de mâine, Editura Forum, Bucureşti, 1945, p. 77. 
36 Marin C. Stănescu, Op.cit., p. 83. 
37 Marin C. Stănescu, Lucreţiu Pătrăşcanu–o personalitate controversată, Editura Tomis, 

Constanţa, 2006, p. 13. 



80 

neînţelegere” subliniind faptul că „Tineretul e distrus, ca organizaţie de sine 

stătătoare, de către legea Trancu şi înglobat cu sindicatele vârstinice” care 

prin astfel de atitudini îi exclud de la procesul democratic al dezbaterilor 

interne. Pătrăşcanu atrage atenţia că „chestiile specifice care privesc 

Tineretul şi care sunt aşa de numeroase vor trece pe al doilea şi al treilea 

plan” iar pornirea lui Pop „contra noastră a mers aşa de departe încât, nouă, 

ziar socialist, nu ne dă voie să vindem foaia la librăria socialistă” lucru care 

„ne umple de revoltă şi trebuie să indigneze orice suflet de muncitor cinstit”, 

atrăgând atenţia domnului Pop că „librăria socialistă […] nu e proprietatea 

d-tale”. Utilizarea apelativului „domnule” în locul celui de „tovarăşe” atrage 

indignarea lui Dumitru Pop care afirmă că gazeta Tineretul socialist este doar 

o foaie38. Propunerea preşedintelui congresului a fost supusă la vot deschis

dar nu a trecut39. Totuşi, a doua zi, Pop va supune din nou la vot invalidarea 

celor doi candidaţi iar cu 35 de voturi pentru şi 27 împotrivă, cei doi îşi vor 

pierde mandatul. Nicolae Popescu-Dorneanu reuseşte totuşi să obţină o 

delegaţie din partea Sindicatului tipografilor din Bucureşti40. Tot pe 21 

octombrie s-a decis cu o largă majoritate – 164 voturi pentru, 10 împotrivă şi 

27 abţineri – să se opteze pentru autonomia sindicatelor, fără a renunţa însă 

la lupta de clasă specifică comuniştilor41. Concluziile acestui congres vor fi 

expuse pe larg în Tineretul Socialist din 30 octombrie 1921, ziar care a 

apărut într-un tiraj considerabil pentru a marca importanţa acestui 

eveniment42. 

În cadrul lucrărilor acestui congres au luat parte şi delegaţi ai 

tineretului muncitor din Transilvania şi Banat. Unul dintre cei doi 

reprezentanţi, Henric Faragó, alături de Nicolae Popescu-Dorneanu a făcut 

un apel în vederea acordării unei atenţii speciale tineretului în contextul în 

care Legea Trancu-Iaşi ridica o serie de dificultăţi organizatorice pentru 

aceştia. Ei au ridicat şi problema subordonării ori afilierii la Comisia 

Generală a sindicatelor în măsura în care această relaţionare ar putea duce la 

renunţarea la lupta politică a acestei mişcări, lucru nedorit de aceşti lideri. 

Discuţiile s-au desfăşurat fără a se ajunge la un consens43. 

După încheierea lucrărilor Congresului a avut loc o întâlnire 

bilaterală între reprezentanţii Comitetului Central provizoriu al mişcării 

tineretului socialist (Lucreţiu Pătrăşcanu şi Nicolae Popescu-Dorneanu) şi 

Uniunea Tineretului Muncitoresc din Ardeal şi Banat (Henric Faragó şi 

38 Ibidem, p. 13. 
39 Marin C. Stănescu, Op.cit., p. 83. 
40 Constantin Petculescu, Op.cit..., p. 186. 
41 Marin C. Stănescu, Op.cit., p. 83. 
42 Ibidem, p. 85. 
43 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 186. 
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Jehev Sandor) în urma căreia se ajunge la un acord privitor la ideea de 

unificare a acestor organizaţii, hotărându-se organizarea unui Congres 

general al tineretului socialist pe 1 martie 1922 într-o localitate ce va fi 

stabilită ulterior44. De asemenea, se avea în vedere contactarea organizaţiei 

similare din Bucovina pentru a se implica în demers iar centrala de la 

Bucureşti se angaja să trimită celor de la Cluj-Napoca şi Cernăuţi cu o lună 

înainte de data desfăşurării congresului, propunerile finale privitoare la 

statutele viitoare organizaţii cu menţiunea că în ianuarie 1922 era prevăzută o 

întâlnire intermediară la Iaşi în vederea definitivării ultimelor pregătiri în 

vederea desfăşurării congresului45. 

Următorul moment important pentru mişcarea socialistă de tineret în 

care Lucreţiu Pătrăşcanu joacă un rol important este prima consfătuire 

publică a structurii din Bucureşti, organizată în condiţiile legale. Comitetul 

central provizoriu şi-a unit forţele cu conducerea organizaţiei de tineret a 

PCdR – cele două fiind în mare parte compuse din aceiaşi membri – regăsind 

pe lângă numele lui Lucreţiu Pătrăşcanu, Nicolae Popescu-Dorneanu sau 

Ştefan Teodorescu şi pe cel al lui Marcel Pauker sau Vasile Ionescu. La 

această întâlnire au luat parte şi reprezentanţi ai Comisiei generale respectiv 

ai celei locale a sindicatelor46. Întrunirea a debutat cu o expunere privitoare la 

modul în care a decurs dezvoltarea acestei mişcări de tineret după apariţia 

Partidului Comunist din România. Următorul punct pe ordinea de zi a fost şi 

cel mai controversat. Din nou s-a pus problema autonomiei mişcării 

Tineretului socialist, reprezentanţii sindicatelor marşând asupra ideii unei 

afilieri a structurii cu sediul în Bucureşti la Uniunea tineretului muncitoresc 

din Ardeal şi Banat, urmând ca ambele organisme să se afle sub autoritatea 

Comisiei generale a sindicatelor. Cea de-a treia cerinţă a sindicatelor era 

schimbarea denumirii gazetei Tineretul socialist în Uniunea Tineretului47. 

Lucreţiu Pătrăşcanu a respins vehement această teză considerând că 

„chestiunea autonomiei noastre nu poate fi pusă în discuţie”, cedarea 

autonomiei către Comisia generală a sindicatelor fiind imposibilă în 

condiţiile în care „scopurile mişcării tineretului şi ale mişcării sindicale sunt 

diferite”48. În opinia acestuia, tineretul socialist are „ca prim scop cultura 

serioasă a membrilor săi” în timp ce mişcarea sindicală „urmăreşte 

îmbunătăţirea situaţiei materiale a muncitorilor sindicalizaţi”, 

concluzionând că „aceste două scopuri nu se pot contopi”. Cu toate acestea, 

Pătrăşcanu are o atitudine de deschidere faţă de Comisia generală a 

44 Ibidem, p. 187. 
45 Ibidem, p. 188. 
46 Marin C. Stănescu, Mişcarea muncitoreacă din România..., p. 66. 
47 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 190. 
48 Lucreţiu Pătrăşcanu, Texte social-politice, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 9. 
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sindicatelor, oferind posibilitatea de a sprijini latura educativă a acestei 

organizaţii prin detaşarea unor conferenţiari în acest sens49. Tânărul jurist 

îmbrăţişează ideea unităţii tineretului socialist însă fără pierderea autonomiei 

acestuia. Lucreţiu Pătrăşcanu vine şi cu mai multe propuneri privind 

organizarea structurii, fiind un delegat cerebral. În opinia sa, adunarea mai 

sus menţionată ar fi trebuit să constituie primul cerc al tineretului socialist 

bucureştean constituit pe baze legale. Acesta a propus organizarea unei 

comisii care să elaboreze un statut care să fie aprobat într-o adunare generală 

care să fie organizată în decurs de o lună de la încheierea acestui congres. În 

continuare, el manifestă din nou interes pentru o apropiere faţă de omologii 

din Transilvania şi Banat, propunând intensificarea contactelor cu aceştia. 

Din punct de vedere administrativ, Pătrăşcanu a propus colectarea unei 

cotizaţii în valoare de un leu pe săptămână din partea membrilor, aceştia 

urmând să plătească o taxă de doi lei pentru înscriere. Acesta urmărea şi 

constituirea unei biblioteci a cercului „Tineretului socialist”, care să fie 

finanţată prin organizarea unei serbări culturale într-o primă fază. Nu în 

ultimul rând, Pătrăşcanu lansa un nou îndemn la dialog între mişcarea pe care 

o reprezintă şi Comisia generală a sindicatelor pentru stabilirea unor

coordonate în vederea unei mai bune colaborări50. 

Se remarcă în cadrul aceleiaşi şedinţe şi atitudinea caustică a lui 

Lucreţiu Pătrăşcanu privitoare la criticile aduse de Marcel Pauker referitoare 

la întârzierea organizării acestei întâlniri, prefigurându-se un conflict ce se va 

perpetua pe tot parcursul perioadei interbelice, cu prelungire după moartea 

lui Pauker prin soţia acestuia, Ana51. 

Începutul anului 1922 stă sub semnul a două probleme majore pentru 

mişcarea socialistă de tineret. Din nou, tema autonomiei şi respectiv cea a 

raportării faţă de sindicate ori partide reprezintă o chestiune ardentă. Cea de-

a doua problemă sesizată a fost cea a organizării Conferinţei generale a 

tineretului, aceasta dorindu-se a reprezenta piatra de temelie a unei viitoare 

uniuni naţionale a tineretului stângist. Şedinţele Cercului „Tineretului 

socialist” din Bucureşti care au avut loc în 10 şi 17 februarie au clarificat 

aceste dileme. Din nou, susţinătorii autonomiei au avut câştig de cauză iar în 

ceea ce priveşte conferinţa generală, o serie de întâlniri din ianuarie 1922 au 

clarificat aspectele organizatorice52. 

Convocarea acestei conferinţe generale s-a realizat printr-un manifest 

publicat în ziarele socialiste în data de 4 martie 192253. Aceasta a avut loc pe 

49 Ibidem, p. 10. 
50 Ibidem, p. 11. 
51 Ibidem, p. 9. 
52 Marin C. Stănescu, Op.cit., p. 125. 
53 Documente din istoria Partidului Comunist..., p. 351-352. 
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fondul unor momente tensionate în sânul mişcării de stânga din România, în 

speţă pentru PCdR. Pătrăşcanu publică o suită de articole în Tineretul 

socialist în care reflectează asupra situaţiei politice în general dar şi a 

climatului politic intern. În contextul procesului comuniştilor din Dealul 

Spirii, liderul comunist de tineret constată că „pentru vina de a fi comunist, 

în lungul şi latul României, sute şi mii de muncitori au fost schingiuiţi şi 

torturaţi în beciurile Siguranţei”, convins fiind că „a fi comunist nu poate 

constitui o vină” întrucât „a fi comunist e a avea o credinţă, a hrăni şi crede 

într-un ideal […] El nu poate fi judecat şi drămuit de nicio justiţie din lume, 

fie ea civilă sau militară”. Lucreţiu Pătrăşcanu era convins că „idealul ca şi 

credinţa noastră fac parte din acele lucruri pe care nici sentinţele şi nici 

spânzurătorile nu le distrug” 54. 

Radicalizarea taberelor în cadrul mișcării tineretului socialist 

Pe măsura apropierii de congres, atitudinea lui Pătrăşcanu devine tot 

mai radicală, înfierând membrii moderaţi ai PSD, considerându-se uşurat de 

faptul că vechiul partid a fost „dezbrăcat de burghezismul social-

democraţilor, de oportunismul şi lipsa de curaj a unitarismului”. În plin 

avânt tineresc şi sincer din punct de vedere ideologic, Pătrăşcanu îşi exprimă 

credinţa într-un mod contrariant. Astfel, el scrie în paginile aceluiaşi articol 

că „nu mulţimea membrilor va fi scopul urmărit de partid, ci pregătirea 

acelora care îl compun” deşi era perfect conştient de dificultăţile întâmpinate 

de PCdR, partid ce reprezenta în opinia sa „avangarda proletariatului 

revoluţionar”, acesta fiind la acel moment „totuşi, un partid de masă” 55. 

Îndelung aşteptata Conferinţă generală a tineretului socialist a avut 

loc la Bucureşti în perioada 19-20 martie 1922. Pentru prima dată s-au reunit 

reprezentanţi ai Uniunii tineretului muncitor din Transilvania şi Banat, 

mişcarea similară din Bucovina, respectiv mişcarea tineretului socialist 

coordonat de la Bucureşti. Toate aceste trei structuri au trecut printr-un 

proces de consolidare imediat după reuniunea Comisiei generale a 

sindicatelor de la Braşov. Astfel, Uniunea tineretului muncitor din 

Transilvania, care a luat fiinţă în mod efectiv la 23 iulie 1920 la Cluj Napoca, 

a reuşit chiar din prima zi a anului 1922 să editeze şi să tipărească gazeta 

Ifjumunkás56. În prealabil, aceştia au obţinut şi calitatea de persoană juridică 

la 25 noiembrie 1921, fiind cea mai bine organizată structură regională de 

54 Andrei Moldoveanu, „Procesul nostru” în Socialismul, an X, nr. 93 din 19 ianuarie 1922. 
55 Andrei Moldoveanu, „Spre noua organizare” în Socialismul, an X, nr. 106 din 15 februarie 

1922. 
56 Marin C. Stănescu, Op.cit., p. 124. 



84 

tineret dintre cele trei menţionate din acest punct de vedere57. Mai spre 

răsărit, mişcarea similară din Bucovina se afla în continuare într-o stare de 

obedienţă faţă de PSD. De altfel aceştia au mandatat doar doi delegaţi la 

această conferinţă dintr-un total de 23. În total, liderii mişcării apreciau că au 

fost reprezentaţi un număr de peste 4800 de membri din care 3500 erau din 

Transilvania şi Banat iar aproximativ 800 din mişcarea gestionată de la 

Bucureşti58. 

Preşedinte congresului a fost desemnat Nicolae Popescu-Dorneanu, 

acesta îmbrăţişând alături de ceilalţi delegaţi propunerea lui Lucreţiu 

Pătrăşcanu ca lucrările conferinţei să se desfăşoare sub patronajul 

„militanţilor revoluţionari aflaţi în închisoare”59. Conferinţa a debutat cu 

raportul Comitetului central provizoriu al mişcării tineretului socialist şi 

ulterior cu raporturile delegaţilor din celelalte două regiuni. După acest 

moment introductiv, Lucreţiu Pătrăşcanu va lua cuvântul pentru a ţine un 

amplu discurs cu privire la reorganizarea acestei mişcări. El subliniază din 

start că „unul din neajunsurile mari de care a suferit trecuta mişcare a 

tineretului socialist de la noi a fost şi faptul că i-a lipsit această unificare”60. 

Pătrăşcanu are un discurs realist. Acesta a afirmat că este conştient de faptul 

că unificarea nu era realizabilă în acel moment dar trasează realizarea acestui 

deziderat întocmai precum o axiomă în sarcina viitorului congres. Tânărul 

lider comunist va isca mai multe nemulţumiri întrucât critică afilierea 

organizaţiei din Ardeal la Comisia Generală a sindicatelor, vorbind în acelaşi 

timp despre „organizaţia internaţională […] formată din organizaţiuni 

grupate după naţionalităţile” din Bucovina. În opinia sa dezvoltarea acestor 

mişcări trebuie să curgă într-o direcţie din care să rezulte dobândirea 

independenţei financiare, aceasta ducând la o autonomie veritabilă61. 

Tânărul ideolog comunist a prezentat şi o perspectivă proprie cu 

privire la activitatea viitoarei structuri. Astfel, el identifică două „fronturi de 

luptă” principale – cultural şi economic. Pătrăşcanu va milita în discursul său 

pentru „cultivarea şi luminarea tinerilor ucenici din fabrici şi ateliere” în 

măsura în care este convins că „mişcarea muncitorească are nevoie nu de 

oameni hrăniţi cu idei abstracte” ci de „luptători conştienţi”62. În ceea ce 

priveşte lupta economică, Lucreţiu Pătrăşcanu identifică mai multe fronturi: 

împotriva condiţiilor de muncă ale ucenicilor şi tinerilor muncitori, pentru 

limitarea numărului acestora în fabrici şi ateliere precum şi pentru reducerea 

57 A. Bunea, G. Tomuţa, Din frământările Tineretului muncitor..., p. 354. 
58 „Conferinţa generală din 19-20 martie” în Tineretul socialist, nr. 32 din 4 martie 1922. 
59 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 210. 
60 Lucreţiu Pătrăşcanu, op. cit., p. 28. 
61 Ibidem, p. 27. 
62 Ibidem, p. 29. 
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numărului de ore de muncă63. Acesta va propune şi organizarea structurilor 

pe modelul centralei de la Bucureşti, printre noile posturi fiind şi cele de 

secretar, bibliotecar sau casier. De asemenea, era propusă o structură bazată 

pe comisii specializate pe domenii variate: economie, cultură sau sport64. 

Către finalul discursului său, Pătrăşcanu a adus în discuţie şi chestiunea 

activităţii politice, fiind consecvent în poziţia sa, reiterându-şi credinţa că „nu  

ar fi mai bine ca tineretul să fie scos din lupta politică a proletariatului, cum 

nu trebuie scos nici din lupta lui economică”. Simţind nevoia să stăruie pe 

acest subiect, el va explica ce înţelege prin politica proletară a tineretului: 

„acea luptă pe care o duce orice fracţiune care are acest caracter”, 

exemplificând prin „lupta contra spiritului războinic, contra spiritului 

militarist” sau prin campaniile umanitare pentru „ajutorarea înflămânziţilor 

din Rusia”65. 

Teza unificării a fost îmbrăţişată de majoritatea delegaţilor. Totuşi, 

trebuie amintit faptul că pe marginea acestui subiect au avut loc discuţii 

aprinse care s-au finalizat cu alegerea unui nou Comitet central provizoriu 

din care să facă parte şi doi delegaţi ai Uniunii tineretului muncitor din 

Transilvania şi Banat, care să lucreze alături de ceilalţi membri la dezvoltarea 

autonomiei Uniunii tineretului socialist din Bucovina. Delegaţi din toate cele 

trei structuri interne au fost mandataţi să lucreze la pregătirea Congresului 

general de unificare66. Conferinţa s-a încheiat cu adoptarea a trei moţiuni: 

una care saluta memoria „celor căzuţi în lupta pentru dezrobirea 

proletariatului” şi celor implicaţi în Procesul din Dealul Spirii, una de protest 

„contra terorii antimuncitoreşti din România”, respectiv o moţiune care 

„exprima solidaritatea tineretului din România cu proletariatul rus”67. Au 

fost trimise şi două scrisori, una de răspuns celei adresate de colegii din 

Bulgaria respectiv una adresată Internaţionalei Tineretului Comunist prin 

care se anunţa că mişcarea din România „îşi va da toată silinţa pentru a face 

[…] o platformă solidă pe care să clădească societatea socialistă”68. 

La finalul aceste conferinţe putem considera că Lucreţiu Pătrăşcanu a 

fost încântat de principalele două măsuri luate – apropierea de momentul 

unificării structurilor de tineret de stânga respectiv îmbunătăţirea realţiilor cu 

KIM, în ciuda rezervelor arătate de mare parte din delegaţi, parţial 

dezorientaţi de îmbinarea dihotomică dintre autonomia cerută insistent de 

Pătrăşcanu şi orientarea politică servită tacticos de nucelul comunist al 

63 Ibidem, p. 30. 
64 Ibidem, p. 31. 
65 Ibidem, p. 32. 
66 Marin C. Stănescu, Op.cit., p. 126. 
67 Ibidem, p. 127. 
68 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 215. 
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Comitetului central provizoriu al mişcării tineretului socialist din Vechiul 

Regat. Altminteri, acesta a admis că „unificarea, dacă va trebui, să ştim s-o 

facem chiar şi cu sacrificii”69. 

Ultimii pași în vederea înființării Uniunii Tineretului Comunist 

din România 

În continuarea conferinţei din martie 1922, activitatea lui Pătrăşcanu 

se va centra pe redactarea de articole pentru gazeta Tineretul socialist. Acesta 

conduce o febrilă activitate de propagandă, idealizând tineretul muncitor 

simultan cu aplicarea unor mustrări pentru relativa stare latentă în care 

acestea se zbătea. 

La 22 mai 1922 are loc la Bucureşti o conferinţă generală a 

tineretului socialist la care sunt discutate două mari teme. Din nou este 

reluată chestiunea afilierii la Internaţionala Tineretului Comunist iar adiacent 

se pune problema unei noi strategii privitoare la dezvoltarea şi consolidarea 

din punct de vedere organizatoric a mişcării de tineret. Printre participanţii la 

acest eveniment desfăşurat în ilegalitate se numără Lucreţiu Pătrăşcanu, 

Elena Filipovici sau Nicolae Popescu-Dorneanu. Apropierea faţă de Partidul 

Comunist din România devine tot mai evidentă, acesta fiind personificat la 

această întâlnire prin activistul Marcel Pauker. Sub atenta sa privire, liderii 

tineretului socialist se vor apropia tot mai mult de principiile promovate de 

KIM sub aparenţa unei autonomii cu un caracter ce induce o stare de 

veracitate70. 

Lucreţiu Pătrăşcanu se aproprie şi el tot mai mult de această linie 

impusă de partid. Într-un articol apărut în Tineretul socialist din 4 iunie 1922, 

acesta se delimitează într-un mod brutal de Comisia generală a sindicatelor 

căreia îi reproşează lipsa de implicare în buna funcţionare a cercurilor 

„Tineretului socialist” deşi „cel mai natural lucru ar fi fost ca Tineretul 

socialist să găsească în Comisia generală a sindicatelor un sprijin şi un 

ajutor”. Pătrăşcanu îi acuză pe aceştia că s-ar fi dedat la veritabile acţiuni de 

boicot. În opinia tânărului lider comunist, sindicatele au neglijat cu 

desăvârşire activitatea educativă, extrem de importantă în opinia sa mai ales 

în momentul de geneză al unei noi mişcări de tineret, concluzionând că asistă 

la un „spectacol trist şi urât al unei instituţii proletare care n-a găsit nimic 

mai bun de făcut decât să întâmpine o organizaţie tot muncitorească, ca cea 

a Tineretului socialist, cu boicotarea”. O lună mai târziu, Pătrăşcanu 

opinează asupra necesităţii creării unui Front unic muncitoresc „menit să se 

69 Lucreţiu Pătrăşcanu, op. cit., p. 28. 
70 Constantin Petculescu, Op.cit.., p. 221-222. 
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opună ofensivei tot mai puternice şi reacţiunii”, fiind vorba de un moment 

„prea hotărâtor” pentru a exista o sciziune în rândurile acesteia. Indiferent 

de forţele vitale ce stau ascunse în interiorul mişcării de tineret, Lucreţiu 

Pătrăşcanu admite că „fiinţa tineretului, în momentele actuale, e în funcţie de 

puterea clasei muncitoare, şi această putere azi, în faţa reacţiunii n-o poate 

da decât frontul unic”. 

În cursul anului 1922 s-a încercat organizarea a mai multe conferințe 

care urmau să ducă la formarea Uniunii Tineretului Comunist din România. 

Astfel, la 18 august 1922 are loc la București o conferință premergătoare 

Congresului general de unificare. Acesta urma să se desfășoare în perioada 6-

8 octombrie 1922 și urma să militeze pentru „lupta activă pe tărâm economic 

și prin educarea tineretului în spiritul revoluționar pe baza marxismului 

științific”. La 9 septembrie 1922 va avea loc o nouă conferință iar 

evenimentele de acest gen vor avea loc pe tot parcursul anului 1923. 

Tranziția finală către Uniunea Tineretului Comunist din România se va 

realiza pe 24 februarie 1924. 

Concluzii 

Imediat după încheierea Primului Război Mondial, mișcarea 

comunistă din România, proaspăt cristalizată, va încerca acapararea mișcării 

socialiste. Acest lucru se va întâmpla și la nivelul formațiunii de tineret. 

Printre cei care vor avea un rol important în îndeplinirea acestui deziderat se 

va număra și Lucrețiu Pătrășcanu. Acesta va deveni unul din principalii lideri 

ai tinerilor socialiști, fiind redactorul-șef al gazetei Tineretul socialist. 

Această platformă îi va permite propagarea ideilor comuniste în rândul 

tinerilor socialiști, pregătind astfel momentul în care mișcarea de extremă 

stânga va prelua puterea în careul mișcării de tineret de centru-stânga. Acest 

proces se va realiza în perioada 1919-1924, cele mai importante momente 

fiind cele din primii trei ani, perioada abordată și în lucrarea de față. Uniunea 

Tineretului Comunist din România va deveni principalul organism de tineret 

al Partidului Comunist din România, funcționând cu întreruperi strâns legate 

de pauzele PCdR, până în 1989. 
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ÎN LUMINA REFLECTOARELOR. ANA PAUKER – 

ASCENSIUNEA ȘI DECĂDEREA POLITICĂ 

CRISTINA ANA-MARIA STOIA* 

Abstract: About Ana Pauker we know that she was a communist leader at 

the begining of 1940 and served as the Romanian’s foreign minister in the 

early 1950s. But, we also know so litte about her biography which was 

determined to rise to the forefront of the Communist Party. In my work I 

tried to follow chronologically her life – the rise and decline as a prominent 

leader in the Communist Party.  

Keywords: Ana Pauker, leader, Communist Party, biography 

Perioada comunistă, de pe urma căreia au rămas în istorie numeroase 

personaje care au marcat viața politică, socială, culturală din România, a fost 

reprezentată și de o puternică prezență feminină : Ana Pauker. Istoriografia 

românească și-a îndreptat destul de puțin atenția asupra a ceea ce a însemnat 

omul politic Ana Pauker. Epoca în care aceasta s-a consacrat a fost una 

tulbure din istoria României, o perioadă de cenzură care nu a lăsat la 

suprafață multe mărturii în ceea ce privește personajul Ana Pauker. 

Viața Anei Pauker începe în anul 1893, la data de 1 decembrie (13 

decembrie după stilul nou), când ”într-o prea modestă comună rurală”1, 

Codăești din județul Vaslui, se naște Hannah Robinsohn în sânul unei familii 

cu tradiție evreiască. Hannah era fiica unui haham ortodox  pe nume Herș 

Kaufmann Robinsohn, iar mama sa Sarah Robinsohn, o femeie extrem de 

modestă, ”era sufletul familiei, pivotul.”2 Copilăria Hannei este puțin 

cunoscută iar detaliile din viața ei sunt dificil de recompus. Totuși, 

istoriografia, mai cu seamă memoriile, ne oferă aspecte cu privire la 

personalitatea Anei Pauker de unde putem deduce traiectoria pe care a urmat-

o viața sa. Un episod semnificativ relatat de sora Anei, Bella Robinsohn, 

menționează influența pe care bunicul a avut-o asupra tinerei Hannah 

Robinsohn, cel care ”a transmis nepoatei dorința ca ea să ducă o viață demnă 

de numele lor.”3 

* Master Istorie, memorie, oralitate în secolul XX, anul II, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, criss_tina91@yahoo.com. 
1 Marius Mircu, Dosar Ana Pauker, Editura Gutenberg-Casa cărții, București, 1991, p. 12. 
2 Ibidem, p. 16. 
3 Robert Levy, Gloria și decăderea Anei Pauker, Editura Polirom, Iași, 2002, p. 24. 
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Încă de la o vârstă foarte fragedă, Hannah Robinsohn s-a remarcat 

datorită inteligenței oarecum ieșite din comun, urmând cursurile școlii Frăția 

Sionului, unde după 4 ani de studii a absolvit ca șefă de promoție. Situația 

financiară dificilă a familiei a împiedicat-o pe moment să-și continue studiile 

mai departe, însă la intervenția doctorului A.M. Beck, Ana Pauker începe 

școala profesională Rașela și Filip Focșăneanu în anul 1909. În tot acest 

timp învață și practică meseria de croitoreasă, lucrând la un atelier de 

confecții din București în perioada 1905, 1909-1910.4 Fină cunoscătoare a 

limbii ebraice, Hannah Robinsohn a practicat meseria de învățătoare în 

perioada 1910-1915 și mai apoi profesoară de limba ebraică și de studii 

ebraice chiar la școlile pe care le absolvise, Frăția Sionului și Rașela și Filip 

Focșăneanu. Memoriile și însemnările care fac referire la copilăria și 

adolescența Anei Pauker, prevestesc parcă evenimentele care-i vor marca 

viața. Firea sa, care nu se încadra în preceptele tradiționale, a trezit 

premoniții care se vor adeveri în anii care vor urma: De mică se cunoștea că 

va fi cineva! 5, menționa tatăl ei, neștiind în fapt cât adevăr ascundeau aceste 

vorbe. 

Secolul XIX a fost o perioadă extrem de dificilă pentru evreii din 

România, datorită opresiunii statului în privința acestei comunități. O 

perioadă de antisemitism acerb pe care România îl susținea până și în spațiul 

internațional. La Congresul de la Berlin din 1878, România susținea că ”nu 

există și n-au existat niciodată evrei români; existau doar evrei care se 

născuseră în Principatele Române.”6 Ca urmare a acestei politici, în 1893 

”guvernul României a interzis copiilor evrei să urmeze școala elementară 

publică în mod gratuit”.7 Mai mult de atât, cinci ani mai târziu, guvernul îi 

exclude pe evrei din licee și universități. Aceste măsuri ale epocii au 

influențat persoana Ana Pauker, împiedicând-o să-și continue studiile, dar 

mai mult de atât impunându-i un model de evreu ”fabricat de antisemiți.”8 

Nu este dificil de precizat faptul că acțiunea sa de a se alătura socialiștilor, în 

anul 1915, a avut un puternic fond în legătură cu problemele evreiești. În 

luna septembrie a anului 1915 Ana Pauker este înscrisă în clubul PSDR 

București9, unde sub semnul doctrinei socialiste, a fost mai mult decât o 

simplă spectatoare, a fost o activantă și o militantă convinsă. Însemnările 

4 Stelian Neagoe, Oameni politici români – enciclopedie, Editura Machiavelli, București, 2007, p. 

547-548. 
5 Marius Mircu, op.cit, p. 22. 
6 Robert Levy, op.cit, p. 26. 
7 Ibidem, p. 25 apud. Solomon M. Schwartz, The new anti-semitism of the Soviet Union, in 

Commentary, ianuarie 1950, p. 40. 
8 Ibidem, p. 34 apud. Lothar Kahn, The ugly jewand the cry for normalcy: jewish self-criticism and 

the turn of the century, in Judaism, 32, nr. 2, primăvara 1983, p. 153. 
9 Stelian Neagoe, op.cit, p. 548. 
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care s-au păstrat, precum și diverse broșuri, prezintă o femeie socialistă 

convinsă de faptul că această doctrină este capabilă să lupte pentru o 

Românie liberă, pentru un trai mai bun, pentru fericirea tuturor.  

Războiul mondial, izbucnit în anul 1914, întărește în omul Ana 

Pauker convingerea că socialismul poate să ofere românilor, mai cu seamă 

bieților muncitori și țărani, un trai mai bun. Activistă convinsă, Ana încearcă 

în acești doi ani de neutralitate ai României să organizeze sindicate ale 

femeilor, îndemnând la revoltă, pentru apărarea neutralității românești în fața 

marelui război. ”Tovarășa Ana venea des printre noi pentru a organiza pe 

muncitoare în sindicate. Era tânără, deșteaptă, curajoasă (...). O iubeau 

muncitoarele și cele mai tinere și cele mai în vârstă.”10 Educația primită în 

copilărie și perioada contemporană au avut un rol deosebit în formarea 

viitorului om politic, Ana Pauker. Tentația socialismului vine atât pe fondul 

statutului evreului din România, la acea dată, cât și pe ideea construirii unui 

altfel de viitor, într-un stat lipsit de naționalisme efervescente.  Cel mai 

probabil dorința ei de a se metamorfoza într-o lume care putea să-i ofere 

ascensiunea și formarea politică, implicit cea profesională, a determinat-o să 

se asimileze unui mediu diferit de educația, de multe ori lacunară, pe care o 

primea o femeie evreică. Din însemnări, rămâne de înțeles faptul că Ana 

Pauker a rămas, cel puțin pentru o perioadă, fidelă originii sale : ”alături de 

convingerile politice, legăturile ei neîntrerupte cu comunitatea evreiască 

corespundeau unei identificări tot mai pronunțate cu poporul român.”11 De 

aici, probabil și identificarea cu cauzele socialiștilor, cu lupta de clasă. 

Egalitatea tuturor era văzută prin prisma eliberării evreilor de valul represiv 

românesc. 

Perioada primului război a reprezentat intrarea efectivă în cercul 

socialist. Cu un entuziasm aparte, Ana Pauker se implică activ în acțiunile 

organizate de această mișcare. Și cum urcarea pe scena politică include 

diverse roluri, tânăra Pauker s-a implicat, până spre sfârșitul anului 1917, ”de 

la distribuirea de manifeste la înjghebarea unei tipografii (...) sau participarea 

la întruniri clandestine.”12 Influența în această direcție a venit din partea unui 

coleg de catedră, Heinrich Sternberg, care îi oferea opere cu tematică 

socialistă și mai mult de atât era un însoțitor regulat la întâlnirile secrete pe 

care aceasta le avea cu membrii mișcării. Orientarea ideologică îi aduce și 

primele probleme cu autoritățile. În anul 1917, sub motiv că ar fi învățat 

elevii de la școala unde preda cântece revoluționare, este demisă. Continuă să 

10 Marius Mircu, op.cit, p. 24 apud. Text dintr-o broșură propagandistică apărută în 1951 la 

Editura Partidului Muncitoresc, în ”anii de glorie” ai Anei Pauker. 
11 Robert Levy, op.cit, p. 35. 
12 George Marcu, Dicționarul personalităților feminine din România, Editura Meronia, București, 

2009, p. 180. 
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predea lecții particulare, cu atât mai mult cu cât, aflăm din memoriile surorii 

sale faptul că era ”cea mai iubită profesoară pe care au avut-o până atunci 

aceste școli.”13 Portretul ei pare că nu se înscrie în ceea ce avea să devină mai 

târziu Ana Pauker sau cel puțin în ceea ce istoriografia a lăsat să se înțeleagă 

în privința liderilor socialiști. În realitate, am putea afirma faptul că crezul în 

mișcarea socialistă a modelat-o pe Ana Pauker spre un adevărat cult al 

acestei mișcări. Nu se știe sigur dacă în anii săi de glorie a primit și alte 

influențe, mai mult sau mai puțin dăunătoare, dar e cert faptul că intrarea ei 

în această mișcare a ținut mai mult de un crez propriu decât de o serie de 

beneficii, pe care oricum le va câștiga ulterior. Cu atât mai mult cu cât 

PSDMR era, la momentul în care Ana se înscrie oficial, o mișcare fără 

amploare, chiar o mișcare minoră. La momentul intrării României în marea 

conflagrație mondială, partidul este scos în afara legii. 

În 1918 primul mare război al lumii se încheie. Europa cunoaște o 

reașezare atât din punct de vedere teritorial, cultural și mai cu seamă 

ideologic. În Rusia, mișcarea bolșevică a preluat puterea și odată cu ea (chiar 

dacă nu se știa încă) Europa va resimți o puternică zdruncinare a ceea ce 

numim liberalism sau mai actual, democrație. În România mișcarea socialistă 

a reînviat (nu că ar fi dispărut vreodată definitiv). Ana Robinsohn 

”consecventă cu sine, a continuat să se războiască întruna cu regimul, cu 

conducerea țării, cu omenirea întreagă. Cutreiera întreprinderile și îi îndemna 

pe muncitori să nu se lase oprimați, să protesteze, să se revolte (...). Nu era 

singura care activa, dar era cea mai conștiincioasă.”14 Așa o găsește sfârșitul 

războiului pe tânăra activistă. Marele conflict nu a reușit să-i demonteze 

ideile socialiste ci mai mult de atât se pare că i le-a întărit. Bineînțeles și 

contextul internațional, în speță, Rusia bolșevică care a trimis un imbold 

către toate mișcările comuniste europene, a participat la fructificarea acestor 

idei. Totuși, această efervescență nu a împiedicat-o pe Ana să plece în 

Elveția, în septembrie 1919. Deși după 1918 a fost un membru activ, 

implicându-se chiar și în activități interzise acelei perioade, dorința sa de 

studiu a fost un imbold puternic pentru a părăsi România Mare. Mai mult de 

atât influența lui Marcel Pauker, care ulterior îi va deveni soț, a fost 

determinantă pentru plecarea din țară. Marcel Pauker, activist de partid, era 

un ”idealist înflăcărat, deosebit de impulsiv, independent până la 

încăpațânare, era de nezdruncinat în convingerile sale, frizând aproape 

insolența.”15  

13 Robert Levy, op.cit, p. 37. 
14 Marius Mircu, op.cit, p. 29. 
15 Robert Levy, op.cit, p. 38. 
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În majoritatea lucrărilor care tratează sau amintesc subiectul Ana 

Pauker și implicit participarea sa activă la mișcarea socialistă, este pus în 

context Marcel Pauker cu mențiunea că acesta ar fi influențat-o definitiv pe 

Ana în ale socialismului. Nu știm cert dacă lucrurile stau exact așa, dar ce 

putem deduce este faptul că influența nu puea fi decât reciprocă. În 1921 

relația lor devine oficială, cei doi căsătorindu-se la Zurich. Imediat după 

aceasta se întorc în România unde situația Partidului Socialist nu era una 

grozavă. Mai mult de atât comuniștii reușesc să distrugă unitatea socialiștilor, 

iar la mijlocul anului 1921 se formează Partidul Socialist Comunist din 

România. Soții Pauker ”se vor implica activ în profilarea nou formatului 

Partid Comunist, participând intens la viața internă a acestuia.”16 

Am considerat că pentru a oferi o mai largă perspectivă în ceea ce 

privește evoluția politică a Anei Pauker erau necesare precizările cu privire la 

modul în care activista și-a însușit crezul acestei orientări doctrinare. 

Evenimentele ulterioare din cariera sa, consider că își au izvorul în primii ai 

activității sale în cadrul mișcării de extremă stângă. Perioada interbelică a 

fost una marcantă pentru omul Ana Pauker. Problemele personale (moartea 

fetiței sale, starea materială proastă) și cele din cadrul mișcării socialiste 

(arestări, detenție, bătăi, scoaterea în afara legii a partidului) au însemnat 

îndreptarea soțiilor către o formă mai extremă, către bolșevism, către Lenin. 

În anul 1925 este condamnată la 20 de ani de închisoare pentru activitate 

comunistă ilegală, dar reușește să emigreze clandestin în URSS. Anii care au 

urmat reprezintă o intensă activitate comunistă internațională, în țări ca 

Germania, Viena, Paris, bucurându-se de un mare prestigiu în rândurile 

liderilor comuniști datorită  exuberanței și devotamentului său față de 

ideologie. A fost perioada formării sale pentru a accede către cele mai înalte 

poziții din partid. După 1929, ca urmare a ”decretului de amnistie emis de 

guvernul țărănist”17, Ana Pauker revine în țară și reia activitățile conspirative 

pentru a revigora activitatea comunistă românească. Nu se cunoaște cu 

certitudine anul exact al revenirii ei în România, dar cert e faptul că este 

trimisă aici cu scopul de a susține mișcarea comunistă foarte firavă la acea 

vreme. Problemele nu întârzie să apară. În 1935 este din nou arestată și 

condamnată la 10 ani de închisoare, ”primii patru ani executându-i în 

penitenciare cu deținuți politici.”18  

Acestor episoade din viața Anei am încercat să le ofer mai puțin 

spațiu, nicidecum datorită lipsei lor de importanță, ci mai degrabă datorită 

evenimentelor extrem de grăitoare, pentru ascensiunea politică a Anei 

16 George Marcu, op.cit, p. 180. 
17 Ibidem, p. 181. 
18 Stelian Neagoe, op.cit, p. 548. 
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Pauker, care vor urma după anul 1939. Contextul internațional în perioada 

interbelică a favorizat creșterea puterii URSS-ului și implicit creșterea 

influenței politicii de extremă stângă. Se declanșează cel de-Al Doilea 

Război Mondial, iar ca urmare a ultimatumului Molotov ”o seamă de fruntași 

politici români basarabeni și bucovineni au fost încarcerați în pușcăriile 

sovietice.”19 Acest fapt era, în fond, ”pașaportul” pentru eliberarea Anei. 

Între timp soțul său, Marcel Pauker este executat pe motiv de trădare, 

surprinzător Ana continuă să rămână fidelă mișcării comuniste și mai mult 

chiar să devină un membru de marcă. Motivele pentru ea a rămas alături de 

comuniști pot fi foarte complexe. Pe de o parte am putea spune că este 

meritul școlii leniniste care a format prototipul membrului loial și care nu se 

îndoiește de ”bunele intenții” ale partidului. Pe de altă parte mă întreb daca 

Ana știa, după atâția ani de activism, ce reprezintă cu adevărat bunele 

intenții. Daca privim în urmă, constatăm că ea a trăit practic sub ”umbra” 

socialismului și mai apoi a comunismului, care fără doar și poate i-au 

modelat întreaga viață. În anul 1941 Ana este eliberată și trimisă în URSS ca 

urmare a schimbului cu național-țărănistul basarabean Ion Codreanu, deținut 

la Kiev. Ajunsă la destinație, coboară din tren, iar aici ”fotoreporterii se 

înghesuiau cu aparatele lor (...). Se organizase o festivitate pentru primirea 

ei.”20 Motivele acestui schimb sunt destul de ambigue în istoriografie. Fie 

cetățenia ei rusească, fie intențiile lui Stalin de a-și recupera agentul, au 

determinat acest schimb. Cert e că Ana se întoarce la mama Rusie în plin 

război. 

Turnura pe care a luat-o războiul și situația dificilă în care se afla 

România la finele anului 1944 a reprezentat marea ascensiune a Anei Pauker, 

”care devine unul dintre cei mai puternici și mai activi lideri comuniști din 

România.”21 Faptul că era ”omul Moscovei” sau ”omul lui Stalin”22 i-a 

conferit o recunoaștere internațională pe care o va fructifica în România după 

venirea comuniștilor, fiind practic ”puntea” între București și Moscova. ”În 

16 septembrie 1944, când Ana Pauker a ajuns în România nu făcea altceva 

decât să respecte indicațiile primite de la Moscova în legătură cu 

evenimentele de la 23 august.”23 Trecerea timpului i-a întărit caracterul, a 

devenit un adevărat lider, cu vocea groasă, cu cuvinte articulate și cu o 

gestică repetată parcă mecanic, după ani și ani de practică. Același discurs 

învățat pe de rost (deși nu am această certitudine) pe ”băncile” școlii 

19 Ibidem. 
20 Lavinia Betea, Povești din cartierul primăverii, Editura Curtea Veche, București, 2010, p. 101. 
21 Geoffrey Wigoder, Evrei în lume-dicționar biografic, Editura Hasefer, București, 2007, p. 509. 
22 Ion Calafeteanu, Scrisori către tovarășa Ana, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005, p. 

6. 
23 Lavinia Betea, op.cit, p. 105. 
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leniniste, pe care nu de puține ori l-am auzit și în anii care i-au urmat. Așa 

am descoperit-o în câteva minute de imagini video, cu ocazia unui discurs 

despre importanța zilei de 7 noiembrie 1917.24 Marea ascensiune politică 

vine odată cu lucrările Conferinței Naționale a P.C.R din 16-21 octombrie 

1945. Puterea se împarte între Ana Pauker și Vasile Luca, pe de o parte iar 

Teohari Georgescu și Gheorghe Gheorghiu-Dej pe de altă parte. Destul de 

surprinzătoare este alegerea lui Gheorghiu-Dej ca lider al Partidului 

Comunist Român, în detrimentul Anei Pauker. Aici s-ar putea discuta multe, 

dar să nu uităm că mai presus de toate Ana era femeie și dacă stau să ma 

gandesc nu pot menționa multe persoane de sex feminin ca lideri absoluți și 

incontestabili ai regimurilor extremiste. Cred că ar putea fi un motiv valid. 

Iar mai apoi originea sa evreiască, care deși încerca să o șteargă era trecută în 

dosarul de la Moscova.  

Deși nu obține funcția absolută, Ana Pauker devine un lider foarte 

puternic al comuniștilor români. Pe lângă numeroase funcții (dintre care 

amintesc : membru al Biroului organizatoric al C.C, secretar al C.C, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștrii, președintă de onoare a Uniunii 

Femeilor Democrate din România, etc.) a fost numită la 7 noiembrie 1947 

Ministru de Externe al României, fiind prima femeie din lume care a deținut 

această funcție. Tot în 1947 comuniștii se instalează oficial prin lovitura de 

stat din 10 februarie 1947. Perioada sa de glorie a fost privită și în mediile 

internaționale. Presa, care o remarcase încă din perioada interbelică, îi dedică 

articole iar crezul general este acela că Ana Pauker ”era singura persoană care 

îl putea suna oricând pe dictatorul de la Moscova.”25 Numirea ei ca și 

ministru de externe atrage și mai mult atenția presei internaționale. În Anglia 

sau chiar SUA presa anunță venirea ei în fruntea Ministerului de Externe, 

acordând acestui subiect mai mult decât o importanță locală.26  

Anii de glorie, pe cât de impozanți pe atât de scurți. Partidul 

Comunist acaparează din ce în ce mai mult puterea politică și intervine 

profund în structurile sociale, culturale românești. De aici și lupta politică 

internă pentru accederea în vârful puterii. În 1950 Ana Pauker este 

diagnosticată cu cancer: ”a primit boala foarte rău în sensul că știa că este 

terminată.”27 Terminată va fi și în viața politică. Lupta ei cu Gheorgiu-Dej va 

fi câștigată de cel din urmă. Este acuzată de trădare, de faptul că ”nu pentru 

prima dată deviază de la linia marxist-leninistă a partidului.”28 Cade din vârf 

cu o mare repeziciune, iar moartea lui Stalin în 1953 provoacă o ruptură și 

24 Pentru mai multe detalii, vezi : http://www.youtube.com/watch?v=11veGnO-Xhk. 
25 Ion Calafeteanu, op.cit, p. 6. 
26 Pentru mai multe detalii, vezi : Ion Calafeteanu, op.cit, pp. 7-9. 
27 Lavinia Betea, op.cit, p. 109. 
28 Marius Mircu, op.cit, p. 139. 

http://www.youtube.com/watch?v=11veGnO-Xhk
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mai mare de viața politică iar mai mult de atât este din nou arestată. Bolnavă 

de cancer se stinge din viața în iunie 1960. Imaginea ei va fi reabilitată de 

către Nicolae Ceaușescu, care îl urmează pe Gheorghiu-Dej în fruntea 

Partidului Comunist. 

Viața politică a Anei Pauker ar merita o abordare mult mai profundă, 

dar am încercat să mă rezum la câteva aspecte mai semnificative, fără să 

intru puternic în semnificația evenimentelor. O femeie care a reușit într-o 

lume predominantă a sexului puternic, unde ziua de mâine era o incertitudine 

și mai ales într-o lume a extremelor, să urce pe scara succesului. Cu părți 

pozitive și negative, omul Ana Pauker a urmat linia doctrinară căreia i s-a 

alăturat încă de foarte tânără. La început o activistă pasionată de socialism, 

iar mai apoi un ”rezultat” eminent al școlii staliniste, Ana Pauker și-a 

menținut până la sfârșit drumul pe care a pornit în 1915. 
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POZIȚIILE POLITICE ALE MINISTERULUI ROMÂN 

DE INTERNE ȘI ALE LUI TEOHARI GEORGESCU 

FAȚĂ DE INSTITUȚIILE REPRESIUNII (1948-1952) 

CRISTIAN CULICIU* 

Abstract: In the year 1948 Romania entered a new chapter in it´s history. 

Unfortunately, the changes that took place after the proclamation of the 

republic were designed to remove all of the remainig elements of the old 

regime. Allthough between 1945 and 1947 the existing institutions for 

maintaining public order were communised by eliminating much of their staff 

and replacing it with new people, loyal to the regime. But in 1948-1949, the 

regime needed new institutions, both for secret service and public order. So, 

the Sigutanța was replaced by the Securitate and the Police was replaced by 

the Miliția. In this process, the main role was played by the Interior Ministry 

and the Interior Minister, Teohari Georgescu. The paper analyzes the way in 

which he´s speeches were modeled by the so called wooden language, 

speeches selected for this theme. Even though he dosen´t have many speeches 

about represion in communist Romania, they are important by their 

imperative and fear induced to the population. 

Keywords: Communist Romania, repression, the Securitatea and the 

Miliția, Teohari Georgescu, speeches, the Interior Ministry 

Introducere 

O temă generoasă, pe larg discutată în istoriografie, cea a represiunii 

în România comunistă, arată cum, sub controlul bolșevic, în țara noastră au 

putut fi înființate și funcționa organisme specializate în ruperea rădăcinilor 

noastre politice, culturale, științifice etc., pregătind astfel terenul pentru 

impunerea noilor paradigme ale lumii comuniste. 

Evident, discuția se concentrează în jurul celor două instituții 

înființate în 1948 și 1949: Direcția Generală a Securității Poporului (DGSP – 

Securitatea), respectiv Miliția. Avem în vedere abordarea temei din 

perspectiva Ministerului Afacerilor Interne (MAI), tutelar al acestor instituții 

și a ministrului de resort, Teohari Georgescu. 

* Masterat, anul 2, Specializarea Istoria Vestului Românesc, Facultatea de Istorie, Relații 

Internaționale, Științe politice și Științele comunicării, Universitatea din Oradea. 

(The Political Stances of the Romanian Interior Ministry and those of 
Teohari Georgescu Regarding Repressive Institutions (1948-1952) )
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Șeful Internelor, un comunist cu state vechi, tipograf de meserie 

provenind dintr-o familie săracă de băcani, a fost instalat în funcție odată cu 

venirea la putere a guvernului condus de dr. Petru Groza. În perioada 

noiembrie 1944-februarie 1945 deținuse funcția de subsecretar de stat în 

același Minister, ocupându-se cu treburile interne. Ca apropiat al mișcării 

comuniste, T. Georgescu a îmbrățișat cauza și principiile marxism-

leninismului din tinerețe. Îl aflăm în timpul organizării grevelor sindicatului 

tipografilor din București, dar și la Moscova, în 1940, primind instrucțiuni cu 

privire la codificarea mesajelor schimbate între puterea sovietică și 

comnuniștii din România. Socotit drept apropiat al Siguranței, acesta a scăpat 

în câteva rânduri de pedepse cu închisoarea pe termen lung. Ministerul 

condus de el până în anul 1952 se face responsabil de atrocitățile comise în 

perioada imediat următoare acaparării de către comuniști a puterii executive, 

dar mai ales de cele comise după proclamarea republicii. 

Pentru aceasta, vom supune analizei câteva elemente ale activității 

sale ca ministru de interne în această direcție, dar și unele luări de cuvânt, în 

temă și compuse în limbajul de lemn specific vremii1.  

Înainte de a trece la tema propriu-zisă a lucrării, punctăm faptul că, în 

intervalul 1945-1947, MAI a intervenit constant în remodelarea instituțiilor 

de asigurare a ordinii. Fie că vorbim despre Poliție, Jandarmerie sau 

Siguranță, acestea au fost supuse, imediat după instalarea guvernului Groza, 

schimbărilor de natură să le subordoneze comandei politice comuniste. În 

primul rând, ele au trecut printr-un dureros proces de epurare, o bună parte a 

personalului lor fiind eliminat din funcții sau posturi și înlocuit cu elemente 

loiale. Comunizarea lor a reprezentat prima fază către transformarea acestora 

în veritabile unelte ale puterii comuniste în tentativa sa de consolidare a 

rândurilor în statul român. 

Campania de epurări și înlocuiri de personal din anii 1945-1947, 

desfășurată în toate organele de menținere a ordinii, a fost doar un prim pas 

1 Limbajul de lemn folosit de liderii politici comuniști, respectiv de autoritățile românești ale 

vremii, se înscrie în coordonatele impuse de stilul discursiv sovietic, aplicat în întreg lagărul 

comunist. Acest limbaj, singurul valabil la nivel oficial și generalizat apoi în toate sferele vieții, a 

reprezentat un instrument de dirijare a gândirii, o metodă de asigurare a obedienței prin anihilarea 

judecării celor transmise la nivel politic către populație. Se caracterizează prin impersonalitate, 

generalitate, substantivizare, prin mai multe binomuri, precum noi-ei, trecut-prezent sau prezent-

viitor. Limbajul de lemn reprezintă stilul discursiv creat în vederea legitimării regimului, sumumul 

de cuvinte, expresii și construcții frazale generate din nevoia atacării opozanților politici, a 

trecutului sau prezentului imperialist, capitalist, dar și unicul mod de propagare a binefacerilor 

societății comuniste. Vezi în acest sens: Françoise Thom, Limba de lemn, Editura Humanitas, 

București, 2005, passim.; Oana Ilie, Propaganda politică. Tipologii și arii de manifestare (1945-

1958), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, p. 14-23. 
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în direcția transformării acestora în instituții ale terorii. Documentele și 

memoriile timpului, între care putem aminti cele ale Adrianei Georgescu, 

fostă șefă de cabinet al gen. Rădescu2, arată că metodele de convingere și 

constrângere aplicate de comuniști celor arestați și urmăriți de poliție, 

jandarmerie, toate comunizate, erau în mare aceleași precum cele de după 

1948. Doar duritatea diferea. După proclamarea republicii, violența tehnicilor 

represive a crescut proporțional cu numărul celor urmăriți și arestați. Se 

puseseră astfel bazele înființării, relativ ușor, a noilor instituții ale terorii. 

Baza instituțională și umană exista, iar acum definitivarea organizării lor era 

doar o simplă formalitate. 

În cadrul ședinței CC al PMR din 10 iulie 1948, ministrul de interne, 

Teohari Georgescu, propunea transformarea Direcției Generale a Siguranței 

Statului în Direcțiunea Generală a Securității Poporului (DGSP), cu scopul 

apărării instituțiilor democratice, a consolidării republicii, respectiv pentru 

menținerea ordinii publice și a securității generale3. DGSP va încorpora mai 

târziu și vechiul Serviciu Secret de Informații (SSI), instituție specializată în 

culegerea de informații privind interesele majore ale țării. DGSP a fost 

înființată, prin decret4, la 30 august 1948, funcțiile de conducere fiind 

ocupate de comuniști din fosta Siguranță și Corpul Detectivilor și ofițeri cu 

stagii de agenți în NKVD. Primul director a fost Gheorghe Pintilie 

(Pantelimon Bodnarenko – Pantiușa), agent sovietic. Consilierii sovietici 

controlau de fapt Securitatea, lucru valabil până în 1964. 

Sovietizarea României prin represiune, generalizarea și legalizarea 

violenței și a terorismului de stat au fost cauzele, respectiv consecințele 

apariției și funcționării DGSP. În privința contextului general, T. Georgescu 

afirma, apelând la terminologia specifică actelor de represiune: „În țara 

noastră (…) zdrobirea împotrivirii exploatatorilor și izolarea lor de masele 

largi constituie conținutul principal al luptei de clasă”5. În text, vorbitorul 

trasează, prin metoda punerii în oglindă a dușmanului, respectiv a cauzei 

comunismului, principala categorie a victimelor pe viitor ale represiunii. 

Totuși, facem precizarea că exploatatorii nu sunt clar definiți, legislația 

timpului, unde un aport semnificativ îl avuse Lucrețiu Pătrășcanu, ministrul 

Justiției, fiind și ea neclară și construită pe principii de lemn. 

2 Adriana Georgescu, La început a fost sfârșitul, ediția a II-a, Fundația Culturală Memoria, 

București, 1999. 
3 Marius Oprea, Bastionul cruzimii (o istorie a Securității 1948-1964), Editura Polirom, 2008, p. 

49.  
4 A.C.N.S.A.S., Fond M.I./D.M.R.U., dosar nr. 7346, vol. 1, f. 7-8, document consultabil la adresa 

http://www.cnsas.ro/documente/acte_normative/7346_001%20fila%20007-008.pdf, accesat în 

18.02.2015. 
5 Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, Editura 

Humanitas, București, 2006, p. 172 (în continuare Raport final…). 

http://www.cnsas.ro/documente/acte_normative/7346_001%20fila%20007-008.pdf
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În luna februarie 1949 avea loc o ședință de bilanț a activității DGSP, 

prilej cu care șeful Internelor trasa unele concluzii și perspective: „s-au făcut 

pași foarte serioși (…) putem spune că avem un organism cu o compoziție 

serioasă. În perspectivă, cu aparatul pe care îl avem și prin perseverența 

muncii, prin linia trasată de conducere, se va observa că am îmbunătățit 

munca într-un timp scurt, iar tehnica și străduințele elementelor muncitoare 

revoluționare a dat rezultate”6. Stilul ambiguu al exprimării este continuat 

aici, deși nu vorbim de o cuvântare publică. Deși vorbește de perspective, ele 

nici nu sunt definite, căci ar urma doar să confirme sau să infirme unele 

aspecte ale trecutului. Totuși, apare metafora organismului, iar includerea în 

ecuație a poporului, numit acum prin substantivul elemente, dar valorizat prin 

două adjective pozitive (muncitoare revoluționare), caută efectul psihologic. 

Pentru viitor oferă un mesaj, dar cu subînțeles: „în situația în care ne găsim, 

de dictatura proletariatului, sarcinile vor fi mult mai mari”. Mesajul ține de 

intensificarea represiunii, dar nu prin proletariat, ci împotriva unei însemnate 

părți a populației. 

„Aparatul de Securitate a intrat în probleme și muncește” arăta 

Teohari Georgescu, confirmând o realitate în care mii de persoane erau 

continuu arestate și anchetate sub diferite pretexte. Între ele, foștii legionari, 

acum vânați și duși în arest ca urmare a aflării tuturor numelor lor în 1945, 

iar apoi toți membrii organizațiilor considerate antidemocratice, 

contrarevoluționare, adică organizațiile liberale, social-democrate sau de 

rezistență anticomunistă existente la acel moment. La fel se proceda și în 

cazul organizațiilor sioniste, respectiv a evreilor din România. 

Georgescu pune accent și pe creșterea efectivelor Securității, prin 

recrutarea de noi cadre din rândul muncitorilor, ei urmând să adere pe baza 

unor criterii foarte severe. De altfel, adevărata românizare a Securității se va 

produce abia după anul 1958.  

Deseori, practicile DGSP depășeau limitele legii, acționând în umbra 

unei legislații vagi, interpretabile. Acțiunile sale se desfășurau pe principiul 

plastic enunțat de Alexandru Drăghici: „[Securitatea] este obligată să 

respecte legalitatea, dar legalitatea o întoarcem cum ne convine”7. Astfel, 

infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale era, pe cât de vagă, pe atât de 

des modificată în Codul Penal, referindu-se la constituirea de organizații 

contra regimului sau propaganda în defavoarea sa, fiind pedepsită cu 

închisoare sau muncă silnică. Vânătoarea de vrăjitoare nu avea limite, 

sabotajul și dușmanii erau peste tot, iar gulagul românesc devenea o realitate 

6 Proces-verbal aferent ședinței de bilanț a DGSP din 11 februarie 1949, în Marius Oprea, 

Banalitatea răului. O istorie a Securității în documente 1949-1989, Editura Polirom, 2002, p. 74 

(în continuare Banalitatea răului…). 
7 Adevărul weekend, nr. 183, 23-25 ianuarie 2015, p. 26. 
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tot mai bine conturară8. Subminarea economiei naționale va intra și ea sub 

incidența acelorași legi, pedepsele prescriindu-se pentru îndeplinirea 

neglijentă (intenționat) a obligațiilor, producția de proastă calitate, 

distrugerea de utilaje, răzvrătire sau instigare la răzvrătire, nedenunțarea 

delictelor. Paradoxal, furtul era pedepsit mai blând. Cei care comiteau fapte 

socotite ca represive, dar care nu intrau sub incidența Codului Penal, erau 

fixați în domiciliu obligatoriu sau internați în lagăre de muncă. 

În sprijinul actelor de represiune săvârșite de DGSP funcționa și 

Miliția. Înființată prin decret la 29 ianuarie 1949 ca instituție de menținere a 

ordinii, această voită urmașă a vechii Poliții devenise rapid un instrument de 

impunere a principiilor statului comunist, respectiv de eliminare a focarelor 

de destabilizare. Înființarea Miliției, conform lui Teohari Georgescu, „a fost 

primită de către poporul muncitor cu entuziasm și cu un sentiment de 

mândrie”9. Caracteristicile acestei primiri compun și ele stilul de lemn, ca 

parte a laitmotivului arătării unității populației cu conducerea de stat. 

Discursul introduce entuziasmul ca formă de propagare a manipulării de 

mase, distorsionând realitatea și dirijând-o către o alta, paralelă. Crearea 

Miliției este văzută de ministrul de interne ca o continuare a reformei 

instituțiilor administrative, argumentându-și ideea prin teoria leninistă a 

noului aparat de stat, maleat pe caracteristicile noii clase sociale a 

proletariatului. 

Pentru a descrie vechea Poliție, T. Georgescu apelează la unele dintre 

cele mai dure cupluri de substantive și adjective propagate de limbajul de 

lemn. Astfel, ea era o instituție urâtă de români, călăuzită de „spiritul 

terorist și antipopular” promovat de burghezie. Se deda la bestialități și 

nelegiuiri, respectiv metodele sale de lucru erau bătăile, schingiuirile, 

barbariile și asasinatele în masă, victime căzând în mod deosebit muncitorii, 

țăranii și minoritățile naționale, adică tocmai clasele devenite subiecte și ținte 

ale noii propagande10. „Aceste monstruozități au atins culmea în preajma și 

în timpul războiului antonescian, când organele de poliție și jandarmerie se 

luau la întrecere în cruzime și barbarie cu trupele SS și cu Gestapo-ul” și 

„reprima sângeros cele mai elementare revendicări populare” completează 

T. Georgescu acuzele la modul de funcționare a organelor de ordine și 

siguranță din timpul vechiului regim.  

În ce privește descrierea rostului și rolului Miliției, ministrul rămâne 

în limitele limbii de lemn prin sugestia conlucrării dintre autorități și 

cetățeni: „ea se va putea baza pe sprijinul oricărui muncitor conștient 

8 Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Editura Humanitas, București, 1990, p. 394-397. 
9 Scânteia, an XVIII, nr. 1335, 28 ianuarie 1949, p. 1. 
10 Ibidem. 



101 

(subliniere – C.C.), oricărui țăran muncitor conștient (subliniere  - C.C.), 

oricărui intelectual legat de popor”11. Prin modul de exprimare, el separă 

două categorii de muncitori și țărani, evitând, de astă dată, generalizarea: cel 

conștient (a se citi obedient), respectiv cel ce nu urmează noua orientare 

politică a țării. 

Una din principalele luări de cuvânt a lui Teohari Georgescu pe tema 

represiunii în România republicană, aici incluzând atât cea exercitată de 

Securitate, cât și cea a Miliției, datează de la începutul anului 1950.  

Vorbitorul formulează, din nou, dar acum în cuvinte concrete, 

ocolind orice figură de stil, câteva fraze pe tema mobilizării populației, 

împreună cu autoritățile de stat, în conflictul permanent cu opozanții 

regimului. Ei căpătaseră altă formă, însă erau descriși cu aceleași cuvinte 

precum înainte de 1948. Deși, oficial, nu mai existau sub această titulatură, 

dușmanii poporului rămâneau fasciști, capitaliști, imperialiști sau, general, 

contrarevoluționari. Georgescu o spune franc: „organele Ministerului 

Afacerilor Interne, Securitatea, Miliția și Trupele noastre trebuie să se 

găsească în permanentă stare de alarmă, că Securitatea și Miliția se găsește 

în stare de război”12. Dincolo de evidentele erori de exprimare, faptul că, de 

astă dată, nu implică poporul în această bătălie îl considerăm firesc, căci aici 

nu se adresează poporului, ci membrilor prezenți la întrunire, ca atare sfera 

de influență a propagandei este limitată. 

Principala direcție de atac a DGSP și a Miliției îi avea în vedere pe 

inițiatorii și susținătorii mișcării de rezistență anticomunistă. Foștii legionari 

și adepți politici de dreapta fuseseră deja închiși, însă acum atenția se focusa 

asupra bandelor din munți, regrupate după 1948 și responsabile, oficial, de 

jaf la drumul mare și intimidarea populației13. Prezentând un sumar al 

rapoartelor Securității în această privință, discursul lui T. Georgescu zig-

zaghează între întărirea luptei de clasă, pe de-o parte, și intensificarea 

rezistenței, pe de altă parte. Accentul se pune, având în vedere contextul 

luării de cuvânt, pe cea de-a doua componentă, șeful de la Interne arătându-

se satisfăcut de rezultatele frumoase ale acțiunilor de lichidare a grupurilor 

de rezistență, dar totuși atent la acțiunile inamicului: „Dușmanul a devenit 

mai agresiv, mai îndrăzneț, a devenit mai turbat. Dușmanul a trecut la noi și 

noi forme de luptă împotriva regimului nostru”. Termenii cazoni și 

comparativele alimentează imaginea războiului permanent, care, de fapt, 

înseamnă represiune permanentă. Nu doar atât, dar exemplificarea prin 

11 Ibidem. 
12 Banalitatea răului…, p. 113. 
13 Ibidem, p. 114, nota 81. 
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mijloacele de operare (distrugeri, sabotaj etc.) nu arată decât nevoia 

legitimării. 

Stilul discursiv al lui Georgescu suferă modificări în momentul în 

care caută explicații ale existenței acestor grupuri de rezistență. Într-o lungă 

enumerare, cu accente autocritice, parte a procesului specific limbajului de 

lemn de acuzare prin autoînvinovățire (se exprimă la persoana a III-a, deci se 

include și pe el, nu doar instituția în cauză) acesta identifică motivele pentru 

care dușmanul are posibilitatea, la mai bine de doi ani de la abdicarea 

regelui, să se manifeste deschis. Concret, susține vorbitorul, noi (autoritățile) 

am neglijat diferite aspecte ale societății românești aflate la trecerea dintre 

două sisteme politico-economice; între ele existența unor elemente capitaliste 

lăsate, a elementelor exploatatoare sau a informării populației prin presa 

străină. A nu da mare atenție dușmanului era o atitudine socotită sinucigașă, 

dar „parcă suntem îngrădiți, parcă cineva ne ține de mâini”14. Istoricul 

Marius Oprea este de părere că această abordare discursivă este rezultatul 

unei stări de fapt, generată de sistemul de lucru hipercentralizat din interiorul 

DGSP și încetineala lucrului în interiorul său15. Nemulțumirea șefului 

Internelor se extinde inclusiv asupra modului de tratare a reprimărilor din 

mediul rural, fiind vorba despre ceea ce el numește sabotaj/surpare în 

procesul colectivizării agricole, respectiv a ridicării cotelor de la țărani. „Ne 

revin nenumărate buletine, unde se spune: elementul X colporează zvonuri. 

Și se spune numele și unde se găsește. Și totuși, în ceea ce privește măsurile 

împotriva acestora, noi n-am luat”16. Din text reiese, parțial, modul de lucru 

al organelor Securității, termenul de zvonuri (cu înțelesul de neadevăruri) 

fiind un altul frecvent utilizat de către cei de la putere pentru a-și masca 

acțiunile. Soluția propusă de Georgescu este înființarea câte unui post de 

Miliție în fiecare comună unde exista sau se preconiza înființarea unei 

gospodării agricole colective. 

Într-un alt pasaj, emițătorul sintetizează mesajul, plasând acțiunea la 

timpul viitor. Dacă până acum lucrurile nu decurgeau conform expectanțelor, 

de aici înainte situația se estimează că se va schimba fundamental. Nota de 

optimism forțat, specific limbajului de lemn, este identificat prin vom, 

păstrându-se permanent paralela cu dușmanul (este cuvântul la care 

Georgescu face apel cel mai adesea): „vom lua măsuri, vom lovi, vom pune 

la respect, dar aceasta nu înseamnă ca să terminați lupta de clasă”. Mai 

apoi, „se va comunica de la județ (…) vom vedea că treaba merge bine”17. 

Prin apelul la violență el nu face decât să dea mână liberă seriei de crime 

14 Ibidem, p. 116. 
15 Ibidem, p. 117, nota 85. 
16 Ibidem, p. 119. 
17 Ibidem, p. 123. 
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comise de agenții Securității în satele românești pe parcursul anului 1950 și 

de pe urmă. Totuși, „noi nu suntem astăzi în situația - și Partidul n-a trasat 

linia – să pornim la desființarea chiaburilor. Este vorba de îngrădirea și nu 

de desființarea lor”18. Jocul de cuvinte ales în acest pasaj nu face decât să 

ridice noi semne de întrebare, căci, practic, fie putem considera că vorbitorul 

oferă precizările necesare ambiguității luptei cu moșierii, fie că această luptă 

se desfășoară în alți parametri, neadaptați la imperativele propagate oficial 

din vârful MAI. Având în vedere apelul la autocritică, devenit un laitmotiv al 

amintitului discurs, suntem tentați să înclinăm către cea de-a doua variantă. 

„Deschiaburirea”, însă, va deveni realitate la jumătatea aceluiași an. 

Este cinic și în momentul în care precizează: „noi nu mergem în a 

crea anarhie, încălcarea legilor noastre, noi vom limita dreptul celor care să 

trimită în judecată, noi nu vom mai da drept șefului de post de miliție să 

încheie acte și să trimită în judecată”19. Implsul de autoritate este, vedem, 

susținut prin folosirea persoanei a III-a, dar pentru delimitarea atribuțiilor 

fiecărui organ de reprimare caută tot adăpostul timpului viitor. 

În fine, modul cum înțelege Teohari Georgescu să descrie activitatea 

DGSP arată nu doar nivelul personal de pregătire lingvistică, morală, ci și a 

receptorilor. A vorbi metaforic, pe cazuri simple, comparative, nu arată doar 

limitele limbii de lemn, ci și limitele impuse, mai mult sau mai puțin, ale 

gândirii auditoriului20: „orice măsură luată împotriva unui cetățean trebuie 

să fie înțeleasă și de elementele prietene și de elementele dușmane. 

Elementele prietene să spună: iată, lucrează frumos Securitatea și Miliția 

(…) Elementul dușman să spună: nu i-a mers lui Gheorghe sau lui Ion 

chiaburul când au făcut agitație. Asta înseamnă că nu-mi va merge nici 

mie”21. Elementele capătă, consecutiv, înțeles pozitiv (în sensul sprijinitorilor 

regimului) și negativ (oponenții). Practic, idealismul vorbitorului devine 

evident prin aceste veritabile reguli de urmat. Limbajul însă nu arată că 

ministrul de interne este perfecționist, ci regimul impune perfecționismul, ca 

pilon de sprijin. 

18 Ibidem. 
19 Ibidem, p. 124. 
20 Marius Oprea vorbește despre coeficientul mediu de inteligență al angajaților DGSP ca fiind 

mult sub al celor de la celelalte instituții publice, căci, încă de la racolare, cadrele sunt triate după 

capacitatea de judecată. Un nivel cât mai redus permitea o proporțional mai ușoară manipulare a 

personalului. Vezi: Ibidem, p. 125, nota 100. De altfel, T. Georgescu spunea: „dacă un om este 

sănătos, este devotat, are spirit sănătos, el știe să lovească în dușman fără multă teorie, multe 

cunoștințe profesionale”. Vezi: Florian Banu, Studiu introductiv, în Florica Dobre (coordonator), 

Securitatea. Structuri – cadre, obiective și metode, vol. I (1948-1967), Editura Enciclopedică, 

București, 2006, p. XXI, nota 62. 
21 Banalitatea răului…, p. 124. 
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Măsurile represive urmau a fi completate, din acel an, cu deportările 

în lagăre de muncă. Cum s-a văzut, Teohari Georgescu propaga, cumva cu 

reținere, dictonul oficial al efectelor pozitive ale șantierului Canalului 

Dunăre-Marea Neagră. În baza principiului enunțat inclusiv de ministrul de 

interne („cei care duc activitate dușmănoasă (…) să-i trimitem să se 

obișnuiască cu o muncă, cu o altă viață”), în luna ianuarie 1950 prezidiul 

MAN hotărea înființarea unităților de muncă, ca mod de reeducare și 

reintegrare a celor arestați în societatea de sorginte comunistă. Ca atare, 

ministrul de interne devenea șeful reprimării prin muncă în toate unitățile din 

țară, răspunzând totalmente de această practică timp de doi ani. Conform 

unei mărturii ulterioare a fostului director al Direcției Generale a Unităților 

de Muncă din cadrul MAI, Ilie Bădică, „arestările (…) se făceau după nevoi 

(…). Dacă la Canal trebuiau 5000 de oameni, tovarășul Hossu, directorul 

general al Canalului, dădea telefon la tov. Teohari și apoi intra în funcțiune 

aparatul colonelului Dulgheru, de la Direcția de Anchete, care împarte 

sarcinile, stabilind ce număr de deținuți să aducă fiecare Regiune”22. Acesta 

era mecanismul în fruntea căruia se afla Teohari Georgescu, pe care, în 

timpul anchetelor ulterioare epurării, îl va fi lăudat, prin exemplificarea celor 

100.000 de persoane lichidate din numeroase domenii. 

DGSP va fi reorganizată și redenumită în Direcția Generală a 

Securității Statului (DGSS), în anul 1951, în urma reformei administrativ-

teritoriale. 

Pe lângă DGSP și Miliție, cealaltă unealtă de represiune a puterii 

comuniste era Jandarmeria. Trecută prin reorganizări masive între 1945-

1947, în anul 1948 a mai fost menținută în funcțiune, însă doar pentru câteva 

luni. În luna martie 1948, cu ocazia ridicării în grad a primei promoții de 

jandarmi din RPR, Teohari Georgescu își arăta mulțumirea și siguranța, căci 

„în școlile de ofițeri de jandarmi avem elevi fiii de muncitori și țărani și 

astfel de ofițeri vor ști să apere interesele poporului”23. Aceștia, confruntați 

cu sugestia originii din rândurile populației, capătă misiunea trasată de șeful 

Internelor de a-și îndeplini menirea de „apărători ai drepturilor și 

libertăților poporului”, respectiv a „vieții și avutului celor ce muncesc”24. 

Cel puțin verbal, misiunea lor era cât se poate de limitată, generalitatea sa 

diluându-i importanța în cadrul celorlalte instituții ale comunizării. În 

discursul lui T. Georgescu, Jandarmeria este numită „apărătoarea celor ce 

muncesc la orașe și sate”, prin aceasta vorbitorul având grijă ca, de fiecare 

dată, să utilizeze la construcții verbale dintre cele mai mobilzatoare. Nu uită 

22 Raport final…, p. 617. 
23 Scânteia, an XVII, nr. 1066, 10 martie 1948, p. 2. 
24 Idem, nr. 1079, 25 martie 1948, p. 5. 
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nicio clipă, cum am văzut, de dușman, acesta fiind și motivul, singurul, 

pentru care aceste instituții par să-și mențină existența în anii republicii.  

Jandarmeria Română a fost desființată în toamna aceluiași an, rolul 

său fiind preluat de nou-înființatele Trupe de Securitate. 

Câteva considerații finale 

Activitatea în sine a acestor instituții nu a stat exclusiv în modul de 

prezentare de către reprezentanții politici ai țării. Represiunea în România 

comunistă a fost un fenomen generat de necesitatea consolidării noii puteri 

comuniste, prin teroare: îngrădiri ale drepturilor și libertăților individuale, 

dar și lichidări fizice ale tuturor opozanților. Discursul ministrului de interne, 

Teohari Georgescu, se centrează mai ales pe latura acțiunilor propriu-zise, 

pretenția sa fiind legată de aplicarea ad literam a metodelor represive 

importate din URSS. Limbajul de lemn apare drept formă unică de exprimare 

a imperativelor, a acțiunilor dictate de factorul de decizie politic. Prin stilul 

discursiv era impusă nu numai frica, dar și modul de acțiune. 

Ironia face ca, deși a reprezentat factorul decizional al procesului de 

epurare a tuturor structurilor de stat ale țării, respectiv de eliminarea marii 

părți a opozanților politici și ideologici, declarându-se totodată mulțumit de 

rezultatele acestor acțiuni, T. Georgescu era destituit din funcția de ministru 

de interne în luna mai 1952. Motivul ? Deviere de dreapta. Însă ceea ce, la 

prima vedere, surprinde (deși, după o analiză profundă și comparativă nici nu 

trebuie să ne mire) faptul că, după arestarea sa de la începutul anului 

următor, a ajuns din dirijor al represiunii, o victimă a unui sistem uns doar 

pentru curățarea PMR de elementele necorespunzătoare. Cu alte cuvinte, din 

superiorul anchetatorilor a devenit anchetat. 
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PARADOXUL „DUŞMANULUI POPORULUI” ÎN 

ROMÂNIA COMUNISTĂ. PEDEPSIREA CALITĂŢII 

DE A FI OM 

SĂCĂREA DIANA-ALEXANDRA* 

Abstract: The political changes which took place in Romania after the end 

of the Second World War, mainly the implementation of the Communist 

regime, led to many disagreements among the political class, intellectuals, 

the peasants or common people- resulting, more or less to an anticommunist 

resistance. The right to state one's grievances was taken away, and brutal 

punishment was applied to those who did not conform. This led to misery, 

terror and homicide, all reflected in the universe of the Romanian communist 

concentration and work camps. The urgency of studying this phenomenon, 

this epidemic of arrests which took place between 1948 and 1964, is 

unquestionable. It comes from a need of a proper understanding of national 

history. Setting aside the prominent part played by the concept of Magistra 

Vitae in the study of history, we must understand facts as a product of human 

thought. How did individual anticommunist resistance appear in the early 

years of communism in Romania? Which were the reasons for ordinary 

people's questioning and imprisonment? Were these political prisoners the 

victims of social stigmatization? How were moral values kept and what did it 

mean to be an "honest citizen" of communist Romania? - These are just some 

of the questions for which Maria Bucin and her husband's (both political 

prisoners from the Mures district in the early years of the communist regime) 

life stories offered answers. 

Keywords: Anti-communist resistance, communist prisons, political 

prisoner, enemy of the people 

„Închisoarea este toposul cel mai şocant pentru literatura secolului 

XX, fiind o realitate cu atât mai evidentă în postcomunism: acum ororile pot 

fi făcute publice şi de o parte şi de alta a fostei «Cortine de Fier», concurând 

mărturiile terifiante despre lagărele comuniste pe de o parte, cu cele fasciste 

pe de altă parte.”1 Aşa cum apreciază Ruxandra Cesereanu, se poate afirma 

* Doctorandă, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, An I, adresa e-mail: 

sacarea.diana@gmail.com. 
1 Ruxandra Cesereanu, Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor 

şi lagărelor comuniste. Eseu de mentalitate, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 81. 

(The Paradox of the "Enemy of the People" in Communist Romania. 
Punishing the Quality of Being Human)
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că închisoarea a înghiţit în secolul al XX-lea ani la rând din vieţile multor 

oameni, ani care însă nu se rezumă doar la privare de libertate, ci, aşa cum 

amintirile o certifică, e vorba de mizerie, teroare şi crimă. În spaţiul 

geografic românesc vorbim despre seminţia implantată aici în urma celui de-

al doilea război mondial de către URSS, respectiv comunismul, şi despre 

„reuşitele” sale în transformarea societăţii şi îngenunchierea ei – 

imprevizibilul vieţii începea a fi dictat dinspre Răsărit. „Epidemia 

arestărilor” din primii ani ai implementării comunismului în România a 

condus la un fenomen naţional terifiant în urma căruia au rămas astăzi 

poveştile de viaţă ale „duşmanilor poporului”. Aceştia, de etnie română, 

maghiară, săsească sau rromă, membri ai fostei clase politice, a 

intelectualităţii şi studenţimii româneşti, a ţărănimii şi oamenilor simpli, sau 

chiar a elevilor cu vârste fragede au executat pedepse ca deţinuţi politici în 

închisorile comuniste pentru convingeri religioase, afinităţi politice opuse 

noului regim, nedenunţarea infractorului şi alte acuzaţii. Trăind împreună, au 

schimbat idei, au legat prietenii sau au avut divergenţe, însă, făcând parte din 

aceeaşi „categorie duşmănoasă” ce necesita a fi reeducată în spiritul sovietic, 

s-a creeat indubitabil unitate în diversitate, sau chiar o comunitate – 

„comunitatea celor pe care îi lega nenorocirea”, aşa cum afrma un fost 

deţinut politic. 

Cum s-a reuşit „reformarea” societăţii şi construirea „lumii noi”? 

Cum a izbutit comunismul transformarea unei societăţi care până după finele 

celui de-al doilea război mondial îl renegase? Simplu în teorie, însă totuşi 

mai dificil în practică: se dorea urmarea cât mai fidelă al „admirabilului” 

model sovietic deja aplicat şi roditor. Mergând pe urmele dictate de 

"salvatoarea Rusie", paşii către reuşită erau logici: preluarea puterii după 

regulă sovietică („Nu contează cine votează. Contează cine numără 

voturile”); îndepărtarea opoziţiei, un al doilea scop de atins, vorbind despre 

o anihilare atât psihică cât şi fizică a adversarului, căci, „Moartea unui om e

o tragedie, moartea a milioane de oameni reprezintă doar o statistică”.2 Un alt

pas „de bifat obligatoriu” în parcursul reformării societăţii era acela al 

reeducării şi refundamentării omului dintr-o fiinţă spirituală şi gânditoare 

într-una nouă, universală, uniformă (am putea spune, poate exagerând, 

orientând omul mai mult înspre latura sa animală decât umană şi spirituală- 

un om dresat de sistem). Pe de altă parte, un element în politica Partidului 

Comunist gândit întru obţinerea sprijinului şi gratitudinii societăţii era 

dezvoltarea ţării, construcţia Canalului Dunăre-Marea-Neagră, a fabricilor şi 

uzinelor, conferind populaţiei locuri de muncă, concedii, locuinţe (mai ales 

2 http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/josephstal137476.html, accesat la data de 

06.07.2013. 
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în perioada ceauşistă) toate acestea fiind componente esenţiale ale dresajului 

omului- mulţumirea adusă de lucrurile materiale, imediat necesare traiului 

zilnic, fiind mult mai importantă decât spiritualul. În plus, reeducarea prin 

muncă, materializată prin crearea şi funcţionarea lagărelor de muncă a 

reprezentat o altă etapă importantă în procesul depersonalizării omului şi 

apoi colectivizării gândirii. 

În faţa acestor valuri de schimbări ale regimului comunist s-au 

înregistrat nenumărate reacţii manifestate la toate nivelurile societăţii. 

Confiscarea dreptului omului de a-şi manifesta nemulţumirile şi pedepsirea 

brutală a încercării de uzitare a acestuia, a condus la regretabilul fenomen de 

„masacrare” a fostei clase politice, a intelectualităţii şi studenţimii româneşti, 

a ţărănimii şi oamenilor simpli, sau chiar a elevilor cu vârste fragede. 

Represiunea comunistă a rămas în istoria României ca o picătură regretabilă 

în ploaia evenimenţială a celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, 

închisoarea devenind instrumentul reeducării, "dascălul" unei societăţi ce 

„avea nevoie de învăţătura sovietică”.  

Necesitatea studierii fenomenului concentraţionar comunist este 

indiscutabil imperioasă, dată fiind necesitatea înţelegerii corecte a istoriei 

naţionale, a apropierii trecutului de prezent şi, exceptând rolul istoriei de 

„Magistra Vitae”, este determinantă înţelegerea fenomenului în sine, ca 

produs al gândirii umane. Cum s-a manifestat rezistenţa anticomunistă la 

nivelul individului? Care au fost motivele pentru care oameni obişnuiţi au 

fost chemaţi la Securitate, acuzaţi şi trimişi în închisori? Cum s-au păstrat şi 

perpetuat valorile morale şi ce a însemnat „a fi cetăţean cinstit” al României 

comuniste? – sunt câteva dintre întrebările ale căror răspunsuri interviul cu 

doamna Maria Bucin, deţinută pe motive politice la închisoarea Mislea, le 

oferă direct sau indirect prin redarea turnurilor vieţii dânsei şi a soţului 

dânsei în primii ani de implementare a comunismului în România. 

Nesupunerea, mai mult sau mai puţin voluntară, în faţa regimului şi 

respectiv micile abateri de la noile reguli ale acestuia au determinat 

interogatorii la Securitate, umilirea individului în faţa colectivului din care 

făcea parte şi care de multe ori se manifesta prin critici şi atitudini distanţate. 

Cum putea un individ să ajungă în astfel de situaţii? Doamna Maria Bucin, 

născută în satul Căcuci al judeţului Mureş de astăzi, dorindu-şi nespus de 

mult să profeseze ca învăţătoare, a urmat în anii 1940 Liceul Pedagogic din 

Târgu-Mureş pe care l-a continuat mai apoi la Reghin. Instaurarea regimului 

comunist a însemnat pentru dânsa debutul unei vieţi complicate şi urmărite 

de Securitate, ajungând în cele din urmă să fie acuzată şi condamnată la 

închisoare corecţională. Întrebată cum a ajuns la Securitate, dânsa îşi 

aminteşte că a fost chemată la biserica ortodoxă să dirijeze corul: „cântam la 

biserică pricesne... eram elevă la Târgu Mureş şi am venit şi am cântat în 
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Postul Mare o priceasnă (Anexă)”3. Acesta a fost motivul pentru care de 

Paşti, după serbarea prezentată în Căminul Cultural, şeful Securităţii de la 

Reghin a însoţit-o la Primărie: „«Totuşi, de ce m-aţi chemat? », «Dar nu îţi 

închipui? C-ai cântat priceasnă la biserică!»... dar să ştii, după ce am cântat 

priceasna a trecut prin mine un fior, să ştii că m-am gândit atunci imediat că 

s-ar putea să se interpreteze... şi aşa a fost... S-a dus şi m-a pârât la Securitate 

chiar cantorul bisericii!... Păi şi atunci zic «Priceasna e de când lumea! », 

«Dar de unde-ai cântat-o? », zic «Dintr-un caiet!» Aveam un caiet în care 

făceam notiţie de la predici, aveam pricesne. Asta m-a scăpat! Zice: «Uite, 

dacă mâine vii la Securitate cu caietul, atunci nu îţi facem percheziţie 

acasă»”4. 

În acelaşi context doamna Bucin îşi aminteşte: „Eu am fost la şcoală 

tocmai atunci când au scos din şcoală toate icoanele şi crucile şi le-au pus 

grămadă! Atunci am fost elevă!”5. Interzicerea practicării cultului religios a 

fost o lovitură deosebit de grea asupra populaţiei greco-catolice, credincioşii 

de rând au purtat rezistenţa împotriva regimului în suflete, pe când rezistenţa 

preoţilor greco-catolici în faţa constrângerii de a depune declaraţii de 

fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă Română a fost aspru pedepsită în 

închisori. Tot din cauza prezenţei dânsei la biserică, de data aceasta însă 

dintr-o banală coincidenţă, doamna Maria Bucin a suferit umilinţă şi 

respingere din partea colectivului şcolii, fiind trimsă un trimestru întreg la 

Securitate pentru declaraţii: „M-am dus după cheie... locuiam în chirie la o 

doamnă care era greco-catolică, şi era prin ’48 când a fost religia noastră 

ştearsă, mergea la biserică la romano-catolici.... era terminată liturghia la 

romano-catolici şi ies repede să merg la şcoală... şi când ies, cine era în 

poartă? Inspectorul şcolar... care a fost cantorul lui Todea! (n.a. cardinalul 

Alexandru Todea), care mă cunoştea de la biserică că doar eu mai cântam 

pricesne... şi mă întreabă cum de am fost la biserică, şi eu i-am spus că am 

fost să iau cheia... A plecat. S-a dus la şcoală, şi eu repede acasă, mi-am luat 

cărţile şi am plecat la şcoală... M-au scos în faţa şcolii, în pauza mare, m-au 

urcat pe o bancă cu toată şcoala în jurul meu, şi Ioniţoiu: «Asta? Asta a 

aruncat cu noroi în faţa şcolii noastre!»... Unii poate m-au condamnat căci nu 

au ştiut adevărul, altora probabil le-a fost milă de mine căci am fost scoasă în 

faţa şcolii ca statuie de minune... Dar a avut urmări, că aşa am fost numită 

învăţătoare în Urisiu de Sus căci era sat ortodox şi eu eram greco-catolică... 

răutăţi mari de tot, mari de tot...”6. 

3 Interviu realizat cu doamna Maria Bucin, 4 ianuarie 2013, Reghin, realizator Diana Săcărea, 

document aflat în arhiva personală. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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Maniera în care doamna Bucin îşi construieşte frazele, pauzele pe 

care le face pe alocuri, denotă o împăcare cu ideea de a fi chemată şi 

interogată la Securitate pentru abaterile de la cursul constituirii societăţii 

socialiste. Aceste evenimente nu au fost la fel de dureroase şi inexplicabile 

precum dezamăgirea profundă cauzată de oamenii de jur, transformaţi şi 

înregimentaţi – se observă urmele unei traume psihologice rezultate în urma 

confiscării încrederii în oameni. Dânsa explică la un moment dat că, 

învăţătoare fiind, a căutat întotdeauna sădirea unor valori morale care să-i 

urmărească pe elevi pe tot parcursul vieţii: patriotism, cinste, omenie, 

bunătate, dragoste faţă de semeni, spiritualitate. Care au fost, pe de altă parte, 

valorile morale ale comunismului? În urma celor relatate în interviu de către 

doamna Bucin putem afirma, fără a greşi, că patriotismul însemna dragostea 

faţă de stat mai presus de dragostea faţă de locuitorii acestuia. A fi cetăţean 

cinstit simboliza a fi loial, supus şi ascultător al regimului, sau, mai mult, 

putea semnifica detaşarea de colegi, prieteni sau chiar de familie în cazul în 

care Securitatea, deci statul, îi considera duşmani ai poporului – omul vechi a 

fost pus de multe ori în faţa omului nou, îndoctrinat. 

După terminarea studiilor, doamna Maria Bucin a fost aşadar numită 

învăţătoare în satul Urisiu de Sus – moment ce avea să determine începutul 

unei vieţi complicate, dar, după cum mărturiseşte, frumoase şi încărcate de 

evenimente ce au impulsionat-o a privi lumea cu alţi ochi. Totul începuse 

într-o toamnă când, ieşind de la şcoală după ce s-au terminat orele, a întâlnit 

un bătrân care venea de la treierat „cu o straiţă pe umăr şi două în mâini”, pe 

care l-a ajutat. Ajungând în faţa casei dânsului acesta o invită în grădină 

pentru a-i face cunoştinţă cu fiul fostului preot şi învăţător din sat, pe care îl 

ajuta şi îl ferea de ochii ageri ai Securităţii ce-l căuta: „şi printre jupci, după 

grajd era un staul de oi, cu acoperiş trapez, şi deja a apărut capul soţului meu 

(n.a. domnul Lucian Bucin)... când eram elevă la şcoală au adus nişte 

tablouri pentru o materie care se numea Intuiţia. Primul tablou, pare că 

acuma începea de acolo aşa, dinspre miazăzi, era Ştefan cel Mare la Daniil 

Sihastru... aşa l-am cunoscut pe soţul meu. Aşa a fost. Era brunet, era cu nişte 

plete negre pe spate... transfigurat... fiecare mişcare de frunză îl dărâma... mă 

mir încă că a mai fost om... ca să treci prin asemenea situaţii patru ani de zile, 

un om intelectual... pe mine m-a prins mila, eu am avut milă la început de 

omul acesta... dar mila s-a transformat în altceva până la urmă, ca să-mi facă 

curte şi aşa mai departe... logodnică spirituală.” Din acel moment aşadar s-a 

simţit oarecum datoare a-l ajuta, îi ducea mâncare, şi, fiind responsabilă cu 

presa la şcoală, îi ducea reviste, ziare, cărţi religioase: „îl puneam la punct, 
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încât în patru ani de zile el a fost un om al cărţii! A lăsat patru lăzi cu 

manuscrise!”7  

Domnul Lucian Bucin, a ajuns să fie urmărit de Securitate şi apoi 

închis, îşi aminteşte doamna Bucin, tot printr-o conjunctură nefericită în care 

o cunoştinţă, domnul Viliman, l-a rugat să cumpere din piaţă câteva alimente

pe care să le dea unui anume domn Grigorescu, care făcea parte dintr-o 

grupare de rezistenţă din munţi. Înştiinţat fiind că se află pe listele de la 

Securitate, domnul Bucin a decis să nu se prezinte, şi astfel timp de patru ani 

de zile a fost fugar. După această perioadă, din cauza unor neînţelegeri în 

familie a fost nevoit să se predea, întru a-şi salva familia de la închisoare 

pentru acuzaţia de omisiune de denunţ. Deşi la plecare acesta îi promite 

viitoarei soţii că nu va spune nimic despre ea la interogatorii, acesta o 

numeşte ca persoană ce l-a ajutat de-a lungul „anilor de fugărie”, sfătuit fiind 

de mama dânsului: „«Luci, dacă n-o spui pe Mărioara, se mărită până vii tu! 

Te rog să o spui!» Şi m-a spus la Securitate şi de aceea am făcut eu 

puşcărie.”8  

Aşadar, doamna Bucin a fost chemată la Securitate sub acuzaţia de 

favorizare a infractorului şi condamnată la 4 ani de închisoare corecţională la 

Mislea conform art. 284 din Legea nr. 5/ 19 ianuarie 1948: „Acela care, fără 

să fi avut o înțelegere prealabilă cu autorul sau complicele, înainte de 

comiterea infracțiunii, dă ajutor sau protecție acestora, pentru a eluda sau 

zădărnici cercetările sau alte acte de procedură ale autorităților, ori pentru a 

se sustrage de la acestea sau de la executarea pedepsei”9. „De la Securitate 

mi-au pus cătuşele pe mână. Unui copil nevinovat... mi-au pus cătuşele pe 

mână! Cum vor să te facă comunist în felul acela? Cum vor? Ştii câte fete 

tinere erau în puşcărie? Foarte multe! Da, tinere aşa ca dumneata... care, au 

împuşcat un tablou... revoluţionare! Căci tinerii sunt revoluţionari! Nu ştiu... 

când auzeam câte un imn, cântat clandestin bine-nţeles la radio, ce să-ţi spun, 

mă furnica până-n tălpile picioarelor... dar să ştii că pe mine nimeni nu m-a 

învăţat la şcoală să fiu revoluţionară, să fiu româncă bună!”10 

Pentru calitatea de „româncă bună” a fost în cele din urmă doamna 

Maria Bucin închisă la Mislea şi socotită „duşman al poporului”. Cât de 

paradoxal este acest termen atât de des uzitat în anii instaurării comunismului 

în România pentru acuzaţii de favorizarea infractorului, activitate contra 

clasei muncitoare, crimă de uneltire împotriva ordinii sociale, omisiune de 

denunţ, trecerea frauduloasă a frontierei, răspândire de manifeste sau 

7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Art. 284 din Legea nr. 5/ 19 ianuarie 1948 (http://www.lege-online.ro/lr-LEGE-5-1948-

(35281).html), accesat la data 17.01.2013. 
10 Interviu realizat cu doamna Maria Bucin, 4 ianuarie 2013, Reghin. 

http://www.lege-online.ro/lr-LEGE-5-1948-(35281).html)
http://www.lege-online.ro/lr-LEGE-5-1948-(35281).html)
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publicaţii interzise, instigare/ agitaţie publică şi altele. Pedepsirea ajutorului 

şi omeniei a dus la dezbinarea populaţiei fapt ce a făcut uşoară munca 

Securităţii de a selecta informatori şi a le conferi calitatea de colaboratori ai 

acesteia. 

Condamnarea comunismului pare a fi o modă în România 

contemporană, însă regimul totalitar impus după cel de-al doilea război 

mondial, în urma Revoluţiei din 1989, îşi arată adevărata faţă tuturor celor 

care fie nu l-au cunoscut direct, fie se aflau de „partea aleasă” a baricadei şi, 

prin urmare, nu au avut de suferit. Desigur, se poate afirma din capul locului 

faptul că orice opinie este în primul rând subiectivă şi că este extrem de greu, 

atunci când te afli pe o poziţie inferioară şi îngenuncheată unui sistem, să 

observi atât părţile mai puţin bune, cât mai ales părţile bune ale respectivului 

sistem, sau regim politic în acest caz. Este greu a înţelege „trecutul aşa cum a 

fost”, însă nu imposibil, tocmai prin şi datorită memoriei individuale, care 

aşezată faţă-n faţă cu istoria oficială aduce în prim plan o istorie ce se doreşte 

a fi completă, realizându-se o apropiere a trecutului de momentul 

prezentului. În cele din urmă, se poate afirma că povestea de viaţă a familiei 

Bucin se înscrie categoric în rândul acelor destine înceţoşate de experienţa 

carcerală comunistă, cu ajutorul cărora putem reconstitui astăzi cea mai 

apropiată imagine de adevărul istoric al motivelor pentru care Securitatea, ca 

instaţă a ordinii sociale, urmărea şi interoga populaţia care îşi manifesta sau 

nu opoziţia faţă de noul regim politic. 

Anexă 

„Vei veni Iisuse, ştiu că vei veni, 

La sfârşitul lumii, pace-a dărui! 

Mare va fi ziua când ai să cobori 

Sărbătoarea celor fără sărbători. 

Plâng în strâmtorare, plâng copiii 

tăi 

Alungaţi de lume şi de oameni răi! 

Chinuiţi te cheamă fiii oropsiţi, 

Tu dreptatea celor neîndreptăţiţi! 

Gem pe drumuri grele bieţii tăi 

copii 

Şi cu dor te cheamă aşteptând să vii 

Să le stingi din suflet multele dureri 

Mângâierea celor fără mângâieri! 

Vei veni Iisuse, ştiu că vei veni, 

La sfârşitul lumii, pace-a dărui! 

Mare va fi ziua când iar ai să vii, 

Bucuria celor fără bucurii!” 
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TRANZIŢIA SPRE DEMOCRAŢIE ÎN ROMÂNIA ŞI 

POLONIA: SISTEME DE PARTIDE ŞI ALEGERI 

ELECTORALE ÎNTRE ANII 1989-1996 

PRISCILLA OLTEAN 

Abstract: The collapse of the communism and the transition to democracy in 

the former Soviet Block have evolved differently, each state following its own 

way to the instauration of a democratic regime. Romania and Poland have 

known the most surprising transformations, representing two fundamentally 

different ways to break ties with the old regime. This paper aims to identify 

and analyze the main political elements that made possibile the transition to 

democracy, therefore the electoral system and the party system in the first 

years of democracy are carefully analysed. The results of this research show 

that, in spite of the fact that Poland and Romania have known a totally 

different way to put an end to communism, the transformation of the political 

regimes in these two country have also witnessed a number of similarities. 

Keywords: communism, transition, democracy, Romania, Poland, political 

regime. 

Introducere 

La sfârşitul anilor ’80, declinul Uniunii Sovietice era evident atât 

pentru Occident, cât şi pentru liderii statelor din Europa Centrală şi de Est, 

problemele economice, sociale şi politice ajungând la un nivel critic, când 

regimurile comuniste au început să se clatine tot mai puternic în statele 

satelit, până la căderea efectivă a comunismului, urmând ca fiecare ţară din 

blocul răsăritean să urmeze o cale proprie înspre instaurarea democraţiei.  

Lucrarea de faţă îşi propune analizarea tranziţiei României şi 

Poloniei spre democraţie, având în vedere faptul că aceste două state au 

urmat un tipar cu totul deosebit în ceea ce priveşte căderea comunismului şi 

instituirea unui nou regim. Printre obiectivele lucrării se numără şi 

identificarea principalelor elemente politice care au stat la baza constituirii 

viitoarelor regimuri democratice, precum şi analizarea alegerilor electorale şi 

 Oltean Priscilla, student, anul III, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 
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(Transitioning Towards Democracy in Romania and Poland: Party 
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a sistemelor de partide din România şi Polonia între anii 1989-1996. 

Rezultatele obţinute în urma cercetării relevă faptul că, deşi transformarea 

regimului politic din Polonia şi România a avut loc după un tipar absolut 

diferit, desfăşurarea evenimentelor a cunoscut totuşi şi o serie de similitudini. 

Metodologia utilizată cuprinde îndeosebi analiza descriptivă, analiza 

comparativă şi critică, precum şi studierea unor date statistice şi interpretarea 

lor. 

1. România

În România, căderea comunismului a fost bruscă şi violentă. Aici nu 

au existat multe dintre elementele care în alte state din Europa Centrală şi de 

Est au jucat un rol decisiv. Nu a existat o opoziţie puternică şi unită faţă de 

regim, Securitatea şi activiştii de partid împiedicând formarea unei mişcări 

eficiente de rezistenţă. De asemenea, nu a fost posibilă nici o alianţă între 

muncitori şi intelectuali, asemenea Solidarităţii poloneze. Nu a existat nici un 

puternic spirit civic (ca în Cehoslovacia, Polonia sau Ungaria), nici o forţă 

spirituală anticomunistă (precum Biserica Catolică din Polonia)1. Căderea 

comunismului în România a avut loc într-un mod violent, fiind singura ţară 

din Europa Centrală şi de Est în care s-au înregistrat pierderi de vieţi 

omeneşti în timpul revoluţiei din 19892.

Evenimentele s-au succedat rapid, iar după judecarea cuplului 

Ceauşescu în cadrul unui proces mai mult simbolic, autorităţile au hotărât 

executarea celor doi lideri. Odată cu ieşirea lor de pe scena politicii 

româneşti a luat sfârşit şi perioada comunistă din această ţară. Ca rezultat al 

revoluţiei populare, s-a format un nou nucleu de putere în jurul lui Ion 

Iliescu, Petre Roman şi generalul Nicolae Militaru, aceştia înfiinţând 

Consiliul Frontului Salvării Naţionale – un organism politic cu caracter 

provizoriu ce avea să conducă statul până la viitoarele alegeri3. 

Începutul tranziţie spre democraţie 

Programul Frontului Salvării Naţionale (F.S.N.) era unul moderat, 

care punea un foarte mare accent pe caracterul anticeauşist, însă ignora 

dimensiunea anticomunistă4. În el nu se găseau la fel de multe elemente 

1 Vladimir Tismăneanu, Revoluţiile din 1989 între trecut şi viitor, Polirom, Iaşi, 1999, p. 45. 
2 Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Sfârşitul regimurilor comuniste: cauze, desfăşurare şi 

consecinţe, Argonaut, Cluj-Napoca,2011, p. 155. 
3 Florin Constantinoiu, O istorie sinceră a poporului român, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 

2000, p. 510. 
4 Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, op. cit., p. 156. 
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liberale precum în programele formulate la Varşovia sau Budapesta 

(libertatea presei, libertatea de asociere, ş.a.m.d.); erau însă precizate 

organizarea de alegeri libere, îndepărtarea P.C.R. de la conducerea ţării şi 

formularea unei noi constituţii. Iniţial, conducerea FSN a negat recunoaşterea 

altor partide politice – un exemplu concludent de consecinţă a unei lungi 

experienţe nedemocratice. Ulterior însă, în 31 decembrie 1989 a fost publicat 

Decretul nr. 8 privind înregistrarea şi formarea partidelor5, la scurt timp 

reînfiinţându-se partidele tradiţionale: Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi 

Democrat – P.N.Ţ.C.D. (8 ianuarie 1990) şi Partidul Naţional Liberal P.N.L. 

(15 ianuarie 1990)6. Deşi iniţial FSN anunţase că nu va fi un partid politic, 

acesta nu şi-a respectat angajamentul, la 23 ianuarie hotărând să intre în lupta 

pentru putere şi să participe la alegeri. În condiţiile păstrării puterii de liderii 

FSN, în 28 ianuarie mii de manifestanţi au protestat în faţa sediului 

guvernului provizoriu7; cu toate acestea însă, la data de 6 februarie 1990, 

FSN a devenit oficial un partid politic. 

 Viaţa politică din România postcomunistă, îndeosebi între anii 1990-

1992, era dominată aşadar pe de-o parte de FSN, care se dorea a fi o 

formaţiune politică de stânga ce susţinea doar reforme limitate, iar pe de altă 

parte, de partidele tradiţionale, Partidul Naţional Ţărănist Creştin şi 

Democrat (P.N.Ţ.C.D.) şi Partidul Naţional Liberal (P.N.L.), care doreau o 

tranziţie rapidă către democraţie şi economie de piaţă. Deşi ultimele două 

partide făceau parte din opoziţie şi ambele acuzau liderii noului regim de 

neocomunism, între cele două partide tradiţionale existau totuşi diferenţe 

însemnate în ceea ce priveşte viitorului României. PNŢCD dorea o 

reinstaurare a monarhiei şi revenirea la Constituţia din 1923, pe când PNL 

punea accentul în special pe liberalizarea economiei şi pe introducerea cât 

mai rapidă a proprietăţii private. 

 Pentru a mai diminua tensiunile care dominau scena politică 

românească în primii ani ai perioadei postcomuniste, „guvernul provizoriu al 

FSN a încheiat un acord cu opoziţia pentru crearea unui miniparlament 

(Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională – C.P.U.N.), în cadrul căruia toate 

partidele participau la guvernarea ţării până la organizarea alegerilor”8.  

 

Alegerile din România postcomunistă: 1990-1996 

1.1.1. Alegerile din 1990  

 

                                                           
5 Alex Mihai Stoenescu, România postcomunistă: 1989-1991, Ed. Rao International Publishing 

Company, Bucureşti, 2008, p. 111. 
6 Stelian Tănase, Istoria căderii regimurilor comuniste, Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 359.  
7 Nestor Rateş, România: revoluţia încâlcită, Ed. Litera, Bucureşti, 1994, p. 156. 
8 Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, op. cit., p. 160. 
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Planificarea acestor alegeri a ridicat probleme, având în vedere 

evoluţia rapidă a opoziţiei şi presiunea internaţională pentru organizarea unor 

alegeri democratice. Cu cât acestea erau planificate mai devreme, cu atât era 

mai avantajos pentru FSN, căci astfel opoziţia avea relativ puţin timp să se 

organizeze eficient şi să se mobilizeze pentru desfăşurarea unei campanii 

naţionale. În schimb, o planificare mai îndepărtată a alegerilor ar fi oferit 

timp opoziţiei şi ar fi putut constitui premisele necesare formării unor partide 

puternice care să învingă partidul de la guvernare9. În cele din urmă, alegerile 

au fost programate pe data de 20 mai 1990. Rezultatele din urma procesului 

electoral au fost oarecum previzibile, în contextul în care noile partide, 

înfiinţate în grabă după căderea comunismului, erau puse acum în situaţia de 

a „evolua de la o stare de inexistenţă la aceea de a fi capabile să susţină o 

campanie electorală la nivel naţional.”10  

Având în vedere contextul tensionat în care au avut loc aceste alegeri, 

după căderea bruscă şi violentă a dictatorului, „aproape toată populaţia 

eliberată de sub oprimare dezvolta sentimentul că trebuie să participe la orice 

acţiune care poate să împiedice reinstaurarea regimului trecut”11. Din acest 

motiv, marea participare la vot a dat un caracter de masă scrutinului, 

prezentându-se la urne nu mai puţin de 86,19% din totalul cetăţenilor cu 

drept de vot12. Aşa cum era de aşteptat, FSN a avut cele mai bune rezultate la 

alegeri, atât la cele prezidenţiale, cât şi la cele parlamentare. Pentru funcţia 

de preşedinte al României, Ion Iliescu a obţinut 85,07%, în timp ce 

contracanditaţii săi, Radu Câmpeanu şi Ion Raţiu doar 10,64%, respectiv 

4,29%13. Având în vedere faptul că Iliescu a obţinut o majoritate absolută în 

primul tur de scrutin, alegerile prezidenţiale din 1990 au fost singurele în 

care nu a mai fost nevoie de un alt doilea tur de scrutin pentru departajarea 

candidaţilor.

La alegerile parlamentare, rezultatele oficiale au fost următoarele: 

 Camera Deputaţilor: Frontul Salvării Naţionale (FSN) – 66,31%;

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) – 7,23%;

Partidul Naţional Liberal (PNL) – 6,41%; Mişcarea Ecologistă din

România (MER) – 2,62%; Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi

Democrat (PNŢCD) – 2,56%;

9 Minton Goldman, Revolution and Change in Central and Eastern Europe: Political, Economic 

and Social Challenges, M. E. Sharp, Londra, 1996, p. 280. 
10 Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, op. cit., p. 163. 
11 Petre Datculescu, Klaus Liepelt, Renaşterea unei democraţii. Alegerile din România de la 20 

mai 1990, IRSOP, Bucureşti,  1991, p. 26. 
12 Alexandru Radu, Politica între proporţionalism şi majoritarism. Alegeri şi sistem electoral în 

România postcomunistă, Institutul European, Iaşi, 2012, p. 77.  
13 Alex Mihai Stoenescu, op. cit., p. 482. 
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 Senat: FSN – 67,02%; UDMR – 7,20%; PNL – 7,06%; MER –

2,45%; PNŢCD – 2,50%14.

Rezultatele alegerilor din 1990 nu denotă altceva decât persistenţa

mentalităţii comuniste în rândul populaţiei, precum şi faptul că marea 

majoritate a românilor doreau doar căderea lui Ceauşescu şi numai o 

minoritate infimă dorea realmente căderea comunismului. Celor mai mulţi 

cetăţeni le era teamă de o schimbare majoră, de o trecere rapidă spre 

democraţie şi economie de piaţă, căci aceasta ar fi dus la îngreunarea 

condiţiilor de viaţă şi la creşterea austerităţii, în special datorită inflaţiei şi 

şomajului. 

Alegerile din 20 mai 1990 au fost realizate în scopul finalizării 

procesului revoluţionar, început în 14 decembrie 1989, precum şi în scopul 

formării unei Adunări Constituante, menite să elaboreze o nouă Constituţie, 

care să asigure reintrarea statului în legitimitate juridică, având în vedere 

faptul că legea fundamentală din perioada comunistă nu mai corespundea 

realităţilor epocii, iar statul român postcomunist suferea de numeroase 

nereguli din punct de vedere al organizării politice.  

Una dintre multiplele anomalii identificate în funţionarea statului 

român postceauşist privea construcţia parlamentară. Prin Legea electorală din 

14 martie 1990 se renunţa la vechiul Parlament unicameral (Marea Adunare 

Naţională), înfiinţându-se un nou Parlament, ce avea să conţină de această 

dată două camere, şi anume Senatul şi Camera Deputaţilor, însă problema era 

că Senatul nu a fost proiectat ca o cameră superioară, ci ca o dublură a 

Camerei Deputaţilor, având aceleaşi atribuţii. În plus, numărul 

parlamentarilor era, încă de atunci, supradimensionat: camerele 

Parlamentului românesc întruneau 395 de deputaţi şi 118 senatori, ceea ce în 

realitate corespundea unei populaţii de 36 de milioane de locuitori, în nici un 

caz populaţiei României din 1990, de doar 21 de milioane.15

O altă disfuncţionalitate era reprezentată de aplicarea principiului 

democratic al separării puterilor în stat. Deşi în programul Consiliului 

Frontului Salvării Naţionale (CFSN) era menţionat acest principiu, în 

realitatea politică românească el era dificil de regăsit, luând în considerare 

faptul că nou formatul CFSN ţinea loc şi de guvern, şi de putere legislativă, 

şi de putere prezidenţială. După formarea Consiliului Provizoriu de Uniune 

Naţională (C.P.U.N.), „executivul a rămas în continuare subordonat 

legislativului, iar preşedintele provizoriu al C.P.U.N. semna documentele ca 

şef al statului”16.  

14 Ibidem. 
15 Cristian Preda, Partide şi alegeri în România postcomunistă: 1989-2004, Nemira, Bucureşti, 

2005, p. 31. 
16 Alex Mihai Stoenescu, op. cit., p. 468. 
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1.1.2. Alegerile din 1992 

Alegerile din 1992 sunt primele care s-au desfăşurat în urma 

adoptării prin referendum a Constituţiei din 1991, scena politică din această 

perioadă fiind dominată de numeroase dispute, scindări în cadrul marilor 

partide şi formarea unor noi alianţe. 

Partidele din opoziţie au hotărât să lucreze împreună, formând în anul 

1991 o nouă organizaţie politică, numită Alianţa Civică. Acest partid a fost 

proiectat cu scopul de a candida împotriva Frontului Salvării Naţionale la 

alegerile din 1992 şi milita activ pentru protecţia minorităţilor, libertatea 

presei şi economia de piaţă. În toamna anului 1991, Alianţa Civică s-a 

alăturat unei formaţiuni politice care întrunea şi mai multe partide de 

opoziţie, organizaţie cunoscută sub denumirea de Convenţia Democrată. 

Această diversitate a dus la incapacitatea de a asigura coeziunea şi coerenţa 

partidului, precum şi la dificultatea numirii unui leadership eficient, ceea ce a 

determinat pierderea alegerilor. 

Lipsă de înţelegere şi coerenţă a existat şi la nivelul partidului de la 

guvernare, Frontul Salvării Naţionale cunoscând o ruptură asemănătoare 

Solidarităţii poloneze. În urma disensiunilor politice, FSN s-a divizat în două 

noi partide politice: Partidul Democrat (format în jurul lui Petre Roman) şi 

Frontul Democrat al Salvării Naţionale (FDSN), ulterior Partidul Social 

Democrat (format în jurul lui Ion Iliescu). 

Aşa cum am amintit anterior, Convenţia Democrată nu a fost 

suficient de unită şi de puternică pentru a-şi asigura sprijinul decisiv al 

electoratului, alegerile parlamentare fiind câştigate de partidul lui Iliescu, 

FDSN; acesta a obţinut 34,31% din mandatele pentru Camera Deputaţilor şi 

34,26% din cele pentru Senat. Pe locul II s-a aflat Convenţia Democrată ce a 

reuşit să atragă doar 20% din voturile electoratului, obţinând 24,04% din 

mandatele Camerei Deputaţilor şi 23,77% din cele aferente Senatului. Pe 

locul III s-a aflat Partidul Democrat al lui Petre Roman, care a obţinut 

12,60% din mandatele Camerei Deputaţilor şi 23,77% din cele pentru Senat. 

Restul mandatelor au fost acordate următoarelor 5 partide politice, care au 

întrunit mai puţin de 10% din totalul voturilor valabil exprimate17. 

La alegerile prezidenţiale, nici unul dintre candidaţi nu a reuşit să 

obţină o majoritatea absolută în primul tur. Iniţial, în competiţie au fost 

înscrişi şase participanţi: Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Gheorghe Funar, 

Caius Traian Dragomir, Mircea Druc şi Ioan Mânzat. Bineînţeles, Ion Iliescu 

a participat din partea FDSN, fiind un exponent puternic al stângii româneşti, 

17 Alexandru Radu, op.cit., p. 97. 
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adept al tranziţiei treptate către o economie de piaţă şi utilizând moderaţia şi 

echilibrul ca principale atuuri ale programului său. Emil Constantinescu 

(profesor universitar şi rector al Universităţii Bucureşti) era candidatul 

propus de Convenţia Democrată Română (C.D.R.), acesta susţinând, pe lângă 

anticomunismul şi monarhismul specifice partidului, şi elementele 

predominante ale Revoluţiei de la 1989, precum libertatea şi moralitatea. PD 

a participat la prezidenţiale nu cu Petre Roman, ci cu un nou politician, numit 

Caius Traian Dragomir, ale cărui preocupări esenţiale erau capitalismul şi 

protecţia socială. Din partea Partidului Unităţii Naţionale a Românilor 

(PUNR) a participat Gheorghe Funar, acesta ducând o campanie 

preponderent negativă: anti-Iliescu, anti-Constantinescu, anti-maghiari. Ioan 

Mânzat (fizician renumit) şi Mircea Druc (susţinut de MER) erau doi 

candidaţi minori, care cu greu puteau face faţă celorlalţi competitori.  

Având în vedere faptul că nici un candidat nu a reuşit să obţină o 

majoritate absolută de voturi (Iliescu 48%, Constantinescu 31%, iar Funar 

11%), a fost nevoie de un alt doilea tur de scrutin, unde Ion Iliescu a câştigat 

60,5% din totalul voturilor valabil exprimate, în timp ce contracandidatul 

său, Emil Constantinescu, a obţinut doar 39.5%18. Rezultatul alegerilor relevă 

acceptarea populară a tendinţelor conservatoare şi autoritare ale Preşedintelui 

Iliescu. Având în vedere că o parte tot mai mare a populaţiei privea 

retrospectiv perioada comunistă cu o oarecare nostalgie, amintindu-şi de 

stabilitatea preţurilor şi de siguranţa locului de muncă, nu e deloc 

surprinzător că Iliescu a reuşit să obţină din nou cel mai mare sprijin din 

partea electoratului. Preşedintele, cunoscând teamă de schimbare şi 

experienţele anterioare ale românilor, a avut grijă să profite de aceste 

aspecte, folosindu-le în favoare sa prin întocmirea unui program în care să 

accentueaze reducerea treptată a controlului statului asupra economiei, 

precum şi îndepărtarea graduală a comuniştilor din administraţie şi politică. 

1.1.3. Alegerile din 1996 

Alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 1996 au scos la iveală 

schimbări majore produse în rândul corpului electoral, observându-se o 

trecere dinspre monolitism spre diversitate. 

Partidul Democraţiei Sociale din România  – PDSR (fostul FDSN) a 

intrat în cursa electorală slăbit, vlăguit de puteri şi izolat politic, nefiind 

capabil să coopereze cu alte partide sau să încheie alianţe pentru a-şi mări 

bazinul electoral. În urma guvernării lui Nicolae Văcăroiu, pe care Iliescu l-a 

numit prim-ministru în 1992, România a devenit membru al Consiliului 

18 Minton Goldman, op.cit., p. 285. 
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Europei şi a încheiat acorduri de asociere cu Comunitatea Europeană (din 

1993, Uniunea Europeană), însă pe plan intern, reformele erau lente şi 

corupţia continua să crească rapid. Între timp, CDR şi-a întărit poziţia de 

alternativă politică eficientă, aşa cum aveau să o demonstreze alegerile locale 

din iunie ’96. 

Alegerile din 1996 au fost considerate primele alegeri cu adevărat 

democratice, începând să semene, măcar parţial, cu cele din Occident. Pentru 

prima oară în istoria statului român postcomunist, alegerile nu mai erau 

câştigate de o formaţiune de stânga sau de partidul care se ocupa de 

organizarea lor. PDSR a fost nevoit să îşi admită înfrângerea la alegerile 

parlamentare, căci pentru Camera Deputaţilor, CDR a obţinut 30,17% din 

voturile electoratului, în timp ce PDSR doar 20,01%19. Superioritatea 

electorală a fost menţinută de CDR şi în cazul alegerii senatorilor, unde CDR 

a dobândit 30,70% din totalul voturilor valabil exprimate, în vreme ce PDSR 

a obţinut doar 23,08%20.

Situaţia alegerilor prezidenţiale din 1996 a fost una fără precedent, 

având în vedere faptul că în competiţia pentru funcţia de şef al statului român 

au fost înscrişi nu mai puţin de 16 candidaţi, după cum urmează: Ion Iliescu 

– PDSR (Partidul Democraţiei Sociale din România); Constantin Niculescu –

PNA (Partidul Naţional al Automobiliştilor); Adrian Păunescu – PSM 

(Partidul Socialist al Muncii); Emil Constantinescu – CDR (Convenţia 

Democrată Română); Constantin Mudava – (candidat independent); Tudor 

Mohora – PS (Partidul Socialist); Corneliu Vadim Tudor – PRM (Partidul 

România Mare); Gyorgy Frunda – UDMR (Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România); Gheorghe Funar – PUNR (Partidul Unităţii 

Naţionale a Românilor); Nicolae Manolescu – ANL (Alianţa Naţional 

Liberală); Petre Roman – USD (Uniunea Social Democrată); Ioan Pop de 

Popa – UNC (Uniunea Naţională de Centru); Radu Câmpeanu – ANLE 

(Alianţa Naţional-Liberală Ecologistă); Nuţu Anghelina – (candidat 

independent); Nicolae Militaru – (candidat independent); George Munteanu 

– PP (Partidul Poporului)21.

Cea mai mare parte a celor care au votat în primul tur l-a preferat pe 

Ion Iliescu, acesta obţinând 32,25% din totalul sufragiilor. Pe locul II s-a 

clasat Emil Constantinescu, cu un procent de 28,21%, urmat de Petre Roman 

(20,53%), Gyorgy Frunda (6,01%), Corneliu Vadim Tudor (4,72%) şi 

Gheorghe Funar (3,22)22.  

19 Alexandru Radu, op.cit., p. 121. 
20 Ibidem, p. 122. 
21 Ibidem, p. 130. 
22 Ibidem. 



121 

După alegerile parlamentare (câştigate de CDR) şi în urma primului 

tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, dominate de Iliescu, România părea 

că se îndreaptă spre o situaţie de coabitare politică. Această ipoteză a fost 

însă infirmată de al doilea tur de scrutin. Emil Constantinescu s-a bucurat de 

sprijinul total al lui Petre Roman şi al altor partide minoritare, printre care şi 

PUNR şi UDMR, continuându-şi astfel campania electorală pozitivă. De 

cealaltă parte, Ion Iliescu a adoptat o atitudine naţionalistă şi radicală, 

contrastând puternic cu echilibrul şi moderaţia de care dădeau dovadă 

discursurile şi programul lui Constantinescu. În consecinţă, alegerilor 

prezidenţiale au fost câştigate de candidatul CDR, Emil Constantinescu, 

acesta obţinând 54,41% din totalul voturilor. 

Sistemul de partide 

Analizând sistemul românesc de partide, George Voicu a observat că, 

în epoca postcomunistă, „partidele politice nu au beneficiat de sprijinul oferit 

de societatea civilă,”23 fiind nevoite să se confrunte cu numeroase eşecuri sau 

cu evoluţii deosebit de lente24. 

Cu toate că proliferarea partidelor politice a fost una dintre 

caracteristicile esenţiale ale sistemului politic postceauşist, aceasta nu a avut 

un impact pozitiv, în ciuda aparenţei democratice. Într-adevăr, masa 

electorală dispunea de o mare diversitate atât la alegerile parlamentare, cât şi 

la cele prezidenţiale, însă dezavantajul acestei proliferări excesive de partide 

politice consta în neputinţa niciunuia de a întruni majoritatea absolută sau 

măcar o importantă pluralitate de voturi. Acest fapt a creat serioase dificultăţi 

prim-miniştrilor, îndeosebi în formarea unui cabinet eficient şi unit. Şefii de 

guvern nu puteau decât să formeze coaliţii, alcătuite din numeroase partide 

mici, astfel că exista mereu riscul de fragmentare sau de scindare a alianţei 

politice, dovedindu-se extraordinar de dificil a întruni un consens. Aşadar, 

cele peste 100 de partide apărute la începutul anilor ’90, pe lângă 

promovarea diversităţii şi libertăţii de alegere a electoratului, au sporit 

instabilitatea politică a României, creând fragmentare şi divergenţe 

importante la nivelul elitei politice postcomuniste25. 

În situaţia tensionată şi instabilă creată de răsturnarea vechiului 

regim, se poate constata că partidele politice au avut evoluţii neregulate şi 

imprevizibile: „doar opt din cele 196 de partide care au participat la alegeri 

din 1990 în 2004 au reuşit să treacă cel puţin trei teste electorale”26. Aceste 

23 Cristian Preda, op. cit., p. 62. 
24 George Voicu, Pluripartidismul: o teorie a democraţiei, Ed. ALL, Bucureşti, 1998, p. 199. 
25 Minton Goldman, op. cit., p. 24. 
26 Cristian Preda, op. cit., p. 35. 
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opt partide care au jucat un rol important în prima parte a perioadei 

postcomuniste au fost FDSN, PD, UDMR, PNL, PNŢCD, PUNR şi PRM. 

Frontul Salvării Naţionale s-a divizat, aşa cum am amintit anterior, 

între gruparea pro-Iliescu şi gruparea pro-Roman. Aripa Iliescu a FSN a 

participat la alegerile din 1992 sub denumirea de Frontul Democrat al 

Salvării Naţionale, urmând ca în 1996 şi 2000 să se prezinte alegătorilor ca 

PDSR, iar din 2004 ca şi Partidul Social-Democrat. Partidul Democrat al lui 

Petre Roman s-a prezentat singur la alegerile din 1992 şi 2000 sub titulatura 

de FSN, iar la cele din 1996 în alianţă cu Partidul Social Democrat Român 

(PSDR), ajungând la guvernare (la fel în 2004, când participă la alegeri în 

alianţă cu PNL). 

PNL a participat singur la alegeri în 1990, 1992 (când a eşuat la 

alegerile parlamentare) şi 2000, iar în 1996 a făcut parte din CDR, coaliţia 

care a dominat atât alegerile locale şi parlamentare, cât şi pe cele 

prezidenţiale. PNŢCD a depus o listă proprie în 1990, însă din 1992 până în 

2000 a participat doar în coaliţii: în 1992 a ieşit pe locul II, iar în 1996 a 

făcut parte din CDR, aşadar a fost pe primul loc. Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România a trecut şi ea prin multe teste electorale, însumând, 

în urma alegerilor dintre 1990-2004, 27 de mandate în Camera Deputaţilor şi 

12 în Senat. PUNR a participat la alegerile din 1990 în alianţă cu Partidul 

Republican, iar în 1992 şi 1996 cu liste proprii.  

Se poate observa aşadar că „sistemul politic românesc evoluează de 

la modelul un partid şi jumătate în 1990 la multipartidismul pur cu defect (în 

1992, defectul constând în faptul că forţa de opoziţie era mai mică de 20%) şi 

la multipartidism pur (în 1996)”27. Altfel spus, asistăm la „un proces istoric, 

în care naţiunea şi statul migrează în mod natural de la transformare la 

stabilitate.”28 

2. Polonia

Căderea comunismului în Polonia, spre deosebire de România, s-a 

produs preponderent pe cale paşnică, prin negocieri şi compromisuri. Ultimul 

deceniu al perioadei comuniste din Polonia a cunoscut evenimente 

neaşteptate, fără precedent în blocul sovietic. 

În anul 1980, întreaga ţară a fost cutremurată de revolte şi 

manifestaţii, urmând ca în luna august să fie formată o organizaţie a 

muncitorilor, numită Solidaritatea, condusă de Lech Walesa, cel care în 1990 

avea să devină primul preşedinte al Poloniei ales de popor. Pentru întâia oară, 

27 Ibidem, p. 62. 
28 Alex Mihai Stoenescu, op. cit., p. 423. 
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clivajele sociale nu mai reprezentau o caracteristică esenţială a societăţii 

civile poloneze, noua mişcare fiind susţinută nu doar de muncitori, ci şi de 

intelectuali, de Biserica Catolică, precum şi de cea mai mare parte a 

populaţiei. În scurt timp, organizaţia, ce ajunsese deja la 10 milioane de 

membri, a devenit o formaţiune politică importantă, ce avea puterea nu doar 

de a schimba politica internă în Polonia, însă şi de a ameninţa stabilitatea 

regiunii29. Solidaritatea a evoluat ca o forţă politică ce oferea o alternativă 

eficientă pentru conducerea comunistă, promovând valorile tradiţionale 

democratice. 

2.1. Începutul tranziţiei spre democraţie 

Cu toate represiunile ce au urmat, mişcarea de opoziţie a reuşit totuşi 

să reziste, renăscând chiar mai puternică la sfârşitul deceniului. Având în 

vedere amploarea protestelor şi agravarea situaţiei politice şi, mai ales, 

economice a ţării la sfârşitul anilor ’80, leadershipul comunist a înţeles că nu 

va putea pune capăt grevelor muncitorilor şi revoltelor Solidarităţii decât 

dacă-i va asculta cererile. Disperat de tulburarea creată în ţară, Jaruzelski şi 

ceilalţi lideri, văzând că altă soluţie nu există, au acceptat negocierea cu 

liderii Solidarităţii, fiind dispuşi să facă importante concesii. 

În urma negocierilor au fost întreprinse importante reforme 

constituţionale, printre care relegalizarea organizaţiilor (cea mai importantă 

fiind, de departe, Solidaritatea), creşterea reprezentativităţii guvernului şi 

proiectarea unui Parlament bicameral, care pe lângă tradiţionalul Sejm, să 

cuprindă o nouă cameră, Senatul; membrii acestuia din urmă aveau să fie 

aleşi prin respectarea deplină a principiului competitivităţii, în cadrul unor 

alegeri libere şi corecte. Leadershipul comunist a îngăduit să aibă loc alegeri 

libere şi pentru Sejm, însă a fost impus ca un procent de 65% din numărul 

total de scaune să fie rezervat coaliţiei de la guvernare, respectiv PC şi 

aliaţilor săi. De asemenea, s-a stabilit şi faptul că noul Parlament bicameral 

va fi cel care va alege preşedintele, iar acesta din urmă va numi primul-

ministru30. 

2.2. Alegerile din Polonia postcomunistă: 1989-1995 

2.1.1. Alegerile din 1989 

29 Grzegorz Ekiert, Jan Kubik, Rebellious Civil Society: Popular Protest and Democratic 

Consolidation in Poland, 1989-1993, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1999, p. 39. 
30 Kenneth W. Thompson, Poland in a World in Change: Constitutions, Presidents and Politics, 

University Press of America, Washington D.C., 1992, pp. 83-86. 
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 Alegerile parlamentare din 1989 din Polonia au fost programate pe 

data de 4 iunie pentru Sejm şi pe data de 18 iunie pentru Senat. Având în 

vedere noua legalizare a Solidarităţii, mediul politic în care aveau să se 

desfăşoare aceste alegeri era cu totul deosebit, atât pentru opoziţie, cât şi 

pentru comuniştii aflaţi la conducere31. Coaliţia aflată la guvernare a suferit o 

grea înfrângere în faţa opoziţiei, care pe parcursul anilor ’80 a devenit tot mai 

puternică, reuşind acum să mobilizeze o mare masă electorală, printr-o 

campanie bine organizată, sofisticată, specifică democraţiilor occidentale 

bine dezvoltate32. În ciuda tuturor dificultăţilor întâmpinate de liderii 

Solidarităţii (inexistenţa unor structuri care să se ocupe de organizarea 

campaniei, timpul scurt, precum şi lipsa accesului la mass media), 

Solidaritatea a reuşit să îşi păstreze unitatea şi a profitat din plin de prestigiul 

pe care îl acumulase de-a lungul anilor, precum şi de şansa care-i stătea în 

faţă33.  

 La alegerile pentru Senat, Solidaritatea a reuşit să obţină o 

majoritatea covârşitoare de voturi: a obţinut 99 din cele 100 de scaune în 

Senat34, iar la alegerile pentru Sejm a primit toate scaunele care nu erau 

rezervate Partidului Comunist şi aliaţilor acestuia35, astfel că  Polonia a 

devenit prima ţară socialistă în care legislativul era dominat de opoziţie. 

 Când s-a ajuns la alegerea noului preşedinte al statului polonez, 

generalul Jaruzelski a candidat din nou, având de această dată de înfruntat un 

adversar puternic, pe Lech Walesa (liderul Solidarităţii), o personalitate 

politică ce se bucura la momentul respectiv de un sprijin popular deosebit. În 

lupta pentru funcţia de şef de stat, Jaruzelski a trebuit să se confrunte nu doar 

cu popularitatea şi influenţa liderului Solidarităţii, ci şi cu nehotărârea 

aliaţilor săi tradiţionali, respectiv Partidul Ţărănist Unit şi Partidul Democrat, 

care oscilau tot mai puternic între a rămâne alături de Jaruzelski sau a trece 

de partea opoziţiei. În ciuda tuturor dificultăţilor întâmpinate, în Şedinţa 

Comună a Sejmului şi Senatului, Jaruzelski a obţinut 270 de voturi (numărul 

minim de voturi necesare era 269). Generalul a câştigat în cele din urmă 

alegerile prezidenţiale (la limită), în mare parte chiar cu sprijinul lui Walesa, 

care a avertizat în repetate rânduri parlamentarii polonezi să nu provoace 

                                                           
31 Marjorie Castle, Triggering Communism’s Collapse: Perceptions and Power in Poland’s 

Transition, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham MD, 2003, p. 146. 
32 Voytek Zubek, “Walesa’s Leadership and Poland’s Transition”, în Problems of Communism, nr. 

1-2, 1991, p. 72. 
33 Marjorie Castle, op. cit., p. 160. 
34 Ronald J. Hill, Beyond Stalinism: Communist Political Evolution, Frank Cass & Co. Ltd., 

Londra, 1992, p. 51. 
35 Gale Stokes, The Walls Came Tumbling Down: the Collapse of Communism in Easter Europe, 

Oxford University Press, New York, 1993, p. 225. 
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puterea comunistă şi să atragă astfel ostilitatea sau chiar agresiunea 

Kremlinului. 

Având în vedere faptul că Jaruzelski îl numise în funcţia de prim-

ministru pe generalul Czeslaw Kiszczak36, fostul ministru de interne, 

tensiunile în rândul opoziţiei au reînceput să apară. Din acest motiv, 

Jaruzelski a cerut Solidarităţii să propună un candidat, urmând ca noul prim-

ministru al Poloniei să fie numit Tadeusz Mazowicki. Declinul 

comunismului a fost accentuat nu doar de numirea în fruntea guvernului a 

unui prim-ministru necomunist, ci şi datorită faptului că noul cabinet format 

de Mazowiecki era preponderent necomunist – doar patru posturi erau 

deţinute de miniştri comunişti37. În aceste împrejurări, Polonia a devenit 

primul stat din blocul sovietic care avea, după 45 de ani de regim comunist, 

nu doar un organ legislativ dominat de necomunişti şi un prim-ministru 

necomunist, ci şi un cabinet în care miniştrii comunişti erau în minoritate. 

2.1.2. Alegerile prezidenţiale din 1990 

Având în vedere decăderea profundă a influenţei Partidului 

Comunist, preşedintele Jaruzelski, acum oarecum izolat şi eclipsat de 

puternica Solidaritate, a decis în toamna anului 1990 să se retragă din funcţia 

de şef de stat. 

Înainte de a menţiona principalii candidaţi înscrişi în competiţia 

pentru preşedinţie, ar trebui precizat faptul că lipsa omogenităţii din 

interiorul Solidarităţii a determinat scindarea acesteia imediat ce comunismul 

a fost învins. Diversele grupuri care alcătuiau partidul, începând de la 

intelectuali şi muncitori, până la Biserica Catolică au determinat divizarea 

organizaţiei între susţinătorii lui Mazowiecki şi cei ai lui Walesa. Scindarea 

Solidarităţii a determinat formarea a două mari partide politice, şi anume: 

Mişcarea Cetăţenilor pentru Acţiune Democrată (ROAD), susţinută de 

primul-ministru şi Alianţa de Centru, formată de Walesa ca replică pentru 

ROAD. În ceea ce priveşte politicile celor două partide, ar trebui amintit că 

ROAD milita pentru înlăturarea treptată a comuniştilor din politica poloneză 

şi pentru o tranziţie treptată spre economia de piaţă, în timp ce Alianţă de 

Centru dorea îndepărtarea imediată a comuniştilor de la conducerea statului, 

precum şi privatizarea şi tranziţia rapidă către o economie de piaţă (terapia de 

şoc). 

36 Mieczysław B. Biskupski, James S. Pula, Piotr J. Wrobel, The Origins of Modern Polish 

Democracy, Ohio University Press, Atena, 2010, p. 273. 
37 Marjorie Castle, op. cit., p. 218. 
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Principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale din 1990 au fost Lech 

Walesa, prim-ministrul Mazowieki şi Jozef Tyminski. După primul tur, unde 

nici unul dintre candidaţi nu a obţinut o majoritate absolută, Walesa a fost 

primul clasat, cu 40% din totalul voturilor, pe locul secund plasându-se, în 

mod surprinzător, Tyminski, iar locul III a fost ocupat de Mazowieki38. În 

urma acestui eşec, primul ministru s-a retras din competiţie, înaintând 

totodată şi demisia din funcţia de şef al guvernului. În al doilea tur de scrutin, 

desfăşurat în data de 9 decembrie, Walesa a câştigat fără probleme alegerile, 

devenind primul preşedinte ales prin vot popular al Poloniei postcomuniste. 

2.1.3. Alegerile parlamentare din 1991 

Alegerile parlamentare din 1991 nu au reuşit să stabilizeze sistemul 

politic polonez, ci mai degrabă l-au fragmentat şi mai mult. Datorită faptului 

că la alegerile pentru Sejm a fost utilizat sistemul electoral proporţional, ce 

favorizează creşterea numărului de partide politice, nici un partid nu a reuşit 

să întrunească o majoritate absolută sau, cel puţin, o pluralitate importantă de 

voturi. 

Partidul coordonat de Mazowieki, numit acum Uniunea Democrată, 

şi partidul foştilor comunişti, participând la aceste alegeri sub titulatura de 

Alianţa Stângii Democrate, au obţinut circa 12% din totalul voturilor, restul 

scaunelor din Parlament fiind împărţite între alte aproximativ 20 de partide 

politice diferite.39 Aceste raţiuni au stat la baza creării unei fragmentări a 

politicii poloneze, primii miniştrii fiind nevoiţi să recurgă la formarea unor 

coaliţii de guvernare extrem de fragile.

Cu toate că aceste alegeri parlamentare au fost primele realmente 

libere şi corecte (fără scaune rezervate anumitor partide), electoratul polonez 

s-a dovedita fi extraordinar de apatic – „aproape 60% dintre polonezii adulţi 

nu s-au deranjat să voteze”40. 

2.2.4. Alegerile parlamentare din 1993 

Mica Constituţie, adoptată în 1992, a înlocuit Constituţia comunistă 

desuetă din 1952, care, evident, nu mai corespundea realităţilor epocii, iar în 

mai 1993 a fost adoptată o nouă lege electorală, care viza introducerea unui 

38 George Sanford, Democratization in Poland, 1988-1990. Polish Voices, St. Martin’s Press, New 

York, 1992, pp. 26-27. 
39 Frances Millard, The Anatomy Of The New Poland: Post-Communist Politics in its First Phase, 

Edward Elgar Publishing, Aldershot, 1994, pp. 136-140. 
40 Mieczysław B. Biskupsk, James S. Pula, Piotr J. Wrobel, op. cit., p. 283. 
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prag electoral de 5% pentru Sejm41, în aşa fel încât să fie limitată 

fragmentarea politică prin excluderea partidelor care nu reuşesc să atragă cel 

puţin 5% din totalul voturilor valabil exprimate. 

În urma alegerilor, Alianţa Democrată de Stânga a obţinut cele mai 

multe voturi, întrunind un procent de 20,4% din totalul voturilor valabil 

exprimate. Pe locul secund s-a poziţionat Partidul Ţărănist Polonez, cu 

15,4% din totalul sufragiilor, iar pe al treilea loc s-a clasat Uniunea 

Democrată cu 10,6%42. 

Numărul partidelor ce deţineau mandate în Parlament a fost redus 

semnificativ (de la 29 la 7 partide), ceea ce indică o relativă ameliorare a 

instabilităţii politice. De asemenea, în urma alegerilor s-a constatat şi o 

drastică schimbare a polilor de putere, Solidaritatea obţinând doar un număr 

foarte redus de mandate parlamentare. Sfârşitul erei dominate de 

Solidaritatea a deschis calea către creşterea legitimităţii comuniştilor din 

Alianţa Stângii Democrate, care în anul 1989 au ocupat 299 de scaune în 

Sejm doar în urma unei înţelegeri cu opoziţia (care prevedea ocuparea de 

către comunişti a 65% din scaune), însă în 1993 la alegerile libere au obţinut 

301 dintre scaunele Sejmului.43 

2.1.4. Alegerile prezidenţiale din 1995 

În luna noiembrie a anului 1995 au fost organizate, pentru a doua 

oară după căderea comunismului, alegeri prezidenţiale. Cei mai importanţi 

candidaţi pentru funcţia de şef de stat erau Lech Walesa (Solidaritatea) şi 

Aleksander Kwasniewski (liderul Alianţei Democrate de Stânga), însă la 

primul tur de scrutin au luat parte şi alţi exponenţi, printre care se numără şi 

foştii prim-miniştrii Olszewski şi Pawlak, precum şi ombudsmanul Poloniei, 

Tadeusz Zielinski.  

La primul tur de scrutin (organizat în 5 noiembrie) au participat peste 

18 milioane de polonezi, însă în urma voturilor acestora nici unul dintre 

candidaţi nu a reuşit să obţină o majoritate absolută. Kwasniewski s-a 

bucurat de cea mai mare apreciere a electoratului, obţinând 35,1% din totalul 

sufragiilor; imediat după liderul Alianţei de Stânga s-a clasat Walesa, cu un 

procent de 33,1%. Restul voturilor au fost partajate celorlalţi candidaţi. Aşa 

cum se poate observa, a fost nevoie de un al doilea tur de scrutin, în urma 

căruia Kwasniewski l-a învins la limită pe Walesa, cu un procent de 

41 Adrian Sorescu, Sisteme electorale, Bucureşti, Asociaţia Pro Democraţie, 2006, disponibil la 

http://www.apd.ro/files/publicatii/25plus2_Modele_electorale_I_Sisteme_electorale.pdf, accesat la 

data de 14.05.2014. 
42 Mieczysław B. Biskupsk, James S. Pula, Piotr J. Wrobel, op. cit., p. 290. 
43 Ibidem. 
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51,72%44. Prin noua victorie a Alianţei Democrate de Stânga se poate 

considera că a început o nouă eră în politica poloneză post ’89, o eră în care 

foştii comunişti se aflau din nou în importante funcţii de conducere, atât în 

ramura executivă, cât şi în cea legislativă. 

 Sistemul de partide 

Cu toate că Polonia a fost primul stat din Europa Centrală şi de Est în 

care comunismul a fost înlăturat de la putere, sistemul de partide din prima 

parte a perioadei postcomuniste a cunoscut o mare fragmentare, care a 

generat, evident, instabilitate politică. După Negocierile de la Masa Rotundă 

din primăvara anului 1989, care au premers organizarea alegerilor 

parlamentare libere (nu şi corecte) din 1989, libertatea de asociere a permis 

înfiinţarea organizaţiilor şi partidelor politice.  

În prima fază a dezvoltării sistemului de partide din perioada 

postcomunistă, a avut loc legalizarea unor partide politice care au activat în 

mod clandestin în perioada comunistă, un astfel de partid fiind Confederaţia 

pentru o Polonie Independentă, condus de Leszek Moczulski, partid ce şi-a 

exprimat opoziţia faţă de regimul comunist încă din 1979. Polonia 

postcomunistă a cunoscut o proliferare fără precedent a partidelor politice, în 

special după 1990, când a fost emisă legea privind partidele politice (legea 

permitea oricărui partid care întrunea cel puţin 15 semnături să aibă dreptul 

de a fi înregistrat în mod oficial)45. Au apărut astfel numeroase partide noi, 

printre care şi Partidul Socialist Polonez, Uniunea Creştin-Naţională şi 

Congresul Liberal-Democrat. Această perioadă dinamică a fost marcată şi de 

dizolvarea Partidului Muncitoresc Unit Polonez şi de renaşterea sa că 

Partidul Democraţiei Sociale46, al cărui lider era Aleksander Kwasniewski. 

Aşa cum am amintit anterior, divergenţele de la vârful piramidei puterii au 

creat tensiuni şi în interiorul Solidarităţii, motiv pentru care această 

organizaţie a fost divizată în două mari partide, Alianţa de Centru (loială lui 

Walesa) şi Mişcarea Cetăţenilor pentru Acţiune Democratică (ROAD); de 

asemenea, a fost înfiinţată şi o organizaţie polică mai mică, numită Forumul 

pentru Drept Democratic, ultimele două oferind sprijinul lor primului-

ministru Mazowieki.  

A doua fază a dezvoltării sistemului de partide a fost declanşată de 

alegerile parlamentare din 1991. În acest scop, Mazowieki a înfiinţat, în 

44 Ibidem, p. 298. 
45 Aleks Szczerbiak, Poles Together? The Emergence and Development of Political Parties in 

Postcommunist Poland, Central European University Press, Budapesta, 2001, p. 12. 
46 Minton Goldman, op. cit., p. 228. 
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decembrie 1990, un nou partid din cele două formaţiuni care-l susţineau, 

respectiv ROAD şi Forumul pentru Drept Democratic, participând la 

alegerile din 1991 sub denumirea de Uniunea Democrată. Tot în vederea 

alegerilor parlamentare, a fost înfiinţată o nouă formaţiune de stânga, numită 

Alianţa Stângii Democrate, care, în mod surprinzător, a ieşit pe locul II în 

urma alegerilor. 

A treia fază a evoluţiei sistemului de partide, cuprinsă în perioada 

octombrie 1991-septembrie 1993, a fost caracterizată de instabilitate, de 

fragmentare şi de realinierea partidelor politice. În urma alegerilor 

parlamentare din 1993, cele mai importante structuri politice au fost Alianţa 

Stângii Democrate, Partidul Ţărănist Polonez, Uniunea Democrată, Partidul 

Muncitoresc Unit Polonez şi Confederaţia pentru o Polonie Independentă. 

A patra fază a dezvoltării sistemului de partide a început după 

alegerile din 1993 şi s-a sfârşit în urma celor din 1995. În ciuda multor 

încercări de a lăsa deoparte diferenţele ideologice, partidele de dreapta nu au 

reuşit să formeze un front suficient de unit şi puternic încât să asigure 

victoria lui Walesa la alegerile prezidenţiale din 1995. 

Însumând cele menţionate anterior, se poate considera că cele mai 

importante formaţiuni politice care au dominat sistemul de partide din 

perioada postcomunistă au fost următoarele: 

 Organizaţii post-Solidaritatea (formate în urma divizării

Solidarităţii):

 Uniunea Democrată (UD);

 Alianţa Civică Centrală (POC);

 Uniunea Creştin-Naţională (ZChN);

 Congresul Liberal-Democrat (KLD);

 Alianţa Agrariană (PL).

 Organizaţii post-comuniste (formate în urma dizolvării Partidului

Comunist):

 Alianţa Stângii Democrate (SLD);
 Partidul Muncitoresc Polonez (PSL) – versiunea restructurată a

Partidului Unit Muncitoresc (ZSL)47. 

3. O perspectivă comparativă în loc de concluzie

47 Ioan Scurtu, Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2001), Fundaţiei 

Culturale Române, Bucureşti, 2003, p. 273. 
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Căderea comunismului în statele din Europa Centrală şi de Est a 

variat de la ţară la ţară, Polonia şi Ungaria fiind cele mai fericite cazuri, în 

timp ce România a fost victima celei mai violente revoluţii, trecând printr-un 

cvasi-război civil48. Într-adevăr, liberalizarea Poloniei a început cu mult timp 

înaintea României, iar în momentul în care liderul rus a propus reformele 

glastnost şi perestroika, acestea au fost acceptate imediat de comuniştii 

polonezi, spre deosebire de cazul României, unde răspunsul a fost cu totul 

diferit: 

"Regimul de la Bucureşti, care-şi câştigase demult o anume 

independenţă faţă de Moscova, trata sugestiile reformiste ale acesteia cu o 

îndărătnicie care avea să-l coste. Neacceptând, nici măcar în ultimul ceas, 

nici cea mai vagă abatere de la „linia” stalinistă de comandă şi control, 

regimul puterii personale monolitice de la Bucureşti s-a plasat singur în faţa 

istoriei. Naţional-comunismul izolaţionist al regimului (…) a obligat la 

singura soluţie posibilă şi legitimă într-o asemenea împrejurare: revoluţia 

violentă."49

Să nu uităm că Polonia fusese chiar şi înainte de ’89 mult mai 

„liberală” decât România, un exemplu relevant în acest sens fiind faptul că 

„Polonia comunistă recunoscuse pentru un timp, la începutul anilor ’80, un 

sindicat liber care coalizase în jurul lui nu numai pe muncitorii de pe 

şantierele navale de la Gdansk, ci şi o extraordinară elită intelectuală”50. 

Acest lucru era cu neputinţă într-o Românie puternic controlată de ofiţerii 

Securităţii şi de liderii mult prea reticenţi de la Bucureşti.  

O altă deosebire importantă vizează unitatea şi influenţa societăţii 

civile. Dacă în Polonia aceasta a reuşit să formeze o opoziţie puternică, sub 

forma Solidarităţii (însăşi numele relevă dorinţa de unitate şi solidaritate a 

societăţii civile poloneze), în România acest spirit civic nu a existat. 

Disidenţa era fragmentată şi ea nu s-a făcut auzită cu adevărat decât la 

sfârşitul anilor ’80, pe când opoziţia societăţii poloneze faţă de regim răsuna 

încă de la finele anilor ’70, prin partidul clandestin Confederaţia pentru o 

Polonie Unită, iar apoi, de la începutul anilor ’80, prin vocea Solidarităţii, 

unitatea şi dinamismul societăţii civile poloneze creând premisele necesare 

pentru o schimbare treptată şi paşnică de regim. 

În România însă, nici nu se putea pune problema unor negocieri între 

opoziţie şi comunişti, precum Negocierile Poloneze de la Masa Rotundă 

(dintre leadershipul comunist şi reprezentanţii Solidarităţii), în primul rând, 

datorită faptului că Ceauşescu nu ar fi fost dispus niciodată la compromisuri 

48 Minton Goldman, op. cit., pp. 20-22. 
49 George Voicu, op. cit., p. 199. 
50 Ibidem, p. 198. 
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care să-i slăbească puterea sau să-i prejudicieze regimul. Însă acesta nu era 

unicul motiv: societatea civilă din România era puternic divizată între o 

populaţie rurală deosebit de conservatoare şi sceptică la o schimbare radicală 

de regim, pe de-o parte şi, pe de altă parte, o populaţie urbană care dorea 

căderea regimului comunist şi instaurarea democraţiei51. Spre deosebire de 

Polonia, societatea civilă din România nu a fost capabilă să formeze o 

mişcare de opoziţie unitară şi puternică, care să facă presiuni în direcţia 

liberalizării regimului. Din aceste raţiuni, „schimbarea politică de la 

Bucureşti s-a produs după o revoltă sângeroasă şi nu după înţelegeri între 

diferite grupări politice”52.  

Atât în România, cât şi în Polonia, cele mai importante organizaţii 

din prima parte a epocii postcomuniste (Frontul Salvării Naţionale, respectiv 

Solidaritatea) nu au fost proiectate iniţial ca partide politice, dar ulterior 

ambele au devenit partide şi, intrând în lupta pentru putere, au reuşit să 

obţină în cadrul alegerilor sprijinul majorităţii populaţiei cu drept de vot. 

Confruntate însă cu exerciţiul puterii, nici FSN, nici Solidaritatea nu au reuşit 

să îşi păstreze unitatea, ambele divizându-se, pe fondul unor divergenţe între 

preşedinte şi prim-ministru, în formaţiuni politice distincte: în România, FSN 

a fost divizat în FDSN (gruparea pro-Iliescu) şi Partidul Democrat (gruparea 

pro-Roman), în timp ce în Polonia, Solidaritatea a dat naştere Alianţei de 

Centru (pro-Walesa) şi Mişcării Cetăţenilor pentru Acţiune Democratică 

(pro-Mazowieki). 

În ambele state, căderea comunismului a avut loc în anul 1989: în 

România printr-o revoluţie violentă, iar în Polonia prin alegeri parlamentare 

libere (nu şi corecte), în urma cărora necomuniştii controlau Senatul şi o 

importantă parte a Sejmului. Până la sfârşitul anului 1990, opoziţia poloneză 

a înlăturat cea mai mare parte a comuniştilor nu doar din Parlament, ci şi din 

guvern, obţinând în cele din urmă chiar şi preşedinţia, prin liderul 

Solidarităţii, Lech Walesa. În România, căderea comunismului de tip stalinist 

a avut, într-adevăr, loc în anul 1989, însă puterea a fost preluată de eşalonul 

al doilea al fostului PCR, aşadar comuniştii au rămas la conducerea ţării şi în 

urma revoluţiei. Nu de puţine ori aceştia au fost acuzaţi de neo-comunism, 

căci programele lor, deşi aveau un strident caracter anti-ceauşist, nu erau 

decât într-o foarte mică măsură anti-comuniste, însă cu toate că represiunea, 

tendinţele autoritate şi controlarea presei existau în bună măsură şi după aşa-

zisa cădere a comunismului, poporul părea să agreeze comportamentul 

noului leadership, Iliescu (comunist cu funcţie importantă în vechiul regim) 

menţinându-se la conducerea statului până în 1996 (aceste aspecte nu relevă 

51 Minton Goldman, op. cit., p. 21. 
52 Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, op. cit., p. 156. 
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altceva decât faptul că românii doreau mai degrabă căderea lui Ceauşescu şi 

nu căderea comunismului). 

De asemenea, trebuie menţionat şi faptul că în ambele state, atât în 

România, cât şi în Polonia, în primii ani ai epocii postcomuniste a fost 

înregistrată o puternică instabilitate politică. Proliferarea partidelor şi 

participarea unui foarte mare număr de organizaţii politice la alegeri au 

generat formarea unor fragile coaliţii, care se aflau mereu ameninţate de 

scindare. Ca o concluzie la cele amintite în lucrare, se poate afirma cu 

certitudine că trecerea spre un regim democratic a fost mult mai rapidă şi mai 

liniştită în Polonia, spre deosebire de România, unde tranziţia a fost lentă şi 

tensionată, cunoscând o perioadă de mare instabilitate, datorată prezenţei 

multor elemente de continuitate cu vechiul regim . Totuşi, în ciuda faptului 

că tranziţia spre democraţie din România şi Polonia a urmat un curs în mare 

parte diferit, nu trebuie trecute cu vederea numeroasele similitudini dintre 

evoluţiile spre democraţie ale celor două state. 
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Abstract: Security means the absence of risk and threats, but also living in a 

society without hazards. Causes of risk existence are very diverse and are 

influenced by major changes of economic and social levels in a society and 

even human actions. This way, risk management aims to identify all the 

vulnerabilities and threats, in order to improve new measures for removing 

them. This paper is proposing to analyze the threats that can appear on the 

organizational level.  So, at the organizational level we can identify the most 

important threats such us economic espionage, industrial espionage and 

cyber attacks.  Because of these threats, informational security became more 

important for governments and for the private corporations. When trying to 

manage the existent risk and the threats on the organizational level is very 

important to establish security politics.   

Keywords: risk, threats, economic espionage, industrail espionage, cyber 

attack, informational security.  

Introducere 

Modernizarea societății românești presupune acțiuni ferme pentru 

întărirea funcției de reglementare a statului și a autorității instituțiilor sale. 

Realizarea obiectivelor de securitate națională solicită dezvoltarea capacității 

normative a statului, prin măsuri adoptate în mod democratic, să asigure 

reforma instituțională și administrativă. Statul, ca organizator al coeziunii 

naționale și sociale, trebuie să devină o instituție suplă și eficientă, 

debirocratizată, aflată în slujba cetățeanului. Prin urmare, exercitarea puterii 

politice va asigura participarea și controlul cetățeanului asupra instituțiilor și 
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procesului de luare a deciziilor, prin respectarea normelor și regulilor 

democratice.1  

Adoptarea normelor de conduită, a normelor juridice au fost impuse 

de nevoia de securitate socială în cadrul comunităților. În aceste condiții, 

conceptul de securitate devine complex și controversat, protejând valori și 

instituții puternic înrădăcinate în societate. Acest concept implică factori 

diferiți, de la indivizi, la state și corporații, de la elemente societale, la 

politici și problematici care vizează interacțiuni neconvenționale sau 

protejarea și promovarea unor valori și interese. 2 

Din perspectivă managerială, „securitatea reprezintă o stare ce 

exprimă percepția absenței riscurilor, pericolelor și amenințărilor la adresa 

existenței, a valorilor și intereselor indivizilor umani, dar si proceselor de 

gestionare și forma acestei percepții.”3 Conștientizarea nevoii de securitate, 

înțelegerea mediului de securitate sunt elemente care presupun considerarea 

comportamentelor de dinamică a celor două concepte, componente care 

influențează în mod decisiv evoluția securității la scară globală.  

1. Definirea riscului

Componentele invocate au în vedere riscul și variabilele acestuia- 

disfuncțiile, vulnerabilitățile, amenințările și pericolele- precum și 

modalitățile de gestionare a acestora.4 Riscurile reprezintă o materializare a 

amenințărilor, fiind determinate de factori endogeni ori de inadecvarea la 

mediu, cu consecințe ample și pe termen lung, necesitând o analiză aplicată 

și metode de intervenție, în așa fel încât evoluția evenimentelor să se 

oprească în acea fază.5 Riscul este o măsură a neconcordanței dintre diferitele 

rezultate posibile, mai mult sau mai puțin favorabile sau nefavorabile într-o 

acțiune viitoare.6 Alte definiții ale riscului pot fi considerate următoarele, 

posibilitatea de a compromite sau pierde un bun7 sau combinația între 

1 Costică Cojoc, Amenințări, vulnerabilități și riscuri la adresa securității 

instituțiilor/corporațiilor economice naționale, internaționale, multinaționale și transnaționale, 

Editura Muzeului Marinei Române, Constanța, 2012, p.59.  
2 Vasile Adrian Cămărășan, Informații clasificate, Ed. C-A Publishing, Cluj-Napoca, 2013, p.30. 
3 Marius Petrescu, Neculae Năbârjoiu, Managementul informațiilor. Vol 1- Informații și securitate, 

Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2006.  
4 Vasile Adrian Cămărășan, op.cit. p.47. 
5 M. Petrescu, N. Năbârjoiu, op.cit. 
6Aurelia Meghea, Sorin Ionescu, Dan Diulescu, Iuliana Grecu, Ileana Ghiță, Nicoleta Badea, 

Cristoph Partsch, Michael Dietrich, Teodor Necșoiu, Riscurile micilor afaceri, Editura Politehnica 

Press, București, 2008.  
7 Carl Roper, Risk Management for Security Professionals, Ed. Butterworth Heinemann, Boston, 

SUA, 1999.  
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probabilitatea și magnitudinea pierderii.8 Riscul este posibilitatea de a ajunge 

într-o stare nedorită caracterizată de pericole și care poate genera pierderi sau 

inconveniente pentru organizație.9 

Cauzele apariției riscurilor într-o organizație pot fi determinate de 

avansul tehnologic, schimbarea condițiilor economice în timp, invalidarea 

experienței anterioare a personalului, apariția erorilor de analiză sau 

atitudinea optimistă sau pesimistă a echipei de analiză, nu în ultimul rând, 

impactul mediului înconjurător.10 Riscul, ca noţiune, reprezintă estimarea 

probabilităţii ca o ameninţare să folosească cu succes o vulnerabilitate şi să 

producă o consecinţă nefavorabilă.  

Ca fenomen, este o componentă omniprezentă a acţiunilor umane, 

atât în plan personal, cât, mai ales, la nivelul economic şi social. Acţiunea de 

control al riscurilor este o activitate complexă, desfăşurată de la nivelul 

factorilor de conducere şi până la personalul de execuţie, revenind 

managerului de securitate al obiectivului şi este cunoscută, în literatura de 

specialitate sub numele de management al riscului.11 

1. a. Managementul riscului 

Managementul riscului reprezintă o funcție a managementului 

organizației, care vizează, pe de-o parte, optimizarea câștigurilor prin 

valorificarea șanselor, a oportunităților și capabilităților, iar pe de altă parte, 

anihilarea sau minimizarea rezultatelor negative, produse de apariția 

evenimentelor nedorite, favorizată de conjucția amenințărilor cu 

vulnerabilițăților.12  

Scopul managementului riscurilor este acela de a reduce riscurile la 

un nivel acceptat, iar acest lucru este posibil prin parcurgerea celor trei pași 

importanți. În acest sens, trebuie identificate vulnerabilitățile și amenințările, 

ca apoi să se stabilească măsurile de limitare a riscurilor. Managementul 

riscului joacă un rol critic în protejarea capitalului de informaţie al unei 

organizaţii în această era digitală, pe măsură ce organizaţiile se bazează tot 

mai mult pe sisteme de tehnologie a informaţiei automatizate în vederea 

procesării informaţiilor pe care le deţin şi pentru a sprijini mai bine 

fundamentul misiunii lor. Principalul obiectiv al managementului riscului 

este acela de a permite organizaţiei să îşi îndeplinească misiunile printr-o 

8 R. Pandian, Applied Software Risk Management, Auerbach Publications Taylor & Francisc 

Group, 2007. 
9 Aurelia Meghea,...op.cit. 
10 Bogdan-Dumitru Țigănoaia, Asigurarea securității informațiilor în organizații, Institutul 

European, Iași, 2013, p.77.  
11 Adrian Roșca, Analiza de risc între reglementare si necesitate. Metode de analiză a riscului, în 

revista: Alarma, Arta de a trăi în siguranță, Nr.decembrie, București, 2008. 
12 Ilie Gh., De la management la guvernare prin risc, Ed. UTI Press, București, 2009. 
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securizare îmbunătăţită a sistemelor IT folosite pentru stocarea, procesarea, 

sau transmiterea informaţiilor organizaţionale.13 Probele obţinute în timpul 

procesului de management al riscului pot ajuta managerii în luarea de decizii 

bine informate pentru managementul riscului; în justificarea cheltuielilor 

pentru un buget IT şi în autorizarea sistemelor IT eficiente. O metodologie 

bine structurată de management al riscului poate să ajute procesul de 

management în identificarea mijloacelor de control pentru asigurarea 

capacităţii de securitate esenţială în îndeplinirea misiunii.14 

Evaluarea riscurilor este primul proces în ceea ce privește 

metodologia managementul de risc. Organizațiile folosesc evaluarea 

riscurilor pentru a determina extinderea potențialelor amenințări, deoarece 

rezultatul acestui proces ajută la identificarea controalelor necesare pentru 

reducerea sau eliminarea riscului. Raportat la mediul organizațional, 

variabilele riscului se pot grupa în variabile specifice ale mediului intern al 

obiectivului- disfuncțiile și vulnerabilitățile- și variabile specifice mediului 

extern al obiectivului- amenințările și pericolele.   

2. Amenințările

Într-o analiză sumară, amenințările sunt rezultatele eșecului 

politicilor de securitate ale unei organizații, reprezentând instigări, 

circumstanțe sau evenimente care au potențialul de a produce distrugerea, 

alterarea sau pierderea unui bun sau valori. În alt sens, amenințările 

reprezintă un pericol potențial la care este expus un sistem, ce constă în 

accesul neautorizat, alterări sau distrugerea datelor, software-ului, resurselor 

hardware, în domeniul IT. Amenințarea și vulnerabilitatea sunt concepte care 

nu se condiționează reciproc, deoarece existența unei vulnerabilități nu 

presupune apariția automată a unei amenințări, așa cum o anumită 

amenințare poate viza un element care nu a fost perceput ca fiind 

vulnerabilitate.15 

Teoretic, politica de securitate ar trebui derivată din analiza 

amenințărilor, care ar duce la reacții potrivite de reducere a răului produs de 

amenințări. Amenințările pot fi contingente, ele pot cauza o cantitate mai 

mare de rău, un rău limitat sau chiar niciun rău, în funcție de ce acțiuni se 

întreprind. Mai mult, amenințările pot fi și ne-contingente, acestea cauzează 

rău indiferent de ce se va face. O altă clasificare a amenințărilor poate fi ce 

împărțită în amenințări obiective și subiective, primele fiind un pericol care 

există deja, iar celelalte reprezintă percepția unor amenințări. Există trei 

13 G. Stonburner, A. Goguen, A. Feringa, Ghid de managementul riscului pentru sistemele de 

tehnologie a informaţiei. 
14 M. Krause şi H. Tipton, Manual de management al securitatii informative. 
15 Ibidem.  
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factori care determină măsura amenințării reale sau percepute și anume, 

capacitatea, intenția și controlul. Pentru a construi o amenințare, un actor 

trebuie să aibă capacitatea și intenția de a face rău, mai mult, acesta depinde 

de gradul de control pe care persoana amenințată crede că o are asupra 

pericolului.16  

În ceea ce privește posibilitățile de gestionare a riscurilor și a 

amenințărilor la nivelul unei organizații, acestea sunt variate și depind de 

natura bunului, mărimea acestuia, localizarea lui ș.a.m.d. În aceste condiții, 

teoria de specialitate sintetizează cinci modalități de gestionarea a riscurilor 

sau posibilelor amenințări. Riscurile pot fi evitate prin mutarea bunurilor- 

modalitate aplicată în cazul bunurilor mici, mobile și care se află într-o zonă 

expusă la riscuri de securitate. Diminuarea riscurilor prin reducerea 

dimensiunilor bunurilor- vizează bunurile expandabile sau cele demontabile 

a căror protecție se poate asigura mai bine atunci când dimensiunile permit 

plasarea componentelor în containere de securizare, dar și diminuarea 

riscurilor prin implementarea măsurilor de securitate fizică. Prin metodele de 

gestionare se mai enumeră și transferarea riscurilor prin asigurare  - vizează 

bunurile a căror importanță pentru organizație au mai multe conotații 

financiare care pot fi asigurate prin metodele specifice asigurărilor bunurilor. 

Nu în ultimul rând, riscurile trebuie acceptate la un nivel tolerabil- modalitate 

aplicabilă în urma evaluării impactului materializării amenințărilor asupra 

organizației pe baza unei analize cost-beneficiu.17 

3. a. Tipuri de amenințări 

Spionajul economic 

Lumea spionajului economic18 reprezintă o realitate de necontestat a 

modului de viață al economiei de piață. A spiona reprezintă mijlocul cu cele 

mai multe șanse ca o firmă să se dezvolte într-un timp minim. Spionajul 

economic se deosebește de modul de cercetare deoarece are avantajul 

rapidității și nu se rezumă doar la furtul unor procedee secrete de fabricație. 

El depășește sectorul tehnic, intră și în sectorul marketingului, vizând 

planurile viitoarelor campanii publicitare pentru lansarea produselor noi, 

prognoza privind politica de prețuri, situația financiară a unor companii, 

structura organelor de conducere, obținerea unor contracte și exporturi, și 

16 Paul Robinson, Dicționar de securitate internațională, Ed. C-A Publishing, Cluj-Napoca, 2010, 

p.18. 
17 V. A. Cămărășan, op.cit. p.60.  
18 Albert Michel, Capitalism contra capitalism, Editura Humanitas, București, 1994, pp. 124-165. 
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multe altele. Astfel, culegerea acestor informații permit unei firme să-și 

analizeze propria eficiență în comparativ cu firmele concurente.19  

          Spionajul industrial20 este o expresie folosită pentru a descrie 

spionajul realizat pentru scopuri comerciale, referindu-se la metode legate de 

examinare a publicațiilor,    site-urilor web, autorizațiilor, pentru a determina 

activitatea unei corporații, până la metodele ilegale de șantaj, supraveghere 

tehnologică, mituire sau violență. Spionajul industrial reprezintă o 

amenințare la adresa oricărei afaceri care depinde de informație și are loc în 

două forme principale. Pe de-o parte, scopul spionajului este de a acumula 

cunoștințe despre o organizație, având informații cu privire la producția 

industrială, idei, tehnici și procese. Ar putea să includă și sechestrarea de 

informații operaționale de proprietate, cum ar fi, seturi de date despre clienți, 

de stabilire a prețurilor, vânzări, marketing, cercetare și dezvoltare, de 

planificare sau strategii de marketing ori compoziții în schimbare și locațiile 

de producție.21 

La fel ca și spionajul unei organizații comerciale, guvernele pot fi, de 

asemenea, țintele spionajului comercial, de exemplu pentru a determina 

condițiile unei oferte pentru un contract guvernamental, astfel ca un alt 

ofertant să nu intervină.22 De exemplu, pentru evitarea unor astfel de acțiuni, 

orice firmă care intenționează sa aibă legături prin extranet cu un parter 

comercial trebuie să-i impună acestuia o listă cu politici și cerințe de 

securitate minime. Acestea garantează o protecție maximă posibilă pentru 

valorile informaționale și infrastructura firmei. În general, firma trebuie să 

impună partenerului comercial propriul său set de politici și cerințe de 

securitate de înalt nivel. De pildă, dacă un anumit parter comercial are 

mecanisme de securitate slabe, ar fi acceptabil să i se ceară ca sistemul în 

care sunt memorate și prelucrate datele firmei respective să i se ofere 

mijloace speciale de securitate, cum ar fi, încăperile încuiate pentru ca 

informațiile deținute să nu devină vulnerabilități a posibilelor acte de 

spionaj.23 

Atacul cibernetic 

În era informațională, informația, este o armă, dar, în acelaşi timp si o 

adevărată materie primă din punct de vedere strategic, necesară deciziei și 

19Costică Cojoc, Amenințări, vulnerabilități și riscuri la adresa securității instituțiilor/corporațiilor 

economice naționale, internaționale, multinaționale și transnaționale, op.cit. pp.135-138. 
20 Ignatio Ramonet, Geopolitica Haosului, Editura Doina, București, 1998, pp. 158-175. 
21 Costică Cojoc, Amenințări…, op.cit. p. 139. 
22 Ibidem. 
23 Peter Gregory, Securitatea informațiilor în firmă: securitatea informațiilor pentru factorii de 

decizie nespecialiști, trad. Nicolae Ionescu- Cruțan, Rentrop & Straton, București, 2005, pp.97-98.  
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succesului oricărei politici. În orice stat, politicul, economicul, domeniul 

social, cel militar, al culturii naționale, precum și sfera relațiilor externe pot 

avea de suferit în urma agresiunilor cibernetice. Războiul cibernetic 

utilizează informația ca instrument indispensabil pentru atingerea scopurilor 

sale. Noul tip de război ce se prefigurează constă într-un sistem de acțiuni 

coerente, care se intercondiționează la scară strategică, potrivit unei concepții 

elaborate și controlate de factorul politic.24  

Atacul cibernetic, centrat pe rețelele de calculatoare și de 

comunicații, constă în integrarea flexibilă a acțiunilor din punctele de 

decizie, a mijloacelor și a sistemelor militare, economice-financiare și 

bancare, astfel încât, în final, să fie distorsionate informațiile adversarului și 

limitează viteza de reacție și să se poată declanșa o puternică operațiune 

informațională. Sistemele moderne de comunicații de date și telecomunicații 

sunt punctul cel mai slab al unei instituții sau corporații, a infrastructurii 

economice, dar și a celei de apărare și siguranță națională ale unei țări, în 

special după răspândirea Internetului. De aceea sunt necesare măsuri de 

protecție considerabile pentru a împiedica căderea rețelelor de calculatoare în 

urma unui atac coordonat, în caz de conflict. Rețelele și calculatoarele 

insuficient protejate pot fi distruse, controlate sau infestate, fără a se observa, 

cu “programe adormite”, care la un moment dat pot fi activate deoarece 

agresorul poate să acționeze prin modem, de la o distanță convenabilă, fără a 

fi descoperit.25 

Atacul cibernetic reprezintă confruntarea dintre două tendințe privind 

securitatea și insecuritatea sistemelor informatice, dusă cu mijloace software, 

cu produse specifice de atac al parolelor, codurilor de identificare, poștei 

electronice, etc. Acest lucru se realizează fără îndeplinirea a unor reguli și 

norme, prin distrugerea sau modificarea produselor din program și a bazelor 

de date, furtul de date și informații, precum și prin interzicerea utilizării 

rețelelor de calculatoare și de comunicații care, de asemenea, folosesc 

calculatoare.26 

Aceste amenințări externe, bazate pe arme software au ca scop 

reducerea posibilităților de executare corectă a serviciilor în cadrul 

sistemelor informaționale, prin fructificarea de către adversar a slăbiciunilor 

acestora privind protecția datelor și interzicerea accesului fraudulos. Se 

constată trei clase de activități in spațiul cibernetic, câmpul de luptă fiind 

24 Radu Moinescu, „Virușii-risc și amenințare asupra sistemelor informatice”, în revista 

Intelligence, Publicație a Serviciului Român de Informații, Nr. 23 noiembrie-decembrie, 2012, 

p.5.  
25 Ibidem.  
26 Costică Cojoc, Amenințări…, op.cit. p.140. 



140 

dominat de Internet, și anume activismul, hacktivismul și cyberterorism. 27 

Activismul are în vedere utilizarea normală a Internetului în spațiul cauzei 

atacatorilor sau grupărilor teroriste. Operațiunile efectuate de aceștia se 

referă studierea paginilor web pentru obținerea de informații, construirea de 

site-uri web în folosul acțiunii acestora și întrebuințarea poștei electronice 

pentru coordonarea activităților planificate.28  

Hackingul este o categorie foarte complexă, cu mare varietate de 

activități și de efecte asupra firmelor. Acesta amenințare constă în acțiunea 

unei persoane sau grup de persoane care utilizează sisteme de calcul pentru a 

pătrunde în rețeaua și serverele unei firme, în încercarea de a avea, 

deconspira sau distruge informațiile sau infrastructura informatică a acesteia. 

Prin metodele folosite de hackeri se întâlnește într-un mod frecvent scanarea, 

modificările de website-uri, atacuri prin parole, furtul de informații fiind o 

motivație în ceea ce privește furtul informațiilor de pe cărțile de credit sau 

prin codurile numerice personale.29  

Acțiunea cea mai importantă în spațiul cibernetic se realizează prin 

cyberterrorism. Fiind numit inițial convergența între cyberspațiu și terorism 

în anul 1980, conceptul cyberterrorism ia amploare prin definiția lui Mark 

Pollit, agent special F.B.I. În acest sens, cyberterrorismul este un atac 

premeditat, motivat politic, împotriva informației, sistemelor de calcul, 

programelor și datelor, constituind o violență împotriva țintelor 

necombatante din partea unor agenți clandestini sau grupuri subnaționale.30   

4. Securitatea informațională într-o firmă

Datorită acestor amenințări, securitatea informațională a devenit tot 

mai importantă pentru guverne, dar și corporațiile private, deoarece utilizarea 

tot mai frecventă a tehnologiilor informaționale le-a oferit numeroase 

oportunități celor care au în plan furtul de informație sau sabotajul sistemelor 

informaționale.31 Securitatea informațională se referă la activități întreprinse 

pentru a împiedica informațiile secrete să ajungă în mâini ostile, dar și la 

activități de protejare a sistemelor informaționale, cum ar fi calculatoarele în 

fața unui atac.  

Există mai multe tipuri de securitate informațională, cum ar fi, 

securitate fizică ce presupune construirea și mentenanța structurilor fizice 

pentru a proteja documentele, computerele și personalul și pentru a-i 

27 Ibidem. P. 141-142. 
28 Ibidem. 
29 Peter Gregory, op.cit. p. 14. 
30 Mark M. Pollit, A cyberterrorism Fact or Fancy?, Proccedings of the 20th National Information 

Sistem Security Conference, 1997, pp.285-289.  
31 Paul Robinson, op.cit. p. 207. 
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împiedeca pe alții să le fure sau să le atace fizic. Un alt tip de securitate 

informațională este securitatea documentelor  care implică crearea 

regulamentelor de utilizare a materialelor tipărite cu conținut sensibil sau 

securitatea comunicaților care reduce probabilitatea interceptării 

comunicațiilor prin reducerea emisiilor electronice și prin criptarea datelor.  

Mai mult, securitatea personalului care include proceduri precum 

verificarea oficialilor de intelligence și a altor categorii de personal care au 

acces la informații confidențiale pentru a se asigura că nu au slăbiciuni sau 

obiceiuri care i-ar putea determina să le dezvăluie altora informații cu 

caracter secret. Nu în ultimul rând, un al timp al securitații informaționale il 

reprezintă securitatea computerelor care protejează computerele de acțiuni de 

hacking, de viruși, viermi sau alte forme de război cibernetic.32 

5. Amenințări la nivelul informaților într-o firmă

Un pericol pentru securitatea într-o firmă este reprezentată de intenția 

involuntară a unei persoane de a provoca daune sau de a deteriora rețelele, 

calculatoarele, programele sau datele unei persoane sau firme. Pericolele pot 

veni și de la persoane din interiorul firmei, din partea angajaților, 

colaboratorilor sau vizitatorilor, dar și din exterior.33 Printre aceste tipuri de 

avarii, de amenințări la adresa securității informațiilor dintr-o firmă se pot 

enumera: 

 sabotarea componentelor hardware sau software, furtul și divulgarea

ulterioară a informațiilor secrete sau cu caracter personal;

 atacurile asupra infrastructurii informatice pentru a face accesibilă

utilizatorilor legitimi;

 crearea și lansarea unui virus sau vierme cu intenția de a provoca

distrugeri pe scară largă.34

6. Politici de securitate împotriva amenințărilor

Fiecare instituție, corporație sau firmă are funcții specifice, metode 

proprii de derulare a activităților și nevoi, care impun politici și cerințe 

particulare, definind o multitudine de soluții optime, cum ar fi conceptele de 

separare a responsabilităților și calitatea parolelor. În încercarea de elaborare 

a politicilor de securitate în cadrul unei firme este nevoie să protejăm valorile 

informaționale, accesul trebuie să fie limitat la acele persoane care nu au 

nevoie de ele. Dacă valorile informaționale sunt importante, la fel de 

importantă este și infrastructura informatică, ce are în componență sistemele 

32 Ibidem.  
33 Peter Gregory, op.cit. pp. 9-10. 
34 Ibidem, p.11.  
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de calcul și operare, bazele de date, aplicațiile și rețelele, deoarece 

integritatea informațiilor firmei se bazează pe integritatea infrastructurii din 

care face parte.35 Pentru protejarea elementelor mai sus amintite este 

necesară existența unor spații cu utilități corespunzătoare ce asigură protecția 

facilităților fizice, dar și protecţie fizică pentru personalul autorizat din 

cadrul firmei.  

În ceea ce privește informațiile, acestea trebuie să fie disponibile 

oricând angajaților care au nevoie de ele și sunt autorizați să aibă accesul la 

ele. Pentru asigurarea acestei calități trebuie luate măsuri care să nu permită 

modificarea sau sabotarea infrastructurii informatice de către anumiți intruși, 

pentru ca acestea să devină neaccesibile atunci când este necesar.36  

Politicile de securitate definesc modul de protejare a valorilor 

societății, definind limitele de comportament pentru personalul firmei și 

limitele de funcționalitate ale sistemelor acesteia. Au rolul de a stabili “ce 

trebuie făcut” pentru protejarea valorilor informaționale. 

Concluzii 

Termenul de management al riscului denotă un proces global 

continuu şi de o complexitate care creşte în timp. Prima etapă a acestui 

proces constă în estimarea riscului. Această etapă include identificarea 

riscurilor, măsurile de reducere a riscurilor şi impactul bugetar pentru 

implementarea măsurilor. Managementul riscului şi planificarea continuităţii 

afacerii legate de acceptarea, evitarea, sau transferul riscului. Cea de-a doua 

etapă a managementului riscului include procesul de stabilire a priorităţilor 

pentru alocarea bugetului, implementarea, şi susţinerea măsurilor 

corespunzătoare de reducere a riscurilor.37 

Spionajul economic sau industrial se poate face atât din surse 

deschise, cum ar fi     mass-media, internet sau publicații, cât și prin metode 

ilegale, cum ar fi șantajul, supravegherea cu ajutorul tehnicii, infiltrarea de 

oameni, mituirea sau chiar prin acte de violență. În general, marile companii 

alocă fonduri importante pentru a-și crea departamente  care să se ocupe cu 

obținerea de informații din surse deschise, astfel putându-se face strategii de 

dezvoltare a respectivelor companii, strategii ce au un caracter sporit de 

confidențialitate. 

Prin noțiunea de amenințare cibernetică se înțelege posibilitatea unui 

impact negativ asupra informațiilor de valoare sau asupra unui sistem  

informatic. Realizarea unei astfel de amenințări reprezintă atacul cibernetic, 

care la rândul său înglobează în sine spionajul cibernetic, războiul cibernetic, 

35 Peter Gregory, op.cit, p. 67.  
36 Ibidem. 
37 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan041467.pdf, 

15.11.2014. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan041467.pdf
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terorismul cibernetic, precum și criminalitatea cibernetică. Structurile 

neguvernamentale prezintă cel mai mare pericol, iar în această categorie pot 

fi incluse corporațiile mari, dar și organizațiile teroriste și crima organizată.38 

Corporațiile sunt implicate în acțiuni de spionaj economic și 

sabotarea concurenților. Terorismul cibernetic, la rândul său, amenință 

rețelele de calculatoare pentru a intimida guverne și oameni, forțând luarea 

anumitor decizii. Crima organizată este motivată de posibilitatea obținerii 

câștigului material. Toate acestea sunt în linii generale, în realitate relația 

între ele fiind mult mai complicată. De exemplu, grupurile teroriste pot 

utiliza atacurile virtuale pentru a obține finanțarea necesară, ca un mijloc de 

propagandă sau de comunicare. Toate cele trei tipuri de structuri folosesc 

hackeri talentați și grupuri de hackeri.39  

38 http://security.ase.md/materials/publications/pdf/SI2013_conference_book.pdf, 14.11.2014. 
39 Ibidem. 

http://security.ase.md/materials/publications/pdf/SI2013_conference_book.pdf
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DOCTRINA EISENHOWER ȘI PRIMA INTERVENȚIE 

AMERICANĂ DIN LIBAN 

RAREȘ BOGDAN MĂRGINEAN


Abstract : The main reason I was conducting a research in regard with the 

american politics around  the begining of the Cold War was  that I was curious 

about how some of the countries in the upper Middle East started facing 

political  and structural problems. External (regional or global) and internal 

factors were at the core of the challenges faced by a fierce going-to-be a lawful 

administration of Liban and my purpose is to portray the american ruling 

policies close-knitted to the matter. Though, this paper does not offer a full 

coverage of the events that took place in order to assemble a mechanism 

perpetuating the american interests in the Middle East, it accurately shows the 

change of attitude coordinated by the former World War 2 High Commander of 

the Allied forces in Europe during his presidential mandate in the United States. 

Keywords: Eisenhower, Liban ,intervenţie, Orientul Mijlociu, Război 

Rece, interes naţional, Organizaţia Naţiunilor Unite, doctrină, Beirut, 

Statele Unite ale Americii, război civil 

Introducere: 

Un stat mic şi slab cu puţine resurse naturale şi fără petrol precum 

Liban, nu a fost considerat în mod tradiţional o prioritate a politicii de 

securitate naţională a Statelor Unite în Orientul Mijlociu. De fapt, cu 

excepţia intervenţiilor din 1958 şi 1982, Libanul a fost un topic neglijat 

categoric pentru politica externă americană şi de aici implicarea şovăielnică a 

SUA în acest stat. Dată fiind presupusa lipsă a importanţei strategice a 

acestui stat, Washingtonul a preferat în mare parte pe cât posibil să se dezică 

de lumea bizantină a politicii libaneze. În mod repetat, politica 

Washingtonului cu privire la Beirut a fost reactivă, condusă de crize 

intempestive decât de către un efort proactiv de îmbunătăţire a relaţiilor 

bilaterale sau prin supunerea intereselor la necesitate strategică.1 Atunci când 

Statele Unite au fost interesate de Liban, s-a întâmplat în mare parte când 
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1 David Schenker, America and the Lebanon Issue, apărut in Lebanon: liberation,conflict and 

crisis, editat de catre Barry Rubin, ed.Palgrave Macmillan, 2009, p. 213.  
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Beirutul era ameninţat din afară de către actori statali şi non-statali ce căutau 

să altereze permanent orientarea politico-economică acestui stat. Libanul a 

reprezentat un teren peren de bătălie pentru influenţa ideologică şi regională2. 

Parţial, amestecurile externe au fost prevalente deoarece Libanul conţine 

comunităţi religioase şi etnice alternând în competitivitate şi reconciliere. 

Fără ca una din comunităţi să devină dominantă demografic, politic sau 

militar, aceste comunităţi s-au îndreptat spre alianţe cu actori statali şi non-

statali pentru protecţia lor, cerând intervenţii şi nu lipsite de frecvenţă, 

urmând ocupaţiile străine. 

Preşedintele Eisenhower (în funcţie în perioada 1953-1961) nu a 

dorit probabil implicarea trupelor terestre americane în dispute externe, totuşi 

nici el, nici succesorii săi nu au putut ignora utilitatea puterii militare în 

coordonarea politicilor externe. Nici nu putea de asemenea armata, după cum 

istoria şi prudenţa dicta, să fie pregătită de efectuarea unor misiuni 

neprevăzute în sprijinul diplomaţiei americane. În urma războiului din 

Coreea, armata a încercat să-şi îmbunătăţească capabilitatea de a efectua 

misiuni neprevăzute, cel puţin până în limita permisivă a bugetului de stat 

din era Eisenhower. Majoritatea acestor aranjamente erau de natură 

convenţională şi au apărut ca factor facilitator pentru capacitatea armatei de a 

purta un război sau pentru a întării forţele deja trimise în Coreea sau 

Germania. Totuşi, orice îmbunatăţire în abilitatea armatei ca sursă de putere 

a făcut-o de asemenea un organism mult mai capabil să îndeplinească 

misiuni de natură diplomatică sau profilactică. Aceste iniţiative, parte 

integrantă a ideilor de reformare ale lui Eisenhower şi pregnante în perioada 

operaţiunilor neprevăzute (1958-1965), erau încă în fază embrionară atunci 

când preşedintele Eisenhower a testat aptitudinile armatei în diplomaţia 

coercitivă trimiţând-o să intervină în războiul civil libanez. „Forţe ale 

Statelor Unite vor fi trimise în Liban” spunea preşedintele Dwight 

Eisenhower în iulie 1958, „pentru a proteja vieţile americanilor şi prin 

prezenţa acestora se va efectua sprijinirea guvernului Libanului şi se va reuşi 

prezervarea integrităţii teritoriale şi independenţei Libanului, elemente ce s-

au dovedit a fi vitale intereselor naţionale ale Statelor Unite şi păcii 

mondiale.”3 

Desfăşurarea operaţiunilor: 

Politica Statelor Unite cu privire la Liban în anii `50 a fost modelată 

2 http://www.wilsoncenter.org/event/lebanon-threshold-for-regional-stability accesat în data de 

16.01.2015. 
3 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11132 accesat în data de 16.01.2015. 

http://www.wilsoncenter.org/event/lebanon-threshold-for-regional-stability
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11132
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în principiu de trendurile regionale ce ameninţau şi uneori eliminau 

regimurile pro-occidentale din Orientul Mijlociu. Cea mai importantă dintre 

acestea a fost lovitura de stat din 1952 din Egipt ce a eliminat regimul pro-

occidental al regelui Faruq, aducându-i la putere pe Ofiţerii Liberi, grup de 

oameni naţionalişti din cadrul armatei ce simpatizau cu partea sovietică. 

Gamal Abdel Nasser, care a evoluat ulterior ca lider carismatic al acestui 

grup, reprezenta o îngrijorare pentru Washington. Câţiva ani mai târziu, în 

urma unor serii de lovituri de stat şi o înclinaţie sporită înspre influenţa 

sovietică în rândul armatei siriene, Damascul s-a alăturat oficial acestei 

campanii anti-vest căci în 1956 Siria a semnat un pact cu Uniunea Sovietică. 

În 1955, într-o încercare de înăbuşire a naţionalismului arab şi a 

sentimentului pro-sovietic în regiune, Statele Unite au intermediat Pactul 

Bagdadului, o alianţă pro-vest între Turcia, Iran şi Irak. 4Între timp, la Beirut, 

în 1952, Chamile Chamoun cu orientare pro-occidentală a fost ales 

preşedinte. Chamoun a căutat stabilirea de mai strânse relaţii cu SUA, exact 

atunci când curentele naţionalismului arab împânzeau regiunea şi Beirutul. 

Până la mijlocul anilor `50, conform Departamentului de Stat american, 

Beirut a devenit un „centru pentru propagarea şi diseminarea propagandei 

comuniste în Orientul Mijlociu.”5 Chiar şi aşa, urmând naţionalizării 

Canalului Suez de către Egipt din 1956 şi atacul tripartit subsecvent (de către 

Israel, Marea Britanie şi Franţa) pentru a remedia mişcarea lui Nasser, 

Libanul a fost unul din puţinele state arabe care nu au rupt legăturile cu 

Marea Britanie şi Franţa. Totuşi, din ce în ce mai activ, Chamoun şi guvernul 

pro-occidental al Libanului se aflau sub asediu de către numeroşii naţionalişti 

suniţi pro-Nasser. 

În 1957, în mare parte ca răspuns la întrezărirea răspândirii 

comunismului în regiune, preşedintele Eisenhower a emis doctrina 

Eisenhower, o afirmare politică în care fostul general declara „prezervarea 

independenţei şi integrităţii naţiunilor din Orientul Mijlociu ca vitale 

interesului naţional.”6 An acest context, Eisenhower a cerut, şi ulterior a şi 

primit, autorizaţia congresională pentru ca SUA să îşi desfăşoare trupe 

oricărui stat din Orientul Mijlociu care ar fi avut nevoie7. Atunci, nu vine 

deloc surprinzător faptul că în 1957 Libanul sub Chamoun a fost singurul stat 

4 David Schenker, op cit., p.214. 
5 World Strength of the Communist Party Organization, Raport anual 10,Department of State 

Bureau of Intelligence & Research. (Washington, DC: DOS,1958). Citat  în Erika Alin, U.S. 

Policy and Military Intervention in the 1958 Lebanon Crisis, in David W. Lesch , „The Middle 

East and the U.S.: A Historical and Political Reassessment”, a 3a ediţie ,Boulder, CO: Westview, 

2003, p. 152. 
6 https://history.state.gov/milestones/1953-1960/eisenhower-doctrine  accesat în data de 

19.01.2015. 
7 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=11007 accesat în data de 19.01.2015. 

https://history.state.gov/milestones/1953-1960/eisenhower-doctrine
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=11007
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arab care a acceptat Doctrina Eisenhower. Mai târziu în acelaşi an, odată cu 

deteriorarea poziţiei lui Chamoun în Liban, Marea Britanie şi SUA au 

început elaborarea de planuri pentru o intervenţie militară în Liban.8 

Acuzaţiile de fraudă din alegerile legislative ale Libanului din 1957 şi 

ambiţia lui Chamoun de a fi reales pentru încă un mandat în 1958, în ciuda 

limitărilor constituţionale, au încins tensiunile în interiorul Libanului. La fel 

a făcut şi anunţul din 1958 al Egiptului, Siriei şi Yemenului că vor forma o 

Republică Arabă Unită (United Arab Republic), o entitate pe care atât 

Eisenhower cât şi Chamoun o priveau cu suspiciune, dar care însă era primită 

cu căldură de către promotorii pan-arabismului din Liban. Situaţia a ajuns la 

punctul de fierbere atunci când în mai, unul dintre criticii avizi a lui 

Chamoun a fost asasinat. Revolte au izbucnit în capitala Libanului, Beirut, 

revolte ce au devenit rapid germenii unui război civil. Armata libaneză sub 

comanda generalului Fuad Shihab a adoptat o poziţie de neutralitate, 

protejând clădirile guvernamentale, dar de fapt era de partea susţinătorilor lui 

Chamoun luând parte activ la luptele de stradă9. Conform lui Chamoun, 

revolta ce a rezultat în 2000 de victime, a fost susţinută de către Siria şi 

Egipt, persoanele politice americane fiind de aceasi părere. După cum 

preşedintele Eisenhower scria mai târziu, trecerile regulate peste graniţă din 

Siria înspre Liban indicau Statelor Unite faptul că Nasser va încerca ulterior 

să aducă Libanul „sub influenţa sa10”. Bazat pe această afirmaţie, SUA a 

decis să intervină din partea guvernului legitim libanez, însă înainte de orice 

dislocare de trupe, Washingtonul necesita „o cerere formală din partea 

guvernului libanez constituit justificat şi corect11”. Chamoun a acuzat apoi 

Republica Arabă Unită de înarmarea oponenţilor săi şi de încingerea 

sentimentelor musulmane prin transmisiuni radio care solicitau absorbţia 

Libanului la UAR, iar atunci când simpatizanţii noului stat pan-arab au 

răsturnat conducerea pro-occidentală a Irakului, Chamoun s-a folosit de 

incident pentru a cere intervenţia americană la 14 iulie.12 Temându-se că o 

astfel de lovitură de stat ar putea apărea în Liban, Eisenhower a ordonat 

imediat trupelor americane să se deplaseze în direcţia Beirut, în ciuda 

avertizărilor generalului de aviaţie Nathan F. Twinning că „am putea fi acolo 

pentru 10 ani sau mai mult13”. Puşcaşii marini americani au aterizat în Liban 

la 15 iulie 1958 iar în următoarele 3 săptămâni contingentele au atins 

8 Barry M. Blechman; Steven S. Kaplan, Force without War: U.S. Armed Forces as a Political 

Instrument,Brookings Institution, Washington, DC,1978, p.28. 
9 Andrew J. Birtle, US Army Counterinsurgency and Contingency Operations Doctrine 1942-

1976,Center of Military History United States Army, Washington D.C,2006, p.204.  
10 Dwight D. Eisenhower, Waging Peace ,New York: Doubleday and Company, 1965, p. 265.  
11 Ibidem, p267.  
12 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v11/ch1 accesat la data de 19.01.2015. 
13 Barry M. Blechman ; Steven S. Kaplan, op cit., p.31. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v11/ch1
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numărul de 14000 de soldaţi. Trupele americane au fost dislocate în Beirut la 

aeroport în sprijinul guvernului libanez. Ca şi condiţie a deplasării de trupe 

americane, Chamoun a acceptat să abdice (şi să nu deţină un al doilea mandat 

fără precedent), iar SUA au intermediat o înţelegere conform căreia Şeful 

Statului Major al Forţelor Armate Libaneze (Lebanese Armed Forces), 

Generalul Shihab a fost ales preşedinte. Rebelilor în schimb, le-a fost 

acordată amnistie. Conflictul fiind dezamorsat, trupele americane s-au retras 

şi s-au întors acasă în octombrie 1958. 

Eisenhower, Naţiunile Unite şi raţionalitate: 

Deşi privind retrospectiv, dislocarea trupelor a părut o decizie 

raţională, la acea vreme a reprezentat o decizie riscantă.14 La cel mai simplist 

nivel perceptiv, îngrijorările izvorau din teama că deplasarea trupelor ar 

putea oarecum provoca sovieticii. Administraţia Eisenhower nu era în 

totalitate sigură de asemenea cum LAF va răspunde aterizării puşcaşilor 

marini americani. Deşi LAF au rămas în mare parte neutre, pe parcursul 

lunilor anterioare de instabilitate civilă, cererea lui Chamoun pentru ajutor 

american nu a fost susţinută de către suniţi, deci în acel moment, reacţia 

militarilor libanezi la iminenta prezenţă militară americană era 

necunoscută.15 Administraţia Eisenhower a făcut trei declaraţii publice în 15 

iulie 1958, ziua în care trupele au ajuns în Beirut.16 Aceste declaraţii afirmau 

că guvernul libanez a solicitat forţe americane şi că acestea erau necesare în 

vederea „protejării vieţilor americane” şi să „susţină guvernul Libanului să-şi 

păstreze integritatea teritorială şi independenţa politică.”17 În aceeaşi adresare 

către poporul american, Eisenhower a amintit de „indiferenţa” Ligii 

Naţiunilor, predecesoarea Naţiunilor Unite, la agresiunile care „au făcut al 

Doilea Război Mondial inevitabil.” 

Notabil, cele trei declaraţii majore (către poporul american, către 

Congres şi declaraţia prezidenţială cu privire la solicitarea guvernului 

libanez) menţionau rolul ineficient al Naţiunilor Unite în Liban. În iunie 

1958, după ce violenţele din Liban s-au intensificat, ONU a trimis 

observatori în Liban „asigurându-se că o continuă asistenţă externă (siriană) 

către insurecţie va înceta.”18 Administraţia a considerat acest efort de a 

estompa fluxul de arme dinspre Siria „util” însă nu suficient. Într-adevăr, 

Eisenhower a declarat Congresului ca „dată fiind evoluţia situaţiei din Irak, 

14 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11132 accesat în data de 16.01.2015. 
15 David Schenker, op cit., p.216.  
16https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v11/ch2 accesat în data de 21.01.2015. 
17 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11133 accesat în data de 21.01.2015. 
18 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11132 accesat în data de 16.01.2015. 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11132
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v11/ch2
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11133
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11132
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măsurile luate până aici de către Consiliul de Securitate ONU nu sunt 

suficiente pentru menţinerea independenţei şi integrităţii Libanului.”19 

Trupele americane se vor fi retras, spunea el, doar atunci când Naţiunile 

Unite ar fi urmat „paşi eficienţi” pentru apărarea independenţei libaneze. 

Eisenhower explicit a legat dislocarea pentru suportul dreptăţii şi legii 

internaţionale. „Agresiunea indirectă şi violenţa este promovată în Orientul 

Apropiat în violări clare ale prevederilor Cartei ONU,” spunea el. Dacă SUA 

ar fi eşuat să sprijine principiile Cartei ONU, „rezultatul ar fi fost să deschidă 

porţile inundaţiilor înspre agresiuni directe şi indirecte peste tot în lume.”20 

Dislocarea trupelor şi asumarea luării atitudinii au avut beneficiul adăugat 

demonstrării SUA seriozităţii acestei misiuni. După câţiva ani, având 

beneficiul perspectivei, Eisenhower scria despre experienţa Liban: 

„Comuniştii au ajuns să fie conştienţi de atitudinea noastră şi există motive 

să credem că au respectat-o.”21 

Critici: 

În numărul mai/iunie 1997 al revistei Foreign Affairs, William B. 

Quandt face o scurtă prezentare a cărţii Notes from the Minefield, United 

States intervention în Lebanon, 1945-1958 aparţinând lui Irene L. Gendzier. 

Până la intervenţia americană împotriva Irakului din Golful Persic (1990-

1991), nu a existat o deplasare signifiantă de forţe militare americane în 

Orientul Mijlociu, excepţie făcând numai Libanul în anul 1958. Opinia 

generală a acelui episod s-a menţinut specificând că aceasta a avut puţin de-a 

face în mod expres cu Libanul. Totuşi, numeroşi analişti au susţinut faptul că 

trupele americane au fost trimise ca răspuns la revoluţia din Irak din acelaşi 

an, ca formă de a se asigura că efectele acesteia nu se vor extinde în regiune. 

Arhivele fiind deschise, Gendzier a examinat documentele în detaliu. Ea a 

produs o expunere revizionistă ce argumentează ferm că politica americană a 

pus mai mult accent pe valoarea Libanului ca bază de unde petrolul şi alte 

interese politice puteau fi protejate. În acest sens, Statele Unite au devenit 

serios implicate în chestiunile interne ale Libanului, susţinând o oligarhie 

conservatoare ce era dispusă să colaboreze cu SUA. Făcând astfel, Gendzier 

argumentează că Washingtonul a contribuit la criza internă ce a dus ulterior 

la război civil. Orice om realist nu ar fi surprins de aserţiunea conform căreia 

politica americană în Liban a fost condusă de interesul naţional şi nu de grija 

faţă de democraţia libaneză. Nici nu va fi şocat un realist de faptul că SUA şi 

19 Ibidem.  
20 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11133 accesat în data de 21.01.2015. 
21 Dwight D. Eisenhower, op cit., p. 291. 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11133
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Marea Britanie erau atât rivali cât şi aliaţi. Furia prea puţin suprimată a lui 

Gendzier faţă de politica americană din această perioadă pare a-şi avea 

rădăcina într-o mai elaborată doleanţă ca SUA să fi promovat democraţia şi 

justeţea socială în Liban şi să fie mai puţin lacomă în urmărirea propriilor 

interese materiale. Ea sugerează că Statele Unite poartă o mare 

responsabilitate pentru războaiele civile atât din 1958 cât şi din 1975. 

Acestea devin acuzaţii grave însă cartea nu poate fi eliminată ca şi 

compendiu ideologic. Deţine cercetări atente şi amănunţite precum şi 

informaţii noi, preţioase pentru acea vreme (1997) dar şi pentru prezent. În 

această lucrare se poate ajunge totuşi la concluzia opusă de cea voită de către 

autor deoarece cititorul poate rămâne cu impresia că Libanul nu a reprezentat 

neapărat un ax central pentru politica americană în regiune22. A fost ceva mai 

mult decât o faţadă însă departe de a fi atracţia principală. 

Concluzii: 

Intervenţia Statelor Unite în Liban înainte şi după războiul civil a 

contribuit la destabilizarea naţiunii libaneze. Impacturile rivalităţilor 

superputerilor în Orientul Mijlociu au fost imediate şi de durată, probabil cel 

mai pregnant în Liban, acesta suferind până în prezent repercusiunile de pe 

urma diplomaţiei eşuate, războaielor civile precum şi a invaziilor străine din 

timpul Războiului Rece. Deşi Statele Unite ale Americii au deplasat forţe 

militare defensive în Liban în trei cazuri şi pentru o perioadă limitată de timp 

iar Uniunea Sovietică nu avea nicio influenţă directă asupra afacerilor interne 

sau externe libaneze, acţiunile inerente ale celor două superputeri au cimentat 

destabilizarea naţională şi într-un final deconstrucţia naţiunii. În ciuda 

aparentelor acţiuni limitate al Washingtonului şi Moscovei, acţiunile acestora 

au avut consecinţe inerente care au afectat profund desfăşurarea crizei şi au 

oferit o acută introspecţie asupra dezvoltării statului slăbit precum Irak, a 

cărui dezordine internă poate fi luată în paralel cu situaţia Libanului. Criza 

din Liban nu a apărut într-un vid, illo tempore. Aceasta a fost rezultatul 

multiplelor greşeli cruciale făcute datorită unui conflict global ce a fost 

şlefuit şi restructurat prin conflictele regionale ale căror consecinţe continuă 

să deţină efecte distructive asupra regiunii Orientului Mijlociu şi a lumii per 

total. Astfel că, este necesară chestionarea modului în care politica externă 

americană din timpul Războiului Rece a afectat deconstrucţia naţională a 

Libanului şi să căutăm consecinţele curente şi repercusiunile pentru a 

22http://www.foreignaffairs.com/articles/53005/william-b-quandt/notes-from-the-minefield-united-

states-intervention-in-lebanon-a  accesat în data de 24.01.2015. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/53005/william-b-quandt/notes-from-the-minefield-united-states-intervention-in-lebanon-a
http://www.foreignaffairs.com/articles/53005/william-b-quandt/notes-from-the-minefield-united-states-intervention-in-lebanon-a
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înţelege mai bine dilema noastră globală actuală. 

Statele Unite ale Americii, prin eşecul de a înţelege consecinţele 

propriilor acţiuni şi pierdute în feeria puterii, în final au dat naştere la 

elementele radicale din Orientul Mijlociu unificate prin fundamentalism 

religios şi au recurs astfel la restaurarea demnităţii prin metode violente. 

Teama că sovieticii să preia unele regiuni de interes vital pentru americani, 

acompaniată de inabilitatea de a comprima şi diferenţia perspectiva globală 

de cea regională, a permis existenţa a numeroase erori strategice situând 

Libanul sub pericolul anihilării de către puterile regionale ce ar fi putut 

exploata această teamă. Mai mult, politica inconsistentă a Americii în 

regiune, în special din timpul războiului Iran-Irak, a adus elemente radicale 

străine în cadrul războiului civil libanez ceea ce s-a adăugat devastării şi 

ajutat astfel prelungirea şi chiar escaladarea conflictului într-unul regional. În 

final, prioritizarea resurselor de petrol de către SUA a adus un sfârşit 

ambiguu războiului ce a permis viitoare conflicte în Liban şi a contribuit la 

crearea crizei regionale şi globale actuale. 
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CRIZA CANALULUI SUEZ – ASPECTE ŞI DECIZII 
POLITICE 

ANTON GABRIEL MOLDOVAN
*
 

Summary: Suez Canal crisis represents the end of the british rule in the 

middle east. The united states oppossition to the british intervention in egypt 

questioned the loyalty of the allies. This study attempts to capture the 

decisions of political leaders of countries involved in the conflict and how 

they will affect the end of the crisis. It is important to note how the egyptian 

president, gamal abdel nasser, will oscillate between the west and the soviet 

union. The event happened in egypt was one of the few when the united states 

and the soviet union agreed in a matter of the cold war. Finally, the conflict 

was a disaster for britain. Great britain’s importance in international 

relations decreased significantly and economically. The british had 

experienced a powerful blow. On the other hand, united states and soviet 

union had strengthened their superpower position. 

Keywords: international relations, diplomatic conflict, Egyptian crisis, 

superpower position. 

Introducere 

Criza Suezului a fost evenimentul care a marcat decadenţa 

influenţei politico-militare a Marii Britanii, în special, dar şi a Franţei, în 

Orientul Mijlociu. Originile crizei pot fi corelate cu conflictul arabo-israelian 

care a caracterizat zona la sfârşitul anilor `40 şi valurilor de decolonizare care 

au străbătut acealaşi spaţiu la mijlocul secolului XX1. Criza a implicat 

intervenţia mai multor state, fiecare având motivaţiile lor pentru a susţine una 

sau alta din părţi. După anul 1950, atacurile diplomatice şi fizice la adresa 

staţionării trupelor britanice în Egipt s-au intensificat. Criza Suezului din 

anul 1956 a fost datorată emergenţei  naţionalismului în Egipt, care s-a 

dezvoltat cu începutul deceniului şase al secolului XX. În anul 1951, Nahas 

Pasha a ajuns la putere şi a revocat Tratatul Anglo-egiptean din anul 1936. În 

următorul an a atacat trupele britanice care staţionau pe teritoriul egiptean, 

1 Suez Crisis/ Tripartite Invasion/ 1956 War, online:  

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/egypt2.htm, accesat la data de 28.01.2015. 

(The Suez Crisis - Aspects and Political Decisions)
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staţionare consemnată în urma tratatului care încă nu expirase2. În anul 1952, 

a avut loc o revoluţie condusă de generalul Neguib, colonelul Anwar Sadat şi 

colonelul Abdel Nasser, în urma căreia a fost înlăturat de la conducere 

Regele Farouk, locul lui fiind luat de generalul Neguib3. În anul 1954, 

generalul Neguib este înlăturat de colonelul Gamel Abdul Nasser, care va 

prelua puterea şi care  va avea o nouă viziune asupra viitorului Egiptului: în 

primul rând, independenţa politică a statului şi îndepărtarea ocupaţiei 

britanice şi apoi îmbunătăţirea economiei statului prin construirea Barajului 

de la Assuan care să irige valea Nilului4. 

Lucrarea de faţă  are ca scop evidenţierea aspectelor politice care au 

avut loc înainte şi în timpul crizei Canalului Suez şi rezultatele acestora. Pe 

de o parte, se vor analiza deciziile liderilor politici ai statelor implicate în 

conflict, iar pe de altă parte, este necesară vizualizarea evoluţiei preşedintelui 

egiptean Gamal Nasser, care va reuşi să obţină  beneficii din orice 

oportunitate i se va ivi, profitând de răbdarea americană şi de concesiile 

sovieticilor.  

Referitor la surse, au fost consultate lucrări de specialitate care 

abordează tema, dar şi articole şi surse online care tratează evenimentul, din 

perpectiva unor autori ai statelor implicate la acea vreme în conflict. 

2. Primele evenimente de dinaintea crizei

În februarie 1955, au avut loc o serie de atacuri între Egipt şi Israel, 

care au dus la creşterea tensiunilor între ele. Datorită acestor atacuri, Egiptul 

a dorit să se întărească militar. Iniţial, Nasser va cere sprijin militar 

ambasadorului Statelor Unite, Henry Byroade. De asemenea, preşedintele 

egiptean miza pe faptul că ar putea să folosească ca şantaj apelarea la 

sovietici, în cazul unui refuz american5.  

Profitând de faptul că americanii nu au oferit un răspuns concret la 

cererea egipteană, câteva luni mai târziu, Abdel Nasser va fi abordat de 

ambasadorul sovietic, Daniel Solod, propunându-i-se să cumpere armament 

sovietic. Era cunoscut faptul că Israelul achiziţiona echipament militar şi 

maşini de război din Franţa. În plus, declaraţii anexioniste făcute de 

2 Laurie Milner, The Suez Crisis, online:  

http://www.bbc.co.uk/history/british/modern/suez_01.shtml, accesat la data de 20.01.2015. 
3 1952: Egyptian army ousts prime minister, online: 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/7/newsid_3074000/3074069.stm, 

accesat la data de 03.04.2015. 
4 Laurie Milner, The Suez Crisis, online:  

http://www.bbc.co.uk/history/british/modern/suez_01.shtml, accesat la data de 20.01.2015. 
5George G. Potra, Delia Răzdolescu, Istoria Războiului Rece-De la războiul din Coreea la Criza 

Alianţelor: 1950-1967, Ed. Militară, Bucureşti, 1993-1994, p. 231. 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/7/newsid_3074000/3074069.stm
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extremiştii israelieni au alimentat îngrijorarea lui Nasser, cu privire la 

pericolul ce ar putea proveni din partea statului Israel. Astfel, în septembrie 

1955, fiind refuzat de americani, Nasser avea să îi anunţe pe conaţionalii săi 

că urmează să se negocieze un acord cu Cehoslovacia (detinatoare de 

echipamente militare sovietice), căreia îi va furniza, în schimbul 

armamentului, bumbac şi orez6. In altă ordine de idei, dat fiind faptul că 

Egiptul a achiziţionat echipament militar, Israelul s-a simţit ameninţat şi a 

cerut sprijin militar Franţei care nu a refuzat cererea, iar în aprilie 1956, 

Israelul este suplimentat cu cel mai bun contingent de avioane din Europa7.  

Uniunea Sovietică se afla în căutarea unor legături în lumea arabă, 

lume ce a reprezentat un pilon important în timpul Războiului Rece, iar 

Egiptul a reprezentat pionul potrivit pentru avansurile sovietice.  

 Pe lângă dorinţa de înarmare, preşedintele egiptean dorea 

construirea unui baraj pe Nil, care sa crească capacitatea economică a ţării, 

însă Egiptul nu avea fondurile necesare pentru un proiect atât de amplu, 

astfel că a cerut sprijin Statelor Unite şi Marii Britanii. Occidentul era nevoit 

ca în aceste condiţii să reacţioneze responsabil, pentru ca ruşii să nu preia 

iniţiativa în relatiile cu Nasser, iar construirea barajului Assuan a fost văzută, 

iniţial, ca o oportunitate.  

În decembrie 1955, Marea Britanie şi SUA, alături de Banca 

Mondială, au propus finanţarea construirii barajului printr-o serie de 

împrumuturi şi garanţii. Costul proiectului a fost estimat la aproximativ 1,3 

miliarde de dolari, iar construirea lui ar fi durat între 12 şi 15 ani8. America 

ar fi urmat să suporte 30% din costuri, iar Egiptul 70%. Însă pentru a fi 

implementat, acordul urmărea respectarea de către Egipt a prevederilor: o 

treime din veniturile interne trebuiau utilizate pentru construirea barajului 

timp de 10 ani; măsurile economice ce urmau a fi luate de guvernul egiptean 

trebuiau să ţină în frâu creşterea inflaţiei, datorată influxului de bani în Egipt; 

contractele pentru lucrările de construcţie urmau a fi oferite pe baza unui 

concurs şi. nu în ultimul rând, sprijinul de la ţările comuniste trebuia să fie 

refuzat9. 

Egiptul a considerat clauzele acordului o insultă la adresa 

independenţei statului şi o nouă încercare de impunere a imperialismului 

occidental. Ca urmare, acordul a fost refuzat. Nasser dorea  un împrumut de 

6 Ididem. 
7 Peter Calvocoressi, World Politics since 1945, 6th edition, Ed. Longman, Londra, 1992, p. 329. 
8 Michael C. Shupe şi ally., “Nationalization of the Suez Canal”, în Journal of Conflict 

Rezolution, vol. 24, no.3,  , 1980, pp. 477-493. 
9 Ibidem, p.28. 
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240 de milioane de dolari din partea B.I.R.D10, cerere ce i-a fost refuzată. În 

aceste condiţii, URSS s-a oferit să acorde, pe lângă sprijinul militar livrat 

deja prin intermediul Cehoslovaciei, şi un împrumut de 200 de milioane 

dolari, rambursabili în 30 de ani prin livrări de bumbac şi orez. Anunţul îl va 

nelinişti pe John Foster Dulles, care îl va convinge pe Anthony Eden să se 

alăture Statelor Unite pentru a oferi guvernului de la Cairo, aşa cum 

condiţiona Banca Internaţională, un împrumut de 70 de milioane de dolari 

nerambursabili, din care 45 de milioane erau furnizaţi de America, destinaţi 

să acopere prima etapă a lucrărilor. Egiptul va refuza şi această ofertă, fapt ce 

a provocat scăderea credibilităţii lui Nasser printre decidenţii americani. 

Practic, preşedintele egiptean întindea la maxim răbdarea occidentalilor, 

încercând să joace la două capete şi să se îndrepte spre partea care oferea mai 

multe avantaje, occidetalii ori Uniunea Sovietică.  

Nasser îşi va continua politica de intimidare şi se va implica în 

negocierile dintre  Marea Britanie, Iordania şi Libia, ce vizau aderarea 

ultimelor două la Pactul de la Bagdad. Nasser a fost acuzat de faptul că a 

oferit sprijin demonstraţiilor din Amman, împotriva regelui Hussein, cu 

scopul de a fi înlăturat comandantul britanic al Legiunii Arabe, Glubb Pasha, 

în martie 195611. 

Recunoaşterea regimului comunist de la Beijing de către Nasser a 

convins Washingtonul că Nasser este foarte impredictibil. De cealaltă parte, 

Marea Britanie, prin vocea lui Anthony Eden, deja îl acuzase pe Nasser 

pentru politica sa anti-occidentală şi ultra-naţionalistă. Aşadar, în 19 iulie 

1956, Dulles l-a informat pe ambasadorul egiptean la Washington că ofertele 

anglo-americare, privind proiectul construirii barajului, au fost revocate.12

Răspunsul preşedintelui egiptean, Gamel Abdul Nasser, la anularea 

sprijinului financiar din partea Statelor Unite şi a Marii Britanii a fost 

naţionalizarea Canalului Suez. În faţa a zeci de mii de oameni, Gamal Nasser 

a anunţat faptul împlinit. Totodată, în piaţa centrală din Cairo a fost 

organizată o paradă militară, unde în centrul atenţiei a fost echipamentul de 

război achiziţionat din Cehoslovacia13. De aici şi până la izbucnirea crizei a 

mai fost doar un pas. 

3. Analiza deciziilor politice a actorilor implicaţi în conflict

10 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cunoscută şi sub numele de Banca 

Mondială. 
11 Suez Crisis, online:  http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/HIST351-10.2.1-

Suez-Crisis.pdf, accesat la data de 28.01.2015. 
12 Peter Calvocoressi, World Politics since 1945, Ed. Longman, Londra, 1992, p. 330. 
13 Suez in perspective, online:   

http://www.nationalarchives.gov.uk/films/1951to1964/popup/transcript/trans_suez.htm, accesat la 

data de 29.01.2015. 
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Fiecare dintre state avea acum câte un scop bine definit pentru a 

interveni în Egipt. Franţa dorea menţinerea Algeriei sub influenţa sa, pentru 

că, după cum se va dovedi, regimul Nasser avea legături directe cu mişcarea 

de independenţă a Algeriei; Marea Britanie dorea menţinerea influenţei în 

Orientul Mijlociu, iar Israel, în termeni generali, voia să-şi asigure 

protecţia14. SUA va deveni neliniştită de apropierea egipteano-sovietică, iar 

URSS îşi va continua atragerea statelor nealiniate din Lumea a Treia, în 

cazul de faţă Egipt. 

La nivel politic, rezolvarea problemei provocate de naţionalizarea 

canalului Suez s-a desfăşurat pe două planuri: unul public, condus de Statele 

Unite, prin Conferinţa Utilizatorilor Canalului Suez şi instituţiile ONU, şi 

unul secret, între Franţa şi Marea Britanie, care prevedea o intervenţie 

militară, urmând ca prima iniţiativă să îi aparţină Israelului, continuând cu 

intervenţia celor două state europene15. 

3.1. Marea Britanie 

Primele disesiuni dintre britanici şi Egipt privind staţionarea 

trupelor britanice pe teritoriul egiptean au avut loc în anul 1936, când 

menţinerea acestora a fost condiţionată de mutarea lor din Cairo şi 

Alexandria lângă canalul Suez,  menţinere circumscrisă în urma unui acord 

încheiat de cele două părţi. În contextul în care Italia, a invadat Abisinia în 

acelaşi an, a crescut teama egiptenilor de a nu fi următoarea ţintă. Astfel că, 

pe  data de 24 noiembrie 1936, a fost semnat tratatul anglo-egiptean 16, acord 

prin care cei din urmă au privit cooperarea cu Marea Britanie mai degrabă ca 

pe o protecţie, motivată de o posibilă ameninţare din partea italienilor.  

În ceea ce priveşte neînţelegerile din anul 1956  dintre cele două 

state, trebuie menţionat faptul că Egiptul nu a vrut să renunţe la suveranitatea 

asupra Sudanului, care urma să îşi obţină independenţa în anul 1956, 

chestiune ce a nemulţumit Marea Britanie17. Cel mai mult îi preocupa pe 

britanici menţinerea bazei militare în zona canalului Suez. Pentru britanici, 

canalul a reprezentat legătura cu coloniile din India.  După al Doilea Război 

Mondial, Marea Britanie a fost nevoită să se retragă din India, mai apoi din 

Palestina, astfel canalul Suez a rămas singurul punct de control în Orient. 

Aici erau comasaţi peste 10.000 mii de soldaţi, ca urmare a tratatului din anul 

14 Moshe Shemesh, The Suez-Sinai Crisis. A Retrospective and Reappraisal, Ed. Frank Class & 

Co. Ltd, Londra, 1990, p. 101. 
15Motti Golani,The Sinai War and Suez Crisis, 1956-7 , online: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/isdf/text/golani.pdf, accesat la data de 27.01.2015 
16 Simon C. Smith, Reassessing Suez 1956,  Ed. Univesity of Hull, Londra, 2008, p. 21 
17 South Sudan profile – Overview, online: http://www.bbc.com/news/world-africa-14069082, 

accesat la data de 05.04.2015. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-14069082
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193618. În anul 1954, datorită presiunilor egiptene, prim-ministrul britanic 

Anthony Eden a hotărât încheierea unui acord cu Egiptul, conform căruia 

Marea Britanie urma să-şi retragă trupele. Decizia s-a dovedit cu atât mai 

gravă cu cât atât oficialităţi din ţară cât şi din străinătate19 au cerut 

britanicilor să nu-şi retragă trupele. Imediat după retragere, Nasser a pus 

stăpânire pe canal şi a preluat toate instalaţiile britanice20. Eden s-a convins, 

până la urmă, că decizia lui, contestată de mulţi, a devenit un dezastru pentru 

ţară. În aceste condiţii a luat în considerare o intervenţie militară. Iniţiativa 

militară a fost obstrucţionată de opoziţia Statele Unite, care, deşi simpatizau 

cu ideea formării unei Comisii Internaţionale, care să supravegheze asupra 

liberei circulaţii pe canalul Suez, nu era de acord cu intervenţia militară.  

De asemenea, Marii Britanii a întalnit opoziţia sovietică, care i-au 

ameninţat cu bomba nucleară. Incapacitatea  britanicilor de a reacţiona pe 

măsură au forţat Marea Britanie să se adăpostească sub  protecţia Statelor 

Unite. Evidenţa imposibilităţii politice, economice şi militare a britanicilor şi 

apelarea la vechiul prieten, care a trădat, a confirmat sfârşitul erei britanice21. 

În plus, aderarea Greciei şi Turciei la NATO, combinată cu decizia Statelor 

Unite de a construi baze militare mai aproape de Uniunea Sovietică, a făcut 

ca baza britanică de la Suez să nu mai fie esenţială pentru defensiva Vestului 

împotriva blocului comunist; în plus, costurile britanice pentru întreţinerea 

personalului erau mari, ridicându-se la aproximativ 50 de milioane lire 

sterline pe an22. 

În altă ordine de idei, este de remarcat că, pe lângă membrii 

partidului laburist din Marea Britanie, chiar şi unele personalităţi din 

anturajul lui Anthony Eden erau împotriva măsurilor adoptate de acesta, 

printre care şi Harold Macmillan, politician care, ulterior, va deveni prim-

ministru al Marii Britanii23. 

Pe plan intern, eşecul din Egipt a însemnat sfârşitul carierei politice 

a lui Anthony Eden. Succesorul acestuia, Harold Macmillan, a realizat că 

Marea Britanie nu mai este o putere a lumii. Liderii britanici si-au dat seama 

că nu vor mai putea susţine, de pe poziţii de egalitate, desfăşurarea vreunuia 

din viitoarele conflicte internaţionale, astfel că vor trebui să se bucure de o 

18 S.I.Troen, M. Shemesh, The Suez- Sinai Crisis 1956 – retrospective and reapprasail, Ed. Frank 

Cass & Co. Ltd, Londra,  1990, p. 86. 
19 Irak, Israel, Australia, Noua Zeelanda, Africa de Sud 
20 S.I.Troen, M. Shemesh, The Suez- Sinai Crisis 1956 – retrospective and reapprasail, Ed. Frank 

Cass & Co. Ltd, Londra,  1990, p. 89. 
21 Ibidem, p. 91. 
22 Simon C. Smith, Reassessing Suez 1956,  Ed. Univesity of Hull, londra, 2008, p. 30. 
23 Winthrop W. Aldric , The Suez Crisis, online:  

,http://www.foreignaffairs.com/articles/23890/winthrop-w-aldrich/the-suez-crisis, accesat la data 

de 28.01.2015. 
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aşa-zisă „relaţie/parteneriat special” pe care îl va putea obţine dacă Marea 

Britanie va susţine acţiunile SUA.  

3.3. SUA 

Statele Unite ale Americii a fost actorul care va influenţa cel mai 

profund sfârşitul conflictului. Totuşi, până la a ajunge la deznodământul 

crizei Canalului Suez, se impune a aminti că opiniile liderilor americani erau 

diferite. Dacă Dwight David Eisenhower, preşedintele Statelor Unite la aceea 

vreme, se opunea în totalitate unei invazii, John Foster Dulles, Ministrul 

Afacerilor Externe, părea mai  indecis. În timp ce Dulles era internat în 

spital, a fost vizitat de  ministrul de externe britanic, Selwyn Lloyd, iar, 

conform spuselor celui din urmă, Dulles a afirmat: „nu înţeleg de ce nu aţi 

continuat?!”24. 

 Al doilea aspect care reliefează viziunile diferite ale preşedintelui 

Eisenhower şi ale Ministrului Afacerilor Externe, Foster Dulles, este legat de 

programul referitor la armele nucleare, dat fiind faptul că, încă din anul 1949, 

Uniunea Sovietică era oficial deţinătoare a acestor arme. Acest aspect poate 

fi corelat şi cu incidentul din Egipt, unde, în urma izbucnirii crizei, Uniunea 

Sovietică a ameninţat Marea Britanie şi Franţa că va folosi rachete nucleare 

împotriva lor dacă nu se vor retrage cu trupele din Egipt. În aceste condiţii, 

Foster Dulles a insistat că este nevoie de a demara o strategie militară care să 

permită protejarea aliaţilor europeni şi asiatici împotriva ameninţării nucleare 

venită din partea ruşilor. S-a pus în discuţie elaborarea unei strategii de 

limitare a arsenalului nuclear. Totuşi, după nenumărate şedinţe pe această 

temă, Eisenhower şi Dulles au căzut de comun acord, concluzionând că 

soluţia cea mai bună va fi politica nucleară de „totul sau nimic”25, cu alte 

cuvinte o cursă a înarmărilor. Pe de o parte, scopurile acestei politici era de a 

face ca Uniunea Sovietică să conştientizeze de jocul în care se implică (zeci 

de milioane de victime şi distrugeri materiale, practic o catastrofă) iar, pe de 

altă parte, SUA considerau că URSS nu va avea capacităţile materiale, 

tehnologice şi financiare să poată întreţine concurenţa, iar până la urmă se va 

autodistruge economic. 

Revenind la perioada premergătoare invaziei Franţei şi Marii 

Britanii în Egipt, Winthrop W. Aldrich,  ambasadorul american în Marea 

Britanie în perioada 1953-1957,  relata că nu a ştiut nimic despre operaţiunea 

statelor europene. Acelaşi ambasador afirma că în următoarea zi după invazie 

se întâlnise cu Selwyn Lloyd, pe care l-a întrebat dacă ştie detalii despre 

24 S.I.Troen, M. Shemesh, The Suez- Sinai Crisis 1956 – retrospective and reapprasail, Ed. Frank 

Cass & Co. Ltd, Londra,  1990, p. 92. 
25 Ibidem, p.  172. 
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intervenţia Israelului în Egipt, însă acesta a răspuns că nu ştia nimic. Totuşi, 
peste câteva zile, un oficial britanic, spre surprinderea ambasadorului 

american, îl va anunţa că Marea Britanie şi Franţa vor denunţa intervenţia 

Israelului şi că se va întocmi un ultimatum prin care se va cere atât Israelului, 

cât şi Egiptului, să îşi retragă trupele la 10 mile de canal. Dacă nu se va 

respecta ultimatumul, cele două ţări europene au susţinut că vor ocupa Portul 

Said, Ismailia şi canalul Suez. Cum  ultimatumul nu a fost respectat, două 

zile mai  târziu are loc intervenţia, soldată cu urmări devastatoare pentru 

Marea Britanie, pe plan economic şi la nivel de politică internaţională. 

Statele Unite vor reacţiona imediat la intervenţie: preşedintele 

Eisenhower cere retragerea trupelor invadatoare. Statele Unite şi URSS s-au 

aliat în cadrul Naţiunilor Unite şi au cerut încetarea focului. Faptul că Statele 

Unite s-a opus prin veto iniţiativei militare a Marii Britanii în Egipt a 

însemnat că aceştia nu doresc influenţa britanică în zonă, iar pe de altă parte 

şi-au asumat poziţia de nou „poliţist” al Orientului, încercând să blocheze 

extinderea influenţei sovietice în lumea arabă. 

Eisenhower avea două opţiuni pe care le putea urma în conflictul 

din Egipt. Pe de o parte, se putea alătura invaziei militare a aliaţilor,  iar, pe 

de altă parte, putea să forţeze aliaţii să accepte naţionalizarea Canalului Suez. 

În ceea ce priveşte prima opţiune, Eisenhower credea că nu va fi pe placul 

opiniei publice americane dacă Statele Unite vor lua parte la război, deoarece 

intervenţia s-ar transforma într-un impediment pentru alegerile ce urmau sa 

aiba loc în următorul an pentru preşedinţia Statelor Unite. Mai mult, 

Eisenhower a concluzionat faptul că organizarea unei agresiuni din partea 

Statelor Unite împotriva unei persoane carismatice, precum Nasser, ar putea 

produce alinierea ţărilor arabe de partea acestuia. Dacă s-ar fi întâmplat 

astfel, temerile mergeau mai departe, preşedintele american crezând că ţările 

arabe vor cădea sub influenţa sovietică26.  

Prestigul lui Eisenhower a crescut pe plan internaţional, în timp ce 

liderii Fraţei şi Marii Britanii se aflau într-o puternică decădere. Luând în 

considerare această situaţie, Eisenhower îşi permitea să rişte oarecum, în 

momentul în care nu-şi susţinea aliaţii. Totodată, Statele Unite aveau 

categoric forţa necesară de a interveni în Egipt, însă, cu toate acestea, nu au 

făcut nicio mişcare militară care să forţeze pe preşedintele egiptean să facă 

vreo concesie în ceea ce priveşte canalul. Răspunsul la această dilemă ar fi 

următoarul: Eisenhower a ales “micul” câştig, decât să rişte să-şi piardă din 

popularitate. De asemenea, ca urmare a neintervenţiei americane, a crescut 

prestigiul Statelor Unite în Lumea a Treia. Nu în ultimul rând, dacă 

26 The 1956 Suez Crisis, online:   https://www.press.umich.edu/pdf/0472108670-06.pdf, accesat la 

data de 29.01.2015. 
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intervenţia nu ar fi avut succes, ar fi însemnat inflamarea stării de spirit din 

zonă şi potenţiala instigare şi implicare mai accentuată a URSS27.  

Până la urmă, pentru Statele Unite, Criza Suezului a reprezentat un 

exemplu de îndepărtare a riscului din decizia politică. 

3.2. Egipt 

În anul 1950 s-a reîntors la putere partidul Wafd28. Mandatul şi-l va 

începe sub sloganul „evacuare”. Noul guvern va intensifica şi mai mult 

restricţiile navigării canalului pentru Israel. În acel moment, s-a pus în 

discuţie încălcarea drepturilor statelor beligerante, iar Israel era unul dintre 

ele, ca o consecinţă  a conflictului arabo-israelian din 1948-4929. 

În ceea ce-l priveşte pe Nasser, pe lângă diviziunea din lumea arabă, 

acesta era îngrijorat şi de represaliile ce ar putea avea loc din partea 

Israelului împotriva lumii arabe. Atacul israelian din anul 1955 împotriva 

Fâşiei Gaza s-a organizat folosind arme de la francezi, după cum afirmase 

Nasser, iar alianţa dintre israelieni şi francezi, niciodată una formală, s-a 

dovedit una din cauzele crizei canalului Suez din anul 195630.  

Abdel Nasser va negocia şi renegocia cu Occidentul finanţarea 

construirii barajului Assuan, până când, în cele din urmă, politica sa 

impredictibilă va provoca reticenţa anglo-americană în a mai sprijini 

financiar Egiptul. Dat fiind acest fapt, Nasser se va îndrepta iarăşi spre 

Moscova, însă sovieticii nu îi vor promite niciun împrumut. 

Totodată, Nasser a demarat o campanie, în urma căreia Egiptul s-ar 

fi angajat să protejeze Iordania, Siria şi Irak. Marea Britanie avea legături cu 

Iordania, astfel că nu putea fi nepăsătoare. În aceste condiţii, trebuia să o 

ocrotească pentru a nu pierde legăturile economice şi politice foarte bune cu 

aceasta, legături care şi-au atins apogeul în anul 195431. Acţiunile întreprinse 

împotriva intereselor Marii Britanii şi Franţei vor provoca, în bună măsură, 

intervenţia celor două state. 

Între timp, Nasser recunoaşte Republica Populară China, sperând că 

va putea primi armament de la chinezi. Decizia preşedintelui egiptean a 

27 Ibidem.  
28 Wafd a fost partidul ce a reuşit să obţina independenţa Egiptului de sub dominaţia britanică, 

Wafd-Political party, Egipt, online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/633823/Wafd, 

accesat la data de 03.04.2015. 
29 Simon C. Smith, Reassessing Suez 1956,  Ed. Univesity of Hull, londra, 2008, p. 26 
30 Peter Calvocoressi, World Politics since 1945, 6th edition, Ed. Longman, Londra 1992, p. 328. 
31 Mitchell G. Bard, Jordan: The History of Modern Jordan, online: 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/arabs/modjor.html, accesat la data de 03.04.2015. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/633823/Wafd
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/arabs/modjor.html
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îndepărtat şi mai mult posibilul sprijin financiar din partea SUA şi a Marii 

Britanii32. 

Astfel, rămas fără sprijin financiar, Nasser decide naţionalizarea 

canalului Suez şi va încălca tratatul de concesiune a canalului, care încă nu 

expirase. Abdul Nasser a plănuit naţionalizarea dinainte ca un şantaj, dacă 

cumva nu va primi sprijin financiar, dar a renunţat la idee. El presupunea că 

în cazul unui eventual atac al britanicilor, pregătirea misiunii va dura 

aproximativ 2 luni şi că, astfel, în acest timp, va putea negocia cu aceştia. O 

altă consideraţie pe care a luat-o în calcul a fost aceea că o posibilă 

intervenţie a Marii Britanii va fi prudentă, de teamă să nu pericliteze 

interesele sale în Orient33. 

Declaraţia lui Nasser în momentul în care a anunţat naţionalizarea 

canalului a dat de înţeles clar că nu mai doreşte ingerinţa nici unui actor în 

zonă, ci un Egipt independent din toate punctele de vedere. Egiptul nu se mai 

afla sub protectorat britanic, ţara trebuia să devină un stat liber şi 

independent, capabilă să îşi protejeze independenţa şi libertatea34. 

3.4. Franţa 

În ceea ce priveşte Franţa, conducătorii politici întâmpinau mai 

multe probleme ce trebuiau rezolvate într-un timp cât mai scurt cu putinţă: în 

Orient se confrunta cu criza algeriană, pe de altă parte urmărea să rămână 

într-o poziţie bună în structura Alianţei Atlanticului de Nord, iar cea din 

urmă problemă era refacerea Comunităţii Europene de Apărare. De 

asemenea, guvernul francez condus de Guy Mollet urmărea alte două 

chestiuni: stabilirea unor legături între Vest şi Est, ca urmare a vizitei la 

Moscova, în mai 1956, când a avut loc SFIO (Section francaise de 

l'Internationale ouvriere) şi realizarea unor legături cu statele nealiniate, 

dintre care India şi Egipt35

Guy Mollet a fost un politician de stânga, făcând parte din partidul 

socialiştilor. Acesta a văzut în Israel o urmă de speranţă pentru stânga 

moderată, un model al egalitarismului şi al socialismului democrat. Astfel, 

statul israelian era bine văzut, deoarece avea o politică ce contrasta  cu 

comunismul sovietic36. 

32 Michael C. Shupe si ally., “Nationalization of the Suez Canal” in Journal of Conflict 

Rezolution, vol. 24 no.3,  pp.477-493, 1980, p.480. 
33 Ibidem,  p.482. 
34 Simon C. Smith, Reassessing Suez 1956,  Ed. Univesity of Hull, londra, 2008, p. 34. 
35 In detaliu, a se viziona Moshe Shemesh, The Suez-Sinai Crisis. A Retrospective an Reappraisal, 

Ed. Frank Class & Co. Ltd, Londra, 1990, pp. 97-98. 
36 Suez Crisis: Key players, online:  http://news.bbc.co.uk/2/hi/5195582.stm, accesat la data de 

27.01.2015. 
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Până în iulie 1956, Guvernul Mollet avea puţine de-a face cu 

problemele din Orientul Mijlociu. Suplimentarea cu armament a Egiptului de 

către Cehoslovacia, un an mai devreme,  care a escaladat în incidente la 

graniţa dintre Israel şi Egipt, a atras atenţia Franţei. Apoi din 1956 a avut loc 

apropierea dintre Franţa şi Israel, materializată prin sprijinirea celei din urmă 

cu echipament militar. 

Maurice Duverger declara: „ Nu doar soarta navelor utilizatorilor 

Canalului Suez, dar şi a întregii influenţe a Vestului în Orientul Mijlociu 

depinde de răspunsul la această întrebare: sunt democraţiile vestice mai 

puţin influente astăzi decât au fost acum 20 de ani?”.  

Francezii susţineau că, fără ajutorul Vestului, Israelul rămâne fără 

apărare. Făcându-şi griji de soarta statului Israel (un stat socialist), Guy 

Mollet a declarat: ”Când guvernul meu a venit la putere, Israel a cerut 

asistenţă Franţei; am datoria, ca democrat,  să sprijin această ţară 

ameninţată cu armamentul de care are nevoie pentru a supravieţui.”37.

Naţionalizarea Canalului Suez a provocat o puternică iritare Franţei, 

care a văzut acest act nu doar ca o încălcare a dreptului internaţional, dar şi 

un atac direct la adresa prestigiului şi intereselor economice ale Franţei. 

Canalul a fost construit o companie franceză şi a fost concesionat pe 99 de 

ani, iar naţionalizarea prematură a fost văzută ca un act de „război”. 

Comportamentul agresiv al lui Mollet era datorat mai multor 

factori, printre care: necesitatea de a acţiona împotriva lui Nasser, care 

devenea din ce în ce mai influent în zonă, în timp ce încalcă acorduri stabilite 

în anii anteriori; convingerea că supravieţuirea Israelului era un imperativ 

care ar trebui să pună actorii internaţionali în alertă; teama că balanţa de 

putere în Orientul Mijlociu este ameninţată şi că influenţa Vestului va fi 

diminuată considerabil şi, nu în ultimul rând, Mollet era îngrijorat de 

legăturile dintre Algeria şi Nasser, cel din urmă fiind un simpatizant şi un 

ajutor al mişcărilor naţionaliste din Algeria38. 

La fel cum s-a întâmplat şi în cazul lui Anthony Eden, Guy Mollet 

nu a luat prea mult în considerare poziţia Statelor Unite. Oricum, faptul că 

SUA ezita în  a sprijini intervenţia militară din Egipt îl făcea să se 

îndepărteze de neutralitatea  politică a americanilor. 

De asemenea, Franţa nu lua în considerare Uniunea Sovietică, pe 

care o considera mult mai preocupată de criza din Ungaria decât de situaţia 

din Orient, unde încă nu avea aceeaşi influenţă. În aceste condiţii, Franţa se 

va angaja în intervenţia militară din Egipt. 

37 Moshe Shemesh, The Suez-Sinai Crisis. A Retrospective an Reappraisal, Ed. Frank Class & Co. 

Ltd, Londra, 1990, p. 99. 
38 Ibidem,  p. 102. 
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3.5. Israel 

Proclamarea statului Israel, în 1948, a avut loc ca urmare a deciziei 

Naţiunilor Unite. Împărţirea teritoriului palestinian între evrei şi arabi a 

provocat conflicte între Israel şi lumea arabă, care  au continuat până în 

prezent. Până în anul 1956 au avut loc deja câteva  evenimente conflictuale, 

primul dintre ele petrecându-se imediat după proclamare statului Israel: 

arabii palestinieni, sprijiniţi de state arabe, dintre care Irak, Libia, Siria, 

Iordania şi Egipt, au invadat noul stat.39 De aceea, Israelul încerca prin orice 

mijloace să obţină sprijin din partea marilor puteri, iar până în anul 1956 cel 

mai important aport l-au adus Marea Britanie şi Franţa. 

În februarie 1955, David Ben-Gurion a redevenit Ministru al 

Apărării în Israel. Ajutat şi de atitudinea flexibilă a lui Moshe Sharett, prim-

ministrul al Israelului la acea vreme, Ben-Gurion a reuşit să promoveze 

politica sa agresivă în legătură cu statele arabe. Această poziţie a dus la o 

serie de raiduri împotriva egiptenilor. În aceeaşi lună, armata israeliană a 

atacat avanposturile militare egiptene din Fâşia Gaza, raid care s-a soldat cu 

39 de egipteni ucişi40.  

În ceea ce priveşte criza canalului Suez, naţionalizarea canalului a 

declanşat neliniştea Franţei, care a apelat la Israel, care fără reţineri a fost de 

acord să sprijine ofensiva militară franceză în Egipt. Israelul avea destule 

motive pentru a se ralia campaniei: raidurile fedaynilor asupra Israelului, 

dorea de asemenea eliminarea blocadei arabe din Golful Aqaba prin care să 

obţină  legătura cu ţările din Asia şi Africa prin portul Eliat şi deschiderea 

strâmtorii Tiran41. Israelul nu putea să îşi îndeplinească obiectivele de unul 

singur, în contextul în care Egiptul era sprijinit militar de Uniunea Sovietică, 

iar bombardierele ruseşti se aflau pe poziţie pentru a ataca oraşele israeliene. 

Astfel că, în luna iunie a anului 1956, semnează acordul cu Franţa pentru 

aprovizionarea cu arme, prin care israelienii vor fi capabili să ia parte la 

război. 

În cele din urmă, după cum se va putea observa, Israelul a câştigat  

mult din acest conflict: au fost eliminate bazele fedayene de la graniţele cu 

Egiptul; a fost eliberat portul Eilat; canalul Suez a devenit din nou deschis 

navigării de către orice ţară; a menţinut alianţa cu Franţa, Marea Britanie şi 

Statele Unite; strâmtorea Tiran a devenit cale navigabilă internaţională şi s-

au luat măsuri de asigurare  a trecerii libere prin golful Aqaba42. 

39 Israel from 1948 through 1967, online:  http://www.palestinefacts.org/pf_1948to1967.php, 

accesat la data de 28.01.2015. 
40 Suez Crisis/ Tripartite Invasion 1956 War, online:  

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/egypt2.htm, accesat la data de 28.01.2015. 
41 Peter Calvocoressi, World Politics since 1945, 6th edition, Ed. Longman, Londra 1992, p. 332. 
42 Ibidem, p. 334. 
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3.6. Uniunea Sovietică 

Faptul că URSS deţinea oficial arme termonucleare i-a oferit 

posibilitatea de a se confrunta mult mai curajos cu Statele Unite în plan 

politico-militar, pentru câştigarea sferei de influenţă în rândul ţările non-

aliniate. Anul 1956 a reprezentat o perioadă în care Uniunea Sovietică 

trebuia să-şi demonstreze poziţia de superputere. evenimentul din Ungaria a 

fost principala problemă cu care Uniunea Sovietică s-a confruntat, deoarece 

această ţară se afla sub influenţa directă a URSS, fiind totodată semnatară a 

Pactului de la Varşovia. În altă ordine de idei, apariţia conflictului din Egipt 

a fost un moment oportun pentru a câştiga încredere în lumea arabă, iar 

oportunitatea nu a fost neglijată. 

În prealabil, Uniunea Sovietică a profitat de faptul că americanii nu 

au dorit să ofere sprijin militar egiptenilor. Aşa că, prin intermediul 

Cehoslovaciei, Egiptul a fost sprijinit cu arsenal sovietic. 

Decizia Naţiunilor Unite (în frunte cu SUA) de a se opune 

intervenţiei armate a celor două state europene, împreună cu Israel, a 

încurajat şi mai mult Uniunea Sovietică. După cum a mai fost amintit, a fost 

unul dintre puţinele momente când SUA şi URSS au căzut de acord asupra 

unei chestiuni din timpul Războiului Rece.  

Izbucnirea conflictului militar din Egipt a făcut ca URSS să 

ameninţe cele două state europene cu folosirea bombelor nucleare, dacă 

acestea nu îşi vor retrage trupele din Egipt în cel mai scurt timp posibil. 

Totuşi Statele Unite au fost cele care, în final, i-au determinat pe britanici şi 

francezi să îşi retragă trupele, chiar dacă nu a fost facut public acest fapt. Însă 

Nikita Hruşciov a concluzionat că Uniunea Sovietică a reuşit să grăbească 

retragerea trupelor coaliţiei anti-egiptene, datorită ameninţării cu bombe 

nucleare43. 

Deşi sovieticii, la fel ca americani, nu au intervenit direct în acest 

conflict, influenţa care o câştigaseră odată cu sfârşitul celui de Al doilea 

Război Mondial, i-au oferit capacitatea de a avea un cuvânt de spus asupra 

sfârşitului crizei Canalului Suez. 

4. Consecinţe

Pentru Mare Britanie, eşecul a însemnat răcirea relaţiilor cu Franţa. 

Deşi Anthony Eden încă mai spera într-o Europă unită în jurul axei franco-

43 Gaddis Lewis, Cold War – A new history, Ed. The Penguin Press, New York, 2005, p. 49. 
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britanice, criza din Algeria şi problemele din Franţa l-au adus la conducere 

pe Charles de Gaulle, care a renunţat la relaţia cu Marea Britanie. Conceptul 

de Europă Carolingiană, dezvoltat de Gaulle, s-a bazat pe o axă franco-

germană44, ceea ce i-a scos pe britanici, în bună măsură, din construcţia 

politică europeană. 

La scurt timp după criza Suezului, lira sterlină a început să se 

deprecieze, iar importul de petrol era periclitat din cauza blocadei canalului. 

Din punct de vedere economic, pentru Marea Britanie, această campanie a 

agravat mult economia statului. Între anii 1956-1957, aceasta a avut nevoie 

de sprijin extern. Pe de altă parte, Banca Engleză a fost nevoită să-şi 

epuizeze rezervele de dolari pentru a supravieţui deprecierii lirei sterline45. 

Problemele Egiptului au fost rapid reduse, ca urmare a redeschiderii 

canalului. În plus, au fost restabilite relaţiile economice cu Marea Britanie, 

Franţa şi Statele Unite. Canalul a fost oficial deschis în aprilie 1957, iar, între 

timp, au fost decise şi taxele ce trebuiau plătite către Egipt de Asociaţia 

Utilizatorilor Canalului Suez. Ca urmare, venitul pe care-l obţinea  Egiptul 

era de 24,5 milioane de lire pe an, începând cu anul 1957, în comparaţie cu 

cele doar 2,3 milioane pe care le obţinea până atunci46. A menţinut alianţa cu 

Franţa şi a obţinut întreprinderi noi din Marea Britanie şi Statele Unite47. 

Eşecul Franţei şi al Marii Britanii în Egipt a fost un punct de 

cotitură pentru Europa, cele doua state dovedind că nu mai pot interveni 

peste deciziile americanilor, iar  Statele Unite şi URSS şi-au întărit poziţia de 

superputeri. 

După Criza Suezului, URSS a suplimentat armata egipteană, iar 

Israelul a achiziţionat echipamente militare din partea Statelor Unite. În 

timpul preşedintelui american John F. Kennedy, au fost oferite Israelului 

primele tancuri americane şi bombardiere Skyhawk48. 

Chiar dacă nu au fost implicate direct în conflict, cele două 

superiputeri s-au implicat indirect prin deciziile luate în cadrul Naţiunilor 

Unite, iar soliditatea deciziilor, în perioada pre-conflict şi în timpul acestuia, 

au dovedit supremaţia incontestabilă a acestora. Totodată, ca urmare a 

opinilor divergente ale aliaţilor, criza a pus în mare pericol existenţa NATO. 

44 S.I.Troen, M. Shemesh, The Suez- Sinai Crisis 1956 – retrospective and reapprasail, Ed. Frank 

Cass & Co. Ltd, Londra,  1990, p. 94. 
45 James M. Boughton,  Northwest of Suez: The 1956 Crisis and the IMF, decembrie 2000,  online: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00192.pdf, accesat la data de 27.01.2015. 
46 Roger Owen, The Economic Consequences of the Suez Crisis for Egypt, online: 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic572311.files/Mon%2029%20June%20-

%201/OwenSuez.pdf, accesat la data de 29.01.2015. 
47 Peter Calvocoressi, World Politics since 1945, 6th edition, Ed. Longman, Londra 1992, p. 334. 
48 Campbell Craing, Frederik Logevall, America’s Cold War- The politics of Insecurity, Ed. The 

Belknap Press of Harvard University Press, Londra, 2009, pp. 245-246. 
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Criza Suezului a marcat începutul unei noi epoci pe scena politică 

internaţională. Probabil cel mai important rezultat al acesteia a fost pierderea 

influenţei exercitată de Marea Britanie în Orintul Mijlociu. Totodată, Statele 

Unite şi-au sporit influenţa în zonă, iar Uniunea Sovietică a devenit mult mai 

activă. 
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LEGITIMITATE POSTIMPERIALĂ ȊN RUSIA 

ACTUALĂ 

VALERIA CHELARU


Abstract: This essay reflects on the period of Russia after the collapse of USSR 

and argues that the consolidation of statehood and imperial restoration give 

legitimacy to the incumbent regime. By briefly analysing Russian imperialism up 

to the foundation of USSR by Lenin, the author points out the peculiarities of 

Russian colonialism and also emphasizes the historical antecedent on which 

contemporary Russia bases its imperialistic legitimacy. In the light of this 

situation, Russia`s revanchist policy towards the West, as well as in the post-

Soviet area appears to be an inevitable drive to regather the severed historical 

Russian lands, including territorial claims to the former Soviet Republics. 

Deriving from this legitimacy which empowers the President Putin, it can be 

concluded that his historical mission epitomizes the legacy of Empire. 

Keywords: legitimacy, imperialism, legacy, the near abroad, decolonization, 

post-imperialism, consolidation of power. 

Introducerea precedenței istorice 

Fostul ministru de externe al Rusiei – 1998-2004 - Igor Ivanov, 

susținea ȋntr-un articol acordat revistei de relații internaționale "The 

Washington Quarterly" (vol. 24. nr. 3, p.7):  

Nici sistemul politic actual, nici frontierele şi nici zona geopolitică 

ȋnconjurătoare nu au un precedent ȋn istoria Rusiei. Federația Rusă este un 

stat nou, care funcționează ȋntr-un sistem radical schimbat al relațiilor 

internaționale. […] Odată cu destrămarea blocului sovietic, sistemul bi-

polar al războiului rece a fost ȋnlocuit subit de o realitate geopolitică 

complet nouă şi volatilă, marcată de hegemonia americană (din anii '90) şi 

declinul vizibil al statului rus din epoca Elțin.”1   O 

astfel de afirmație se cuvine astăzi, ȋn contextul evoluțiilor din ultimii 15 ani 

a fi reevaluată. Având la bază realitățile social-politice ale statului rus după 

destrămarea Uniunii Sovietice, prezentarea de față işi propune să 

demonstreze următoarele : 

 Doctorandă, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, adresa e-mail: 

valeria.a.chelaru@gmail.com, coordonator: prof. dr. Vasile Vese. 
1  http://evrazia.info/article/4062 

(Post-Imperial Legitimacy in Contemporary Russia)
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1. În decursul ultimilor ani Rusia şi-a redefinit liniile de comportament

ȋn spațiul apropiat, cât şi ȋn cadrele sistemice ale ordinii

internaționale.

2. Consolidarea puterii noului stat rus este un imperativ istoric pe

fundalul căruia Vladimir Putin işi legitimează misiunea de a reabilita

poziția Rusiei ca mare putere.

3. Conceptul legitimității postimperiale stă la baza politicii asertive a

Rusiei ȋn fostul spațiu URSS.

În vederea emiterii unor teorii cât mai echilibrate şi obiective, am

ȋncercat să apelez ȋn egală măsura la sursele cercetătorilor vestici din 

domeniu, cât şi la cele ruseşti sau aparținând unor teoreticieni din spațiul 

CSI. Ca şi metodologie, nu am considerat relevantă o separare bine definită a 

celor două tipuri de surse printr-o metodă comparativă. Am recurs la citarea 

lor intermitentă, urmărind elaborarea unui discurs nepărtinitor de factură 

analitică şi nu o retorică antagonistă ȋntre eventuale şcoli de gândire. În linii 

mari, sursele pot fi clasificate ȋn următoarele categorii: 

1. Literatură vestică specializată ȋn studierea Eurasiei, Rusiei şi a

Europei de Est. (George W. Breslauer, Stephen Whitefield,

Marcel van Herpen).

2. Teorii şi analiză social-politică aparținând unor exponenți de

seamă ai istoriei ruseşti – Evgheniy Tarle, Vladimir I. Lenin,

Alexandr Soljenițin, Andrei Graciov.

3. Surse din presa rusă – Rossiyskaia Gazeta, Nezavisimaia Gazeta,

Ria Novosti – şi analize ale centrului de cercetare socială Iuri

Levada.

4. Studii recente ale analiştilor din Rusia sau din spațiul CSI. În

această categorie am inclus şi gânditorii mişcării geopolitice

Evraziistvo.

Modul prin care voi demonstra teoriile de la baza acestui proiect sunt 

următoarele: 

 Voi enumera particularitățile Rusiei imperiale până la

destrămarea Uniunii Sovietice, subliniind faptul că istoria

“colonialismului” rus se deosebeşte de cea a altor puteri

coloniale. Prin aceasta voi confirma existența unei

precedențe istorice.

 Voi argumenta că această precedență istorică generează

conceptul de legitimitate postimperială care remodelează

discursul politic al Rusiei actuale.

 Datorită acestei legitimități, voi aduce dovezi că regimul

de consolidare politică al lui Vladimir Putin este produsul

precedenței sus-numite.
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 Axându-mă pe evidențele existente voi concluziona că

vecinătatea apropiată şi politica intervenționistă a Rusiei

ȋn fostul spațiu URSS sunt prioritățile actualei politici de

afirmare postimperială a statului.

Pe baza celor menționate mai sus, principalul contraargument adus 

afirmațiilor lui Igor Ivanov este acela că o moştenire a imperialismului rus ȋn 

ceea ce priveşte caracteristicile sale geopolitice, administrative şi identitare 

există şi merită analizate. În 25 aprilie 2005, ȋn cadrul discursului său anual 

către Duma de stat, Vladimir Putin avea să declare: “Mai ȋntâi de toate este 

important de reținut că destrămarea Uniunii Sovietice a reprezentat cea mai 

mare catastrofă a secolului. Pentru poporul rus, aceasta a devenit o tragedie. 

Zeci de milioane de cetățeni şi compatrioți s-au trezit dincolo de hotarele 

țării. Epidemia colapsului s-a revărsat asupra Rusiei.”2 Analizând istoria 

imperialismului rus se poate observa că perioada premergătoare procesului 

de transformare organizat de Lenin sub numele de Uniunea Sovietică a durat 

aproximativ 500 de ani. În 1991 teritoriul țării avea să fie redus la granițele 

sale de la 1630 lăsând 30 de milioane de ruşi ȋn afara frontierelor. Căderea 

URSS-ului a echivalat cu căderea ultimului imperiu european, imperiu ale 

cărui particularități ȋn comparație cu celelalte puteri coloniale necesită 

atenție: 

 Continuitatea geografică: Rusia metropolitană sau

“Mama Rusia” (“Matuşka Rossiya”) nu a fost

separată de posesiunile sale coloniale de oceane sau

continente, ci doar de râuri, stepă sau munte.

 Din punct de vedere administrativ, imperiul era

divizat ȋn 60 de gubernii. Prin urmare, o definire clară

a perimetrului preponderent rus nu a existat, aşa cum

probabil nu a existat o psihologie adânc fracturată

ȋntre ceea ce a ȋnsemnat metropolă şi colonii.

 Politica colonială a Rusiei țariste nu s-a bazat pe

rațiuni comerciale, cum a fost cazul imperiilor din

Europa de Vest, ci s-a pliat pe imperative

geostrategice de apărare a frontierelor.

 Construirea propriu-zisă a imperiului este definitorie

prin faptul că nu a reprezentat o etapă ulterioară de

consolidare a statului rus, ci un proces desfăşurat

concomitent.

2 Rossiyskaya gazeta, 26 aprilie 2005. 
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 Istoria Rusiei nu cunoaşte cazuri de decolonizare

ireversibilă şi definitivă – noiile teritorii declarate

independente de către Revoluția din 1917 vor fi

recucerite ȋn scurt timp de Armata Roşie.3

 O altă diferență este moştenirea istorică inițiată de

Lenin – planul său idealist de a crea o Uniune

egalitară a Republicilor Sovietice  Socialiste,

republici dintre care majoritatea nefiind familiare cu

conceptul de suveranitate statală. În decembrie 1922

Lenin respinge propunerea lui Stalin de a organiza

autonom minoritățile etnice ȋn cadrul Federației Ruse

şi inființează Uniunea Sovietică ȋn sânul căreia Rusia

reprezenta una dintre republicile constituitive.4

Conform teoriilor enunțate de Soljenițin, Rusia ar fi putut evita 

consecintele devastatoare ale colapsului sovietic dacă planul lui Stalin ar fi 

fost aplicat in practică.5 Urmările ar fi fost resimțite diferit şi ȋn raport cu 

normele dreptului internațional, care ar fi interpretat problema minorităților 

ca o mişcare iredentistă similară Ceceniei. Cu alte cuvinte, disoluția Uniunii 

Sovietice ar fi trecut drept o separare a Imperiului Sovietic de minoritățile 

sale şi nu un divorț al unor parteneri egali. Mai mult decât atât, zonele 

rusofone iredentiste din actualele state suverane ar fi putut vota independent 

ȋn vederea opțiunii de a rămâne ȋn cadrul Federației, ȋn timp ce viitoarele țări 

CSI ar fi putut părăsi tabăra ȋntr-un mod mai puțin dramatic. Teritoriile 

menționate, cu o populație preponderent rusească,  cuprind o vastă parte din 

ceea ce astăzi este cunoscut drept nordul Kazahstanului, regiune locuită timp 

de 400 de ani de cazahii ruşi,  cărora zona le era familiară sub numele de 

Siberia şi Uralii de Sud; coasta Mării Negre şi Estul Ukrainei, numită 

Malorossiya (Rusia mică), incluzând Crimeea – dăruita Ukrainei de Nikita 

Hruşciov la comemorarea a 300 de ani de la unirea Ukrainei cu Rusia; şi 

Transnistria, care se separă de Republica Moldova ȋn 1990, ȋnainte de 

colapsul Uniunii Sovietice.  Liantul dintre aceste caracteristici 

coloniale ale Rusiei şi impactul covârşitor al Uniunii Sovietice formează o 

conştiință postimperială care legitimează un mental revizionist ȋn baza căruia 

politica de la Kremlin ȋşi construieşte continuitatea istorică. Aşa cum am 

precizat anterior, spre deosebire de procesul de decolonizare al imperiilor 

3 Van Herpen, Marcel, Putin`s Wars : the rise of Russia`s new imperialism, Rowman&Littlefield, 

Maryland, 2014, p.19. 
4  Lenin, V. I. (1922)’ The Question of Nationalities or Autonomization’, in V. I. Lenin , Complete 

Collected Works, Moscow: Progress Publisher, 1996, Vol. 36, pp.605-611. 
5 Soljenițin, A. I.The Russian Question at the end of the 20th Century, New York: Farrar, 

Straus&Giroux, 1995, p.135. 
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europene, istoria Rusiei nu prezintă caracteristici similare de desprindere 

irevocabilă. Colonizarea şi supunerea vecinilor reprezintă un proces activ 

prin care statul rus şi-a definit existența de-a lungul istoriei. Pe fundalul 

acestei precedențe istorice care a alimentat conceptului de mare putere 

imperială a Rusiei, şi datorită haosului ȋn care a fost aruncată țara odată cu 

anihilarea coeziunii ei statale după prabuşirea Uniunii Sovietice, liniile de 

conduită politică la nivel internațional urmăresc recucerirea statutului 

pierdut. În aceleaşi condiții, Vladimir Putin ȋntruchipează un nou tip de lider 

rus având menirea istorică de a duce mai departe preceptele legitimității 

postimperiale.  

Consolidarea puterii şi redefinirea legitimității 

Pe plan intern, societatea rusă ȋn 1999 – momentul alegerii lui Putin 

ca preşedinte – se afla sub efectele unei “terapii de şoc” agresive, iar 

stabilitatea şi siguranța erau soluțiile pentru care doar un lider robust putea 

garanta. Conform unui studiu de sociologie efectuat ȋn Rusia anului 1998 ȋn 

ceea ce priveşte definirea formei de putere care ar fi fost salvatoare ȋn 

concepția cetățenilor, majoritatea respondenților s-au pronunțat pentru 

imaginea unui “lider național capabil să asigure funcționarea fundamentală a 

statului, sprijinindu-se pe valorile fundamentale ȋmpărtăşite de majoritatea 

cetățenilor.”6Din perspectiva legitimității postimperiale, asistăm aşadar la o 

evoluție a conceptului de “putere”, care se manifestă ȋn cazul de față prin 

legitimitatea pe care o capătă liderul politic ȋn fața unei situații excepționale 

menite să pericliteze noțiunile definitorii ale unei mari puteri: “stat”, 

“națiune”, “frontiere”, “legitimitate”. În fața acestui rol de salvgardare 

istorică, legitimitatea autorității devine prioritară, fiind acceptată ca unica 

soluție viabilă care ar scoate țara din impas. Regimul Putin, este aşadar, o 

formă evidentă şi legitimă de consolidare a puterii. Regimul Putin şi noile 

sale politici au răspuns acestor necesități. Economia şi bugetul federal au 

beneficiat de boom-ul prețurilor gazelor, precum şi de impactul pozitiv 

asupra producției de bunuri pe care l-a avut devalorizarea rublei ȋn 1998. 

Diminuarea rolului jucat de guvernatorii regionali ȋn camera superioară a 

parlamentului şi ȋnlocuirea acestora cu oficiali din cadrul agențiilor militare 

şi de securitate au dus, de asemenea, la o redefinire a conceptului de putere 

națională. La nivel politic, preşedintele a restrâns considerabil pluralismul, 

liberalismul şi procedurile democratice, modelând  un parlament docil, un 

6 Miroşnicenko, O. , Legitimacy in modern Russia, Middle East  Journal of Scientific Research 15 

(5):679-681, 2013. 
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electorat mai previzibil, un aparat media omogen şi mai puțin critic, o 

societate mai puțin autonomă şi timorată – tipar pe care Harley Balzer ȋl 

defineşte drept “pluralism gestionat”.7    Consolidarea 

regimului actual nu mizează pe o popularitate bazată pe un fundament 

democratic ȋn sensul democrației percepute de instituțiile vestice. Rusia 

postsovietică se identifică drept democratică ȋn ideea ȋn care ȋntruneşte toate 

caracteristicile democrației poliarhice definite de Robert Dahl. În concepția 

unor analişti, democrația tânără a Rusiei postcomuniste nu evoluează către o 

democrație reprezentativă. Particularitățile ei se ȋndreaptă mai degrabă către 

o formă “delegativă” a democrației – care nu este nici consolidată, şi nici

instituționalizată, dar poate fi durabilă pentru că este produsul crizei sociale 

şi economice ȋn care se află țara.8 În acest context, prioritățile regimului sunt 

canalizate către noile definiții ale puterii. Reabilitarea prestigiului de stat 

puternic şi un lider capabil să țină piept dezordinilor ce abat statul de la acest 

traseu, concretizează linia politică care are menirea de a scoate țara din 

impas. 

Vecinatatea apropiată sau politica revanşismului rus 

Riposta lui Vladimir Putin ȋmpotriva secesionismului cecen a fost 

relansată cu mari costuri umane şi materiale, dar a transmis un mesaj fără 

echivoc că Rusia nu va urma traseul URSS-ului. De aceea, intervenția armată 

ȋn Caucazul de Nord a fost salutată ȋn rândurile populației ca un 

acompaniament patriotic de refacere economică şi politică a țării. Analizând 

noile realități geopolitice, Rusia şi-a focalizat atenția, mai ales ȋn ultimii ani, 

asupra "vecinatăților apropiate" (fostele republici sovietice), unde, ȋn 

concepția ei, “se afla ȋntr-o concurență dură cu supraputerea americană, 

infiltrată prin NATO (ȋn Europa) şi prin bazele SUA, ȋn Asia Centrală.”9

Iredentismul zonelor de conflict din fostul spațiu URSS reprezintă ȋn 

termeni geopolitici o misiune stringentă a Kremlinului. Este un principiu al 

dominoului care, nefiind gestionat cu intransigență politică ar continua 

procesul de dezintegrare statală şi națională al Federației Ruse. De aceea, 

preşedintele rus ȋn repetate rânduri şi-a menținut argumentul că 

recunoaşterea independenței de care s-a bucurat Kosovo ȋn 2008 ar trebui să 

servească pe plan internațional drept exemplu analog aplicat Transnistriei, 

Karabahului de Munte, Abhaziei şi Osetiei de Nord : “Avem nevoie de 

7 Balzer, H., “Managed Pluralism”, Post-Soviet Affairs, 19/3 (July-September 2003, 189-227) in 

Breslauer, G.W. , op. cit. p.50. 
8 O`Donnell, Gulliermo “Delegative Democracy?”, The Helen Kellogg Institute for International 

Studies, 1993. 
9 Evrazia, idem. 
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principii comune ȋn vederea soluționării corecte a acestei situații. Dacă 

Serbia a beneficiat de o independență completă față de Albania, de ce am 

priva Abhazia de această independență?”10  

Problema enclavelor filoruse ȋn fostul spațiu sovietic reprezintă o 

legitimitate istorică similară cu cea pe care istoria imperialismului țarist o 

invoca pentru apărarea popoarelor slave şi creştine aflate ȋntr-o altă sferă de 

influență.11 Invocând “clauza” cazului Kosovo, preşedintele rus semnează la 

16 aprilie 2008 decretul preliminar anexării Abhaziei şi Osetiei de Sud, 

regiuni a căror populație deja beneficia de cetățenie şi sprijin social rusesc. O 

retorică intervenționistă se conturează tot mai pregnant atât ȋn rândurile 

ideologilor revanşarzi, cât şi la nivelul aparatului de stat. Într-un articol 

publicat de “Wall Street Journal”, ministrul apărării Serghei Ivanov, avea să 

dezvăluie o nouă doctrină politică a Rusiei după Războiul Rece. Prin 

definirea fostului spațiu sovietic drept zonă aflată sub responsabilitatea 

strategică a Rusiei, precum şi prin desemnarea aspirațiilor provestice ȋn 

această zonă drept pericol direct la adresa integrității țării sale, Ivanov 

recunoaşte că armele cu care Rusia intenționează să riposteze vor fi 

“diplomația energetică” şi forța militară tradițională.12Mai mult decât atât, ȋn 

discursul preliminar promovării sale ȋn funcția de prim-ministru, Ivanov 

prezintă un plan ambițios de ȋnarmare pe parcursul următorilor zece ani: până 

ȋn 2017 bugetul alocat apărării va cuprinde 200 miliarde de dolari. În 

prezentarea acestui plan, fostul ministru al apararii a menționat că preferă să 

vorbească ȋn termeni de “modernizare”, ținând cont de “alergia” pe care 

Rusia o manifestă față de “reforme”.13  

Politica asertivă a Rusiei față de “vecinatatea apropiată” nu este doar 

o metodă de protejare a securității, dar reflectă şi o atitudine ofensivă

ȋmpotriva intervenției Statelor Unite ȋn zona  Asiei Centrale, acțiune inițial 

aprobată de Rusia după atacurile din 11 septembrie. În decembrie 2004 Putin 

şi Ivanov au deschis o bază aeriană ȋn Kȋrgâzstan la doar câțiva km de bazele 

militare instalate de Washington ȋn vederea susținerii acțiunilor militare din 

Afganistan. Cu această ocazie Ivanov avea să amintească dreptul NATO de a 

dispune de teritoriul Uzbekistanului şi al Kȋrgâzstanului doar pe perioada 

limitată a conflictului cu Afganistanul.14 Motivul pentru care ministrul rus al 

apărării nu şi-a pus ȋn prealabil problema consultării liderilor țărilor 

10 Rasizade, A. , Putin`s Place in Russian History, International Politics 45.5 (Sept.2008):531-533. 
11 Sursele istorice marturisesc ca Ivan cel Mare atacă Lituania ȋn 1500 sub pretextul apărării 

cnejilor ortodoxi. 
12 Rasizade, A. idem. 
13 Rossiyskaya gazeta, 7 februarie 2007. 
14 Nezavisimaya gazeta, 15 decembrie 2003. 
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independente vizate, dovedeşte intenția hotărâtă a Kremlinului de a prelua 

controlul ȋn aceste zone.15 

Faptul că Rusia nu manifestă nicio reținere de la uzul forței militare 

ȋn “vecinătatea apropiată” este evident. Percepția vestului față de intervenția 

Rusiei ȋn țările CSI doar prin pârghii economice şi politice – cazurile bazelor 

militare din Transnistria şi Georgia rămânând izolate – a fost spulberată de 

invadarea şi anexarea recentă a Crimeei. Unii analişti consideră 

revizionismul politicii ruseşti un traseu istoric previzibil şi o urmare directă a 

cosolidării regimului lui Putin.16 Prin legitimitatea acțiunilor conducătorului 

lor, națiunea rusă legitimează scopul final al acestor acțiuni şi nu metodele 

prin care se desfăşoară. Argumentul afirmației se bazează pe datele oferite de 

centrul rus de cercetare Iuri Levada, care a condus un studiu de opinie ȋn 

randurile cetățenilor ruşi după anexarea Crimeei. Datele publicate de Ria 

Novosti atestă că popularitatea liderului rus a atins ȋn martie 2014 cota de 

80%, ȋn timp ce 63% dintre respondenți ȋmpărtăşeau opinia că țara lor a 

devenit o super-putere după recâştigarea Crimeei. Conform aceleiaşi surse, 

cifrele au ȋnregistrat un trend asemănător doar la sondajele efectuate in 

2007.17

Rolul lui Putin ȋn contextul istoric al Rusiei 

Rolul lui Vladimir Putin ȋn consolidarea statului rus şi perpetuarea 

unei tradiții de postimperialism este amplu dezbătută ȋn literatura de 

specialitate. De asemenea, unii analişti susțin ideea procesului de consolidare 

a puterii drept o urmare firească ce survine unei perioade de instabilitate 

politică.18 Evgheniy Tarle avea să afirme ȋn ceea ce priveşte figura politică a 

lui Napoleon ȋn modelarea istoriei franceze că acesta nu a fost decât 

imperativul contextului postrevoluționar din Franța şi, prin urmare, oricare 

alt tânăr ambițios ar fi putut reinventa şi prelua misunea survenită lui 

Napoleon.19 Coroborat cu această teorie, consider necesară o evaluare a 

rolului pe care actualul preşedinte rus ȋl joacă ȋn contextul social-politic din 

Rusia postcomunistă. Istoria Rusiei are o tradiție bogată ȋn lideri militari care 

au constituit forța reacționară ȋmpotriva unui regim aflat ȋn declin social-

politic. Remarcabilă ȋn acest sens este revolta decembriştilor – ofițeri 

15 Graciov, A. , “Putin`s foreign policy choices”, Leading Russia. Putin in perspective, Oxford 

University Press, New-York, 2005, p. 266. 
16 Rasizade, A. , idem. 
17 Ria Novosti, 26 martie, 2006. 
18 Breslauer, G. W., Op. cit. , p.38.  
19 Tarle, E. V. , Napoleon, Ed. RITM, Moscova, 1992, p. 21. 
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idealişti care ȋn 1825 se revoltă ȋmpotriva țarului.20 După revoluția din 

octombrie 1917 ȋi putem menționa pe amiralul Kolceak, generalii Kornilov, 

Krasnov, Denikin, Iudenâci şi Wranghel, care atentează la instaurarea unei 

contra-revoluții ȋn timpul războiului civil din 1917-1922. Un caz asemănător 

este considerat mareşalul Tuhacevski, executat de Stalin ȋn 1937, sau cel al 

lui Jukov – potențial pericol la adresa regimurilor – este eliberat din funcție 

atat de Stalin ȋn 1946, cât şi de Hruşciov ȋn 1957.21 Lista ar putea continua cu 

generalii conservatori care au sprijinit putsch-ul din august 1991 ȋmpotriva 

reformelor lui Gorbaciov. În perioada post-comunistă de dupa 1990, se 

conturează o nouă cohortă de generali “anti-capitalişti”: mareşalul 

Ahromeev, generalii Ruțkoi, Lebed`, Rohlin, Makaşov, Gromov şi Ivaşov. 

Faptul că aceşti lideri cu ambiții militare nu au reuşit să instaureze ordinea, 

dovedeşte că un context politico-social propice ȋncă nu exista. Nici ȋn 1993, 

când Elțin asediază cladirea parlamentului, nici ȋn 1996 când asaltat de o 

majoritate comunistă, preşedintele recurge la privatizarea bunurilor statului 

ca la o ultimă soluție de a-şi salva preşedinția. Crahul final din 1998 a cauzat 

o atmosferă socială reacționară şi reticentă la adresa reformelor politice, iar

instaurarea unui lider cu mână de fier a devenit un imperativ al timpului. 

Colonelul Putin, prin urmare, a fost salutat de istoria Rusiei ca un Bonaparte 

al timpului său.  

Figura actualului preşedinte rus constituie obiectul multor dezbateri, 

iar retorica surselor vestice este de cele mai multe ori incriminatoare cu 

privire la linia politică urmată de Vladimir Putin. Faptul că elitele economice 

şi politice, alături de percepția vestului, reprezintă principalii indicatori de 

informare “obiectivă“a situației, poate servi drept explicație că perspectiva 

anti-Putin este reflectată de aceşti indicatori. Cert este că sursa criticismului  

adus lui Putin şi regimului său antidemocratic este motivată politic de 

eforturile direcționate spre a ȋmbunătăți performanța instituțiilor prin diverse 

mijloace  - atacul asupra corupției şi a “oligarhilor”, consolidarea structurilor 

de putere verticală şi a statului de drept.22Într-o oarecare măsură, datorită 

potențialului lor financiar, persoanele afectate ȋn urma acțiunilor 

preşedintelui rus, ar putea avea o contribuție la crearea unei imagini sumbre 

ȋn ceea ce priveşte traseul actual al Rusiei. Oricare ar fi abordarea acestei 

politici, marea majoritate a populației ruse ȋi atribuie lui Putin misiunea 

istorică de a pune capăt haosului politico-economic şi de a consolida bazele 

statului. Rolul său de Pater Patriae este văzut ca o misiune istorică generată 

de un precedent social. Având menirea de salfgardare națională şi restaurare 

20  Hosking, H. Op.cit., p.129. 
21 Rasizade, A. , idem. 
22 Whitefield, S. , Putin`s Popularity and Its Implications in Leading Russia. Putin in Perspective, 

Oxford University Press, New-York, 2005, p. 156.  
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a imperiului ȋnfrânt, politica lui Putin reprezintă puntea de continuitate a 

legitimității postimperiale. 
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ISTORIA IDEILOR 

MEMORIALISTICA: SURSĂ PENTRU ISTORIE 

DORIN POP* 

Abstract: The following article aims to identify and shortly describe the 

various genres and sub-genres of memoirs, their chronological development, 

starting from the XVIIIth century, and the way they evolved during different 

regimes and  other historical circumstances, as well as their importance to 

historical scholarship. The article can also be percieved as an "apologie 

pour mémoire", if we are to paraphrase the famous French historian Marc 

Bloch, because it aims to argue the necessity for historians to understand 

and start using memoirs, correspondence, biographies, autobiographies and 

diaries as a source for historical study. In my opinion, memoirs are a more 

intimate manner of relating with and understanding the past, even during the 

postmodern paradigm that we are currently in. That is the fundamental 

argument for an article that aims to analyze the various methodological 

difficulties that historians face when approaching this kind of historical 

source, the most subjective historical source, as some consider it. 

Keywords: memoir- memory, biography, autobiography, diary, subjectivity. 

Înainte de a trece la o discuţie asupra memorialisticii ca gen şi ca 

sursă pentru istorie, merită discutate anumite probleme care survin atunci 

când istoricul apelează la surse, fie ele clasice, cum e cazul documentelor de 

arhivă, fie alte categorii de surse, cum ar fi memoriile, corespondenţa, 

imaginile sau înregistrările audio-video. Analiza se concentrează asupra 

istoricului şi a surselor sale, asupra metodei critice, precum şi asupra 

problematicii obiectivităţii şi subiectivităţii în studiul istoriei, dimensiune pe 

care nicio cercetare nu are cum să o ignore sau să o trateze în mod 

superficial. Aceste precizări metodologice sunt cu atât mai necesare într-o 

lucrare care se apleacă asupra problematicii memorialisticii. 

Viziunea postmodernistă, venită parcă să zdruncine temeliile 

cercetării istorice, aruncă o perspectivă hiper-relativistă asupra istoriei în 

* Master, Istorie, Memorie, oralitate în secolul al XX-lea, An I, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,  dorin_gabriel_pop@yahoo.com 

(Memoirs: A Historical Source)
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ansamblu, negând orice posibilitate de cunoaştere obiectivă a trecutului în 

sensul posibilităţii de indentificare a unor conexiuni sau şabloane. Aceste 

viziuni poststructuraliste şi postmoderniste, riscă, după cum afirmă Robert F. 

Berkhofer, să cadă în plasa propriei lor teorii, subminând însuşi bazele 

paradigmei pe care o reprezintă1. Istoria deconstructivistă conferă istoricului 

dreptul, sau rolul de a contesta noţiunile de autoritate ale lumii contemporane 

şi de a refuza să cosmetizeze trecutul pentru a afla adevărul, certitudinea2. 

Frank Ankersmit considera că istoricul trebuie să se limiteze la a lucra cu 

bucăţi mici din istorie, interpretarea istoriei fiind imposibilă, ceea ce ar duce, 

continuând logica acestuia, chiar la a-i interzice istoricului să contextualizeze 

anumite fenomene şi să ducă la o segmentare a studiului istoriei, care ne-ar 

priva de „cunoştinţele necesare pentru a ne proteja şi îmbunătăţi 

comunităţile”3. Obiectivitatea istoricului, cu toate că are anumite limite, este 

imperios necesară în defavoarea hiper-relativismului profesat de 

postmoderni. În caz contrar, libertatea de a interpreta sursele poate duce la 

interpretări complet eronate sau chiar la manipularea surselor pentru a servi 

unui anumit punct de vedere4. Totodată, limitele obiectivităţii şi pericolul 

unei veritabile obsesii în ceea ce priveşte notele de subsol pot fi folosite şi ele 

în scop manipulativ5. Cu toate acestea, munca fiecărui istoric trebuie să 

presupună o doză de obiectivitate, de imparţialitate şi de bună intenţie, sau 

bun simţ, în sensul conferit acestui concept de Marc Bloch6. Pentru că, în 

final, subiectivitatea intervine insesizabil şi inevitabil atunci când ne alegem, 

de pildă, sursele cu care lucrăm, interpretarea acestora făcându-se prin 

propria noastră experienţă, prin propriul nostru sistem de valori şi credinţe, 

printr-un simţ estetic, chiar şi prin dorinţele şi asumpţiile noastre 

subconştiente. Dar, după cum consideră şi Richard Evans, poveştile pe care 

le vom spune, sau naraţiunea istorică pe care o vom construi, va fi una 

adevărată. Un adevăr al nostru, care poate fi interpretat de alţii în alte 

moduri, dar un adevăr pe care l-am descoperit fiind cât se poate de obiectivi 

şi de imparţiali7, în urma unei analize critice a surselor8. Aceeaşi doză de 

imparţialitate ar trebui folosită şi atunci când discutăm despre rolul 

1 Richard J. Evans, In defense of history, W.W. Norton & Company, New York, 1999, pp. 198-

199. 
2 Ibidem, p. 200. 
3 Ibidem, p. 201. 
4 Ibidem, p. 207. 
5 Ibidem, p. 209. Exemplul folosit de Richard Evans este extrem de sugestiv, discuţia despre 

existenţa sau nu a lagărelor de exterminare naziste fiind folosită atât de postmoderni, cât şi de 

istoricii „clasici”. 
6 Marc Bloch, Pledoarie pentru istorie, editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007, pp. 102-104. 
7 Richard J. Evans, op. cit., p. 217. 
8 Marc Bloch, op.cit., pp. 101-103. 
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memorialisticii în rândul surselor istoriei, rol care poate fi problematic dacă 

istoricul nu îşi ia o serie de măsuri de precauţie metodologice. 

Astfel, din a doua jumătate a secolului trecut, ştiinţele socio-umane 

au trecut, în ansamblul lor, printr-o serie de schimbări profunde, concretizate 

în resuscitarea metodelor calitative de cercetare9. Aceste metode calitative, 

după cum precizează Alex Mucchielli, cercetează, explicitează şi analizează 

fenomene nemăsurabile, specifice faptelor umane şi se bazează pe prezenţa 

umană şi pe capacitatea de empatie a cercetătorului, pe inteligenţa inductivă 

şi generalizatoare10. Cu toate acestea, categoria scrierilor infra-literare sau 

„literatura confesiunii”11 este privită cu o rezervă apriorică de unii istorici, 

este judecată înainte de a fi lăsată să-şi spună propria poveste, sau este tratată 

drept o sursă de rezervă la care istoricul apelează după epuizarea surselor 

aşa-zis „obiective” sau în lipsa acestora.  

Noile abordări metodologice vin tocmai pentru a reelabora demersul 

investigativ în ceea ce priveşte aceste povestiri ale vieţii, în contextul 

estompării graniţelor interdisciplinare şi a hibridizării, care face ca discursul 

asupra unei singure discipline să fie aproape imposibil de creionat12. Prin 

urmare, povestirile vieţii, focalizate pe un eveniment, un segment de viaţă 

sau urmărind întreaga traiectorie a indivizilor, nu sunt utilizate doar într-o 

manieră euristică, ci şi într-o serie de alte practici sociale, care presupun 

relatarea parţială sau cât mai completă a cursului vieţii sau reconstituirea 

unei fresce sociale13, ceea ce le face indispensabile cercetării istorice. 

Înainte de a trece la discuţia metodologică propriu-zisă, este necesară 

o prezentare succintă a istoriei literaturii confesive, o devenire şi o

diversificare a formelor scrise ale memoriei, precum şi o scurtă catalogare a 

acesteia în genuri, sub-genuri sau specii, pentru o mai bună înţelegere şi 

utilizare a acestora. 

Este lesne de înţeles că memorialistica nu se naşte în secolul al 

XVIII-lea sau al XIX-lea, ci cu mult înainte, din epoca descoperirii omului ca 

entitate şi valoare14. Un moment important în viaţa acestor scrieri 

memorialistice este cel reprezentat de apariţia lucrărilor lui Cellini, La vita şi 

Eseurile lui Montaigne, moment numit „descoperirea individualităţii”15, în 

care substanţa memorialistă se confundă cu cea sapienţială. Ca procedeu 

9 Dan Lungu, Povestirile vieţii. Teorie şi documente,  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 

Iaşi, 2009, p. 9. 
10 Ibidem. 
11 Eugen Simion, Genurile biograficului, editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, p. 11. 
12 Dan Lungu, op.cit., pp. 9-10. 
13 Ibidem. 
14 Silivian Iosifescu, Literatura de frontieră, editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, pp. 

76-77. 
15 Ibidem, p. 107 sqq. 
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literar (şi autobiografic) este folosită cu precădere autosondarea, iar 

întâmplările narate sunt retuşate astfel încât să-l pună pe protagonist într-o 

lumină favorabilă.  

În perioada clasică, în Franţa lui Ludovic al XIV-lea, memorialistica 

a evitat în mod voit descrierea realistă a evenimentelor contemporane 

datorită exigenţelor regimului şi s-a îndreptat către descrieri cu caracter 

general. Este aşa numita epocă a honnête-homme-ului, a utopiei unui om 

perfect sănătos trupeşte şi sufleteşte. Este o perioadă săracă în memorii, dar 

în care corespondenţa cunoaşte o înflorire16. 

În secolul al XVIII-lea, se observă o relativă predilecţie pentru 

adevăr în defavoarea stilului, omul este prezentat în realitatea sa socială, 

morală şi fizică. Totuşi, memorialiştii secolului XVIII, printre care şi Saint-

Simon, se detaşează de idea de imparţialitate în scrierile lor -„stoicul e o 

himeră frumoasă şi nobilă; nu mă laud cu imparţialitatea. Aş face-o 

zadarnic”17. 

Un secol mai târziu, memorialistica se profesionalizează, astfel că 

apare aşa-numita analiză goetheană (lucidă), iar romanul de formaţie, 

Bildungsroman, capătă un echivalent în memorialistică prin interesul pentru 

factorii care au format personalitatea memorialistului, cum ar fi ambianţa 

epocii, mediul universitar etc.18. Vagul şi aluziile sunt evitate, rezultând o 

operă care denotă soliditate şi temeinicie, operă care expune toate 

articulaţiile gândirii celui ce o scrie. Tot în această perioadă apar lucrări 

memorialistice încadrabile în aşa-numita „memorialistică revoluţionară”, 

odată cu angrenarea stării a treia în procesul de creaţie. Apare aşadar, în acest 

secol al naţionalităţilor, şi vocea celor mulţi, care îşi prezintă propria viziune 

asupra evenimentelor şi asupra istoriei. 

În ceea ce priveşte memorialistica secolului al XX-lea, aceasta este 

caracterizată prin lipsa de eleganţă, prin faptul că ezită în faţa alambicării şi, 

în multe cazuri, nu cunoaşte şi nu foloseşte subtilităţi literare (cum ar fi 

folosirea inter-textului). Un alt moment reprezentativ este cel de după 

prăbuşirea regimurilor totalitare, când apare interesul pentru literatura 

carcerală19. 

În ceea ce priveşte catalogarea scrierilor care fac parte din literatura 

de frontieră, acestea se diferenţiază în principal prin perioada de timp scursă 

între momentul trăirii experienţei narate, rememorarea acesteia şi povestirea 

sau scrierea acesteia. Dacă jurnalul reprezintă depozitarul unor memorii 

„calde”, unor observaţii cotidiene, lipsite de obicei de o reflecţie asupra celor 

16 Ibidem, p. 117. 
17 Ibidem, p. 128. 
18 Ibidem, p. 145-146. 
19 Eugen Simion, op.cit., pp. 28-29. 
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întâmplate, memoriile reprezintă evocarea unor evenimente după perioade 

mai lungi de timp, perioade în care memoria suferă o serie de alternări şi în 

care îi sunt adăugate elemente ale memoriei colective, aşa-numitele medieri 

sau input-uri. Mai mult, memoriile scrise după scurgerea unei perioade mai 

îndelungate sunt supuse reflecţiei şi şlefuirii de către autor a experienţelor şi 

a trăirilor sale, în principal cu scopul de a se disculpa şi de a se oferi drept 

model de moralitate pentru generaţiile viitoare. O altă diferenţă este cea 

referitoare la structura şi organizarea scriiturii; spre deosebire de jurnale sau 

de corespondenţă, care iniţial sunt scrise lapidar, memoriile sunt organizate, 

structurate epic şi conţin imagini atent construite, ceea ce le face doar pe 

jumătate sincere, oricât de mare ar fi grija pentru adevăr20. Dacă în jurnalul 

intim şi în autobiografii obiectul discursului este individul însuşi, în memorii 

„naratorul se povesteşte pe sine, dar povesteşte mai ales lumea prin care 

trece”21. Aşadar, diferenţa este una de nuanţă, ţine de ponderea, de 

amplitudinea sau puţinătatea spaţiului acordat istoriei din afară, istoriei mari, 

în favoarea istoriei personale22. Cu toate acestea, într-o definiţie mai largă, 

memorialistica poate să înglobeze celelalte genuri, devenind un tip de 

comunicare directă, apropiată de confidenţa făcută posterităţii- memoriile, 

unui interlocutor- corespondenţa sau de tipul solilocviului transcris- jurnalul 

intim23.  

O altă categorie a memorialisticii este reprezentată de antimemorii24, 

prin care înţelegem un refuz al biografiei stufoase, încărcate de detalii (acel 

„maldăr de lucruri murdare”) şi o aplecare asupra experienţelor capitale ale 

vieţii, o reflecţie asupra existenţei autorului şi a omului. Confesiunea este 

substituită de filosofie şi de meditaţie morală25. Pe lângă antimemorii, Eugen 

Simion aduce în discuţie şi cazul memoriilor în care personajul central nu 

este cel care scrie, ci un altul, un individ mai important social26, naratorul 

fiind un simplu scriptor. Memorialistica apare aşadar ca o operă de reflecţie 

asupra vieţii autorului şi asupra rolului său în cadrul larg al marii istorii, fiind 

marcată de un sentiment al ireversibilului, al sfârşitului de drum. 

Un alt gen al literaturii de frontieră este autobiografia, fie ea directă 

sau indirectă. Aceste ultime două concepte, de autobiografie directă şi 

indirectă au fost lansate de Jean Poirer, Simon Clavier-Valadon şi Paul 

Raybaut27. Autobiografia directă, fie ea spontană sau provocată (de cele mai 

20 Ibidem, p. 6. 
21 Ibidem, p. 12. 
22 Ibidem. 
23 Silvian Iosifescu, op.cit., p. 11. 
24 Eugen Simion, op.cit, p. 33. 
25 Ibidem, p. 35. 
26 Aici putem da exemplul memorialisticii româneşti referitoare la Avram Iancu. 
27 Dan Lungu, op.cit., p. 43. 
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multe ori de cererea unui cercetător) reprezintă o viaţă povestită ulterior, într-

o viziune de ansamblu în care amănuntele se pierd, se estompează, „lăsând să 

se vadă mai curând ‹‹străzile principale ale vieţii››”28. Autobiografia 

indirectă se manifestă cel mai adesea în cadrul cercetărilor de istorie orală 

sau antropologie, fiind definită de prezenţa cercetătorului şi de rolul său de 

coordonator sau de moderator. Aceasta pune probleme metodologice 

suplimentare29, asigurând însă accesul la persoane sau populaţii analfabete 

sau la indivizi care nu au timpul sau dorinţa de a-şi redacta singuri mărturiile 

despre trecut. Acest proces este o adevărată „maieutică socială” în care 

subiectul trebuie ajutat să găsească adevărul care se află în el; cercetătorul 

trebuie să-l „moşească”, după cum afirmă Dan Lungu, punându-i întrebări şi 

neîntrerupându-l atunci când are ceva de spus30. Franco Ferrarotti, în lucrarea 

sa Histoire et histoires de la vie. La méthode biographique dans les sciences 

sociales, pledează pentru aşa-numita „metodă biografică” de cercetare în 

ştiinţele umaniste31. Aceasta se bazează pe subiectivitatea „explozivă” a 

surselor şi pe profunda istoricitate şi unicitate a documentelor biografice. 

Momentan, o biografie devine interesantă numai prin ceea ce are comun cu 

alte biografii, ori prin aceasta se neagă caracterul unic al biografiilor, partea 

lor specifică. Totodată, lectura documentelor biografice devine o căutare 

sistematică de informaţii, proces în care calitativul păleşte în faţa 

cantitativului, iar subiectivitatea activă a autobiografiei se diluează în viaţa 

obiectivă a biografiei evenimenţiale, particularul, unicul fiind tratat drept 

culoare locală32. În altă ordine de idei, scrierile cu caracter autobiografic se 

caracterizează prin linearitate şi ordine, sunt lucrări care încearcă să sugereze 

o viaţă exemplară33. Chiar dacă se doreşte a fi ordonată cronologic, opera

autobiografică nu poate evita salturile în timp, rupturile temporale, care sunt 

o caracteristică a naraţiunii biografice confesive. La fel ca memorialistica, şi

autobiografia este considerată a face parte din aşa-numitele „genuri de 

bătrâneţe”34. Destinatarul scrierilor cu caracter autobiografic este marele 

public, astfel că naraţiunea este una organizată şi este manifestată 

preocuparea pentru calitatea stilului şi a imaginilor prezentate. 

28 Ibidem. 
29 Aceste probleme metodologice suplimentare se datorează prezenţei cercetătorului ca factor 

declanşator al rememorării, folosirii unui ghid şi a unui reportofon, care pot să inhibe naratorul. 

Dan Lungu subliniază că povestirea rezultată din colaborarea naratorului (subiectul cercetat) cu 

naratarul (anchetatorul, cel care ascultă) nu trebuie confundată nici cu realitatea trăită de subiect, 

nici cu desfăşurarea ca atare a faptelor. 
30 Dan Lungu, op.cit., p. 48-49. 
31 Ibidem, p. 64-65. 
32 Ibidem, p. 67-69. 
33 Eugen Simion, op.cit., p. 23. 
34 Ibidem, p. 25. 
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În cadrul acestui tablou al genurilor biograficului intră şi romanul 

autobiografic35, în care personajele sunt oarecum transferate în planul fictiv, 

dar împrumută experienţa naratorului. Astfel, autorul îşi ficţionează 

biografia36, păstrând totuşi unele cadre din experienţa trăită. 

Similar în anumite aspecte autobiografiei, jurnalul este genul literar 

considerat de critica literară drept cel mai puţin subiectiv gen al litaraturii 

confesive. Această atribuţie se datorează caracterului său zilnic, iar 

evenimentele sau faptele consemnate în acesta nu mai sunt trecute prin filtrul 

subiectivităţii (sau nu atât de mult precum cele consemnate în memorii), ci 

sunt observaţii sau „memorii calde”, recente. Cu toate acestea, după cum 

observa Dumitru Irimia, „titlul şi respectarea succesiunii strict cronologice a 

evenimentelor nu fac dintr-o carte un jurnal”37, ci jurnalul ca gen este 

determinat de imperativul căutării de sine. Jurnalul intim respectă însă, în 

foarte puţine cazuri, condiţia intimităţii; dacă jurnalele ar fi în intenţia lor cea 

mai autentică intime, nu am avea decât, cel mult, jurnale postume, pe care 

autorii lor nu au apucat să le distrugă38. Ideea unui destin public al jurnalului 

se dezvoltă mai cu seamă în secolul al XX-lea, ca urmare a modificării 

raportului şi distanţelor dintre public şi privat, jurnalele începând să fie 

asumate ca operă39. Această asumare afectează în mod direct gradul de 

sinceritate şi spontaneitate al jurnalului, uneori schimbându-i forma şi 

transformându-l în roman autobiografic. În cazul în care jurnalul îşi respectă 

caracterul intim, cum este cazul jurnalului spiritual, care este strict secret şi 

scris fără nicio grijă pentru impresia produsă asupra unui eventual cititor, 

valoarea acestuia ca document este mai greu contestabilă40. Acesta este un 

pact cu sine al autorului41, fără nicio preocupare de liniaritare sau 

continuitate în cronologie şi merge în paralel cu desfăşurarea vieţii celui 

care-l scrie şi poate servi drept un aide-memoire pentru redactarea 

memoriilor la sfârşitul vieţii. Autorii de jurnale au fost şi sunt adesea 

suspectaţi de lipsă de sinceritate, de faptul că ar poza, că s-ar oferi pe sine 

drept o figură interesantă, chinuită de aspiraţii înalte42, această „hipertrofie a 

eului” fiind nefastă dezvoltării gândirii şi acţiunii43. Totuşi, putem privi 

jurnalul şi ca un document, nu doar ca pură ficţiune? Răspunsul pare să fie 

35 De exemplu, romanul Viaţa ca o pradă de Marin Preda. 
36 Eugen Simion, op.cit., p. 32. 
37 Smaranda Ghiţă, Lumi interioare. Jurnalul între document şi ficţiune, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2009, pp. 7-14. 
38 Ibidem, p. 22. 
39 Ibidem, p. 23. 
40 Ibidem, p. 39. 
41 Eugen Simion, op.cit.,  p. 22. 
42 Smaranda Ghiţă, op.cit., p. 99. 
43 Ibidem. 
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unul nuanţat, Ştefan Augustin Doinaş considerând că jurnalul „nu poate fi 

situat. Genurile limitrofe lui îl absorb până la desfiinţare. De pildă: 

evenimentele ca atare ţin, firesc, de istoriografie, de la anale până la sinteze 

istorice; efectele mărturisite sunt confiscate, toate, de sfera confesiunilor de 

la cele ale Sf. Augustin până la cele ale lui Rousseau [...]”44. Într-un jurnal 

aşadar, „documentul şi literatura se suprapun, se amestecă- programatic sau 

nu- în proporţii greu discernabile, ceea ce face dificilă sistematizarea 

riguroasă a elementelor care situează jurnalul într-una din aceste categorii”45. 

Oricât de mult ar pretinde obiectivitatea, neimplicarea, diaristul nu ne duce 

întotdeauna la adevărul complet al realităţii pe care el o reproduce, dar, 

considerat cu precauţia necesară, jurnalul este, fără îndoială, după cum 

consideră Smaranda Ghiţă, un document pe care nicio cercetare istorică, 

sociologică, psihologică etc. nu îl poate neglija46. Există două tipuri de 

diarişti, aflaţi în două extreme ale genului şi ale căror stiluri sunt aparent 

diferite: primii sunt autorii de jurnale, sau diariştii, care refuză cenzura 

conştientă în momentul în care scriu, îşi interzic retuşurile şi corectările, 

considerând că ele ar diminua valoarea esenţială de document a confesiunii, 

chiar dacă, de fapt nici greşelile de ortografie, nici dezordinea textului nu 

reprezintă garanţii sau mărci ale autenticităţii47. Al doilea diarist este cel 

care-şi lucrează opera, mai cu seamă în cazul publicărilor antume, eul 

devenind mai apropiat de cel al autobiografului, viziunea despre lume fiind 

fatal modificată48. Ceea ce este important pentru jurnal este că acesta este 

scris având o pseudo-destinaţie; după cum afirmă Smaranda Ghiţă, 

„prezenţa, mai marcată sau mai estompată, mai apropiată sau mai 

îndepărtată, mai sigură sau mai vagă a unui destinatar influenţează în mod 

inevitabil felul în care se construieşte textul diaristic”49. 

Nu în ultimul rând, merită amintită aici şi corespondenţa, un gen care 

nu poate fi integrat memorialisticii, dar care are totuşi trăsături comune cu 

aceasta. Fiind un amestec de literatură şi document, cu un caracter direct şi 

lipsit de intenţie literară, poate uneori să inducă în eroare cititorul prin 

intenţiile sale. Există scrisori în aparenţă personale care sunt de fapt destinate 

unui public larg50, păstrând aparenţa spontană a conversaţiei. Astfel, 

corespondenţa are un oarecare grad de individualitate stilistică, dar subiectul 

şi obiectul sunt mai puţin unificate, ivindu-se prin străfulgerări51. 

44 Ştefan Augustin Doinaş, „Micro-jurnal. Anti-jurnal“ în Caiete critice, nr. 3-4, 1986, pp. 58-59. 
45 Smaranda Ghiţă, op.cit., p. 111. 
46 Ibidem, p. 115. 
47 Smaranda Ghiţă, op.cit., pp- 122-123. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, p. 129. 
50 Silvian Iosifescu, op.cit., p. 106. 
51 Ibidem. 
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Acestea sunt principalele genuri ale literaturii de frontieră, care, după 

cum se observă din cele amintite mai sus, au şi ele graniţe mişcătoare, 

caracteristici comune care pot purta o lucrare dintr-o categorie în alta.  

În cadrul acestui nou demers metodologic, s-a manifestat, mai cu 

seamă în spaţiul francez, o dispută între cercetători în ceeea ce priveşte 

diferenţierile dintre diferitele genuri şi sub-genuri. De exemplu, Gaston 

Pineau şi Jean-Louis le Grand au sesizat acest „narcisism al micilor 

diferenţe”52 şi îmbogăţirea vocabularului metodologic şi epistemologic prin 

termeni precum povestirea vieţii, istoria vieţii, biografie, povestirea 

practicilor, autobiografie, psihobiografie, etnobiografie, abordare biografică, 

metoda biografică, etnosociologie, biografie indirectă, interviu biografic etc. 

Această diversificare, consideră cei doi, nu poate reprezenta decât un profit 

pentru ştiinţă. În cadrul acestei multitudini de specii, disputele se duc mai 

ales în jurul raportului dintre povestirea vieţii- istoria vieţii şi al raportului 

biografie-autobiografie.  

Cu toate acestea, la baza tuturor acestor scrieri se află memoria53, ca 

proces psihic care reţine şi înscrie, iar mai apoi retrăieşte, readuce în atenţie 

sentimente, trăiri sau cunoştinţe din trecut. Încă de la începuturi, prin filosofii 

Greciei antice, memoria a constituit o temă de reflecţie. Platon a numit-o 

eikon, termen care desemna reprezentarea prezentă a unui lucru absent, 

echivalând-o cu o bucată de ceară, în timp ce Socrate a apelat la o alegorie a 

coliviei, sugerând faptul că a poseda o cunoaştere nu implică neapărat şi a te 

servi de ea, la fel cum a ţine o pasăre în mână se deosebeşte de a o avea în 

colivie54. Este o caracteristică a majorităţii oamenilor faptul de a fi capabili 

să-şi amintească sau să-şi reamintească un lucru care ţine de trecut, pe care 

pot apoi să îl scrie sau să îl relateze cuiva. Excepţia aici o constituie „vieţile 

fără memorie” ale persoanelor amnezice sau istoria mare, care are tendinţa de 

a înăbuşi emergenţa micilor istorii personale. Aceste mici istorii personale 

pot recupera terenul pierdut în faţa marii istorii doar ca urmare a unei crize, 

care să facă trecerea de la tipul de vorbire impresonală al marii istorii la 

vorbirea cu „eu” şi la reflecţie, aşa cum este cazul avalanşei de memorii, 

autobiografii, mărturii şi interviuri din perioada postdecembristă din 

România55. Tot parte a procesului de rememorare o constituie şi micile istorii 

ale vieţii cotidiene, care descriu, în general într-o formă sumară, practicile 

vieţii curente, fiind generate în majoritatea cazurilor de curiozitatea tinerelor 

generaţii faţă de istoria familiei, aşa-numitele practici intergeneraţionale, sau 

52 Dan Lungu, op.cit, p. 22. 
53 În opinia mea, una din cele mai bune explicaţii ale memoriei ca proces este cea a lui Paul 

Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, editura Amarcord, Timişoara, 2001, pp. 19-152. 
54 Ibidem, pp. 21-25. 
55 Dan Lungu, op.cit., p. 15. 
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de discuţiile intergeneraţionale dintre egali, propice pentru rememorarea 

evenimentelor sau a condiţiilor de viaţă din trecut prin conectarea sau 

punerea împreună a memoriilor. 

Paul Ricoeur consideră însă că, „redusă la reamintire, memoria 

operează pe urmele imaginaţiei”56, datorită faptului că nimic nu vine în 

sprijinul acesteia în accesul ei la trecut. În acest fel, o amintire nu este altceva 

decât o reprezentare, în opinia antirealiştilor sau a textualiştilor, care neagă 

istoriei unei persoane orice realitate obiectivă şi susţin că singurele realităţi 

cognoscibile sunt realităţile discursive constituite din discursurile înseşi57. 

Realiştii, pe de altă parte, suţin că istoria unei persoane, a unei ţări sau a unui 

oraş are o realitate prealabilă modului în care e povestită şi independentă de 

aceasta58; cu toate acestea, meritul antirealiştilor e acela de a fi atras atenţia 

asupra diferitelor medieri subiective şi culturale care se interpun de la trăirea 

experienţei până la forma narativă pe care aceasta o capătă, acele input-uri de 

care aminteam mai sus59. În momentul în care memoria se transpune în forma 

sa scrisă, autorul acesteia face un pact cu istoria, dându-i acesteia din urmă o 

imagine proprie60. Memoriile, mai ales în varianta lor scrisă, sunt mai 

degrabă reprezentări, impresii, invenţii ale celui care-şi scrie, care-şi 

povesteşte viaţa până la urmă, de cele mai multe ori nemaiţinând cont de 

cronologie. Conform lui Eugen Simion, citim o carte de memorii nu pentru a 

vedea istoria obiectivă, factuală, ci pentru a descoperi o istorie văzută de un 

individ şi o viaţă reprezentată, închipuită de cel ce o trăieşte şi o scrie; 

depinde de puterea discursului, de coerenţa şi expresivitatea povestirii de a le 

face verosimile61. Adevărul prezentat de aceste memorii este de cele mai 

multe ori relativ, sinceritatea şi adevărul fiind noţiuni care nu trăiesc 

independent de naraţiune şi de puterea acesteia de a da imagina verosimilă a 

unei vieţi în istorie62. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că memoria se poate 

manifesta şi la nivel colectiv, de grup sau chiar naţional. Este ceea ce 

Maurice Halbwachs numea memoria colectivă, concept pe care l-a creat şi 

definit în perioada interbelică63. Acesta este de părere că nu suntem niciodată 

singuri, iar amintirile noastre sunt colective, inclusiv când e vorba de obiecte 

sau de evenimente pe care doar noi le-am văzut64. Necorelându-le cu 

56 Paul Ricoeur, op.cit., p. 19. 
57 Dan Lungu, op.cit., p. 
58 Ibidem, p. 30-34. 
59 Ibidem. 
60 Eugen Simion, op.cit., p. 13. 
61 Ibidem, p. 14. 
62 Ibidem, p. 15. 
63 Maurice Halbwachs, Memoria colectivă, Institutul European, Iaşi, 2007, pp. 49-94. 
64 Ibidem, p. 50. 
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memoria socială, acestea ar rămâne simple impresii pasagere- Maurice 

Halbwachs dă aici exemplul tunurilor bătăliei de la Waterloo. Memoria 

colectivă cuprinde memoriile individuale, dar nu se confundă cu acestea, ea 

evoluând după legi proprii şi nu cuprinde, după cum ar sugera iniţial, doar 

date şi fapte istorice, ci „tot ceea ce face ca o perioadă să se distingă de altele 

şi despre care cărţile şi relatările nu ne prezintă decât un tablou destul de 

schematic şi incomplet”65. Astfel, amintirile colective ar trebui să se 

suprapună celor individuale, pentru a le completa şi a ne oferi o stăpânire mai 

sigură şi mai facilă a acestora, cu condiţia ca acestea din urmă să existe66.  

Acelaşi autor consideră că în prim-planul memoriei unui grup se 

disting amintirile evenimentelor şi experienţelor care privesc un număr cât 

mai mare de membri, acestea fiind cele mai accesibile, un individ fiind 

capabil să le evoce oricând, deosebindu-se astfel de amintirile personale, mai 

greu de evocat, care constituie bunul nostru cel mai exclusiv67. Forţa şi 

durata acestor amintiri sau memorii colective provin din faptul că au ca 

suport un ansamblu de oameni, spre deosebire de memoria personală, care se 

bazează „pe un singur creier”68. Aceasta este totuşi diferită de istorie prin 

faptul că este un curent de gândire continuu, reţinând din trecut numai ceea 

ce este încă viu sau capabil să trăiască în conştiinţa grupului care o întreţine 

şi nu deţine, nici nu pretinde, liniile de separaţie netă între etape, ci doar linii 

neregulate şi incerte69. Referindu-se la ideile lui Maurice Halbwachs, Paul 

Ricoeur consideră memoria colectivă drept singura care poate sta în faţa 

istoriei, fiind susţinută, corectată şi criticată de către aceasta din urmă70. 

În concluzie, memoria, sub diversele sale forme şi manifestări, 

individuală, colectivă, biografică etc., se prezintă ca o veritabilă sursă pentru 

ştiinţele umane în general şi pentru istorie în particular, dacă este analizată şi 

utilizată cu precauţiile metodologice de rigoare. Jacques Le Goff aprecia 

memoria ca fiind „heleşteul de unde se adapă istoricii” sau „materia primă a 

istoriei”, iar istoria memoriei face parte, inevitabil, dintr-o istorie a istoriei71. 

Aceasta  poate servi drept exemplu pentru societăţile prezente, izvor de 

înţelepciune pentru cei care au timp să reflecte asupra sa, cu precauţia de a 

nu cădea în ceea ce Tzvetan Todorov numea obsesia „cultului memoriei”72, 

dând naştere unor atitudini revanşarde ca urmare a unei memorii rănite sau 

bolnave. Totodată, memorialistica poate oferi, dacă îi sunt adresate 

65 Ibidem, p. 96-103. 
66 Ibidem, p. 105. 
67 Ibidem, p. 75-90. 
68 Ibidem, p. 92. 
69 Ibidem, p. 130-132. 
70 Paul Ricoeur, op.cit., pp. 147-152. 
71 Ibidem, pp. 470-471. 
72 Tzvetan Todorov, Abuzurile memoriei, Timişoara, Editura Amarcord, 1999, p. 50 sqq. 
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întrebările corespunzătoare, răspunsuri şi informaţii care la prima vedere nu 

răzbesc din text. „Cereţi-le, spunea Marc Bloch, informaţii, dimpotrivă, 

despre felul de viaţă sau de a gândi specifice epocilor în care au fost scrise 

[...]. În inevitabila noastră subordonare faţă de trecut, ne-am emancipat cel 

puţin în aceea că, întotdeauna condamnaţi să-l cunoaştem exclusiv după 

urmele lăsate de el, reuşim totuşi să ştim despre el mult mai mult decât a 

crezut de cuviinţă să ne înveţe el însuşi”73 

Mai cu seamă în societăţile post-totalitare, cum este şi cazul 

României, memorialistica poate şi este văzută drept suprema revelaţie 

culturală, drept modalitatea de recuperare a unui trecut cenzurat şi mutilat de 

regim, care să poată fi recuperat atât cât este posibil74. Aceasta este, în opinia 

mea, o pledoarie suficientă pentru recuperarea şi studierea memoriilor, ele 

păstrând, mai pregnant decât orice altă sursă istorică, spiritul vremii, al epocii 

în care au fost elaborate, ajutându-ne să gândim cu gândirea trecutului pentru 

a-l înţelege mai bine şi a putea să învăţăm din experienţa acestuia. 

73 Marc Bloch, op.cit, p. 84. 
74 Vezi prefaţa lui Dan C. Mihăilescu la lucrarea Literatura română în post-ceauşism, Iaşi, 

Polirom, 2004. 
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NOTĂ DE LECTURĂ – ERIC VOEGELIN, RELIGIILE 

POLITICE 

RĂZVAN CIOBANU


Abstract:  Eric Voegelin’s „Political Religions”, aside from being an 

impressive analysis of totalitarianism  from a contemporary perspective, has 

been fundamental in the emergence of a school of thought which brought a new 

light on political movements as a whole. In a world he regarded as decadent, 

Voegelin saw remnants of religious faith shaping into various forms, as class, 

nation or race became the grounds on which new beliefs were founded, and 

politics and religion intertwined. While these ideological products of the 20th 

century did not necessarily function like religions in the traditional sense (nor 

did they stand the test of time), they appeared to Voegelin as the manifestations 

of a „higher evil”, which, in order to be eradicated, had to be acknowledged 

and understood first. His lifelong work has been dedicated to identifying the 

roots and comprehending the evolution of this „evil”, that had taken control of 

entire societies by promissing a quickly reachable „this-worldly” redemption to 

the masses that stood behind it. „Political Religions” is a remarkable 

expressions of his intellectual effort, standing out by being one of the first 

attempts to explain, from a philosophical and historical  perspective, the true 

ideological nature of totalitarianism. 

Keywords: Eric Voegelin; political religions; totalitarianism; national-

socialism; fascism. 

Autor al unei opere vaste, întinse pe aproape 60 de ani de activitate 

academică, Eric Voegelin poate fi considerat unul dintre marii filozofi ai 

secolului XX. Formarea sa intelectuală a avut loc în ambientul cultural al 

Vienei interbelice, neaderenţa la nazism punându-l în situaţia de a fi nevoit 

să emigreze în 1938. Cauza părăsirii spaţiului cultural german a fost 

publicarea eseului intitulat Religiile politice, prin care Voegelin punea în 

evidenţă similitudinile dintre ideologiile totalitare care ameninţau Europa 

interbelică şi religiile tradiţionale. După o scurtă şedere în Elveţia, s-a stabilit 

în Statele Unite, unde a predat filozofie şi ştiinţe politice la mai multe 

universităţi. Din 1942, a ocupat un post de profesor la Universitatea de Stat 
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din Louisiana. În 1958, Universitatea Ludwig-Maximilian din München l-a 

invitat să preia catedra de ştiinţe politice, care îi aparţinuse cu mai multe 

decenii în urmă lui Max Weber, rămânând vacantă de la moartea acestuia din 

1920. La München a fondat şi un institut de profil, Institut für Politische 

Wissenschaft. Ulterior, a revenit în Statele Unite pentru a se alătura corpului 

academic şi ştiinţific al Institutului Hoover din cadrul Universităţii Stanford, 

unde şi-a continuat opera până la moartea sa, în 1985. 

Scrierile sale au fost adunate şi editate de către Universitatea din 

Missouri, însumând 34 de volume, între care se numără The New Science of 

Politics (1952), Wissenschaft, Politik und Gnosis (1959), Anamnesis. Zur 

Theorie der Geschichte und Politik (1966) sau seria Order and History 

(1957-1987). Lucrările lui Voegelin se axează asupra fenomenelor prin care 

se instaurează şi se extinde violenţa politică, efortul său ştiinţific 

îndreptându-se adesea înspre formele de manifestare ale ideologiilor 

totalitare. Opera sa impresionează nu doar prin dimensiunea cantitativă, ci şi 

prin varietatea tematică, ansamblul ideatic voegelinian acoperind domenii 

precum ştiinţele politice, filozofia politică, filozofia istoriei etc. Reflecţiile 

sale au fost puternic influenţate de statutul de martor pe care filozoful 

german l-a avut în faţa fenomenelor pe care le descrie, viaţa sa fiind marcată 

de experienţa a două războaie mondiale, de ascensiunea regimurilor totalitare 

şi apoi de spectrul distrugerii totale a civilizaţiei occidentale în timpul 

Războiului Rece. Demersul său intelectual, după cum el însuşi afirma, a fost 

ghidat de conştiinţa faptului că, odată cu apogeul modernităţii, apetitul 

autodistructiv al umanităţii a atins cote fără precedent, de unde şi dorinţa de a 

explora originile ideilor şi simbolurilor care puseseră stăpânire pe cultura şi 

civilizaţia europeană a secolului XX. 

Religiile politice (1938) intră în rândul operelor de tinereţe ale lui 

Voegelin, alături de scrieri precum Istoria ideii de rasă (1933) sau Rasă şi 

stat (1937). Elaborarea şi publicarea acestora în perioada de consolidare 

instituţională a naţional-socialismului german l-au transformat într-o 

veritabilă ţintă politică a naziştilor, ceea ce a dus la pierderea poziţiei sale 

academice de la Universitatea din Viena (unde preda sociologie şi teorie 

politică încă din 1928), urmată de emigrare, la scurt timp după Anschlüss. 

Conţinând în stadiu incipient teme asupra cărora Voegelin va reveni în 

repetate rânduri în decursul carierei sale ştiinţifice, Religiile politice 

constituie un punct de plecare în gândirea marelui filozof german, aflat în 

căutarea unor explicaţii de profunzime asupra fenomenelor la care asista. 

Demersul său intelectual este unul remarcabil atât prisma lucidităţii de care 

Voegelin dă dovadă în analiza unor evenimente contemporane, pe care le 

corelează cu experienţe similare din trecutul umanităţii, cât şi prin unicitatea 

unui asemenea efort într-o perioadă în care cea mai mare parte a 
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intelectualităţii europene nu părea să fie suficient de preocupată de originile 

propriului prezent. Religiile politice reprezintă rezultatul unei analize critice 

succinte asupra separaţiei categorice a sferei politice de cea religioasă 

operată în gândirea modernă, perspectivă pe care Voegelin o combate în mod 

convingător prin disecarea substratului intelectual al mişcărilor totalitare, 

referindu-se cu precădere la nazism. 

În prefaţa volumului, autorul răspunde criticilor care i-au reproşat 

perspectiva prea „ştiinţifică” asupra fenomenului totalitar, considerându-i 

lucrarea „exagerat de obiectivă”, până la punctul în care aceasta ar fi oferit 

impresia că „sprijină acele mişcări şi concepţii asupra lumii cărora intenţiona 

să li se opună, în speţă naţional-socialismul1”. Principalul intelectual vizat 

era scriitorul Thomas Mann, contestatar declarat al regimului nazist, în 

opinia căruia orice încercare de a identifica originile istorice şi intelectuale 

ale nazismului reprezenta o formă de legitimare a acestuia. Ideea 

raţionalizării, a aceptării că un fenomen precum nazismul s-ar înscrie în 

vreun fel în logica istoriei, era inadmisibilă în viziunea lui Mann, singura 

poziţie legitimă fiind condamnarea intransigentă a regimului, în afara 

oricăror cadre teoretice, care nu ar fi făcut decât să inducă în eroare prin 

plasarea lui Hitler în sfera raţionalizabilului2. Confruntat cu o atare atitudine, 

Voegelin s-a văzut nevoit să îşi reafirme „aversiunea [...] profundă faţă de 

orice fel de colectivism politic”3, arătând totodată că cercetarea ştiinţifică nu 

este incompatibilă cu asumarea unor poziţii ferme pe tărâmul eticii. Totodată, 

filozoful german atrage atenţia asupra existenţei unui „rău mult mai profund 

şi mai periculos” dincolo de acţiunile condamnabile din punct de vedere etic, 

refuzând să privească naţional-socialismul drept un simplu fenomen moral. 

El avertizează asupra crizei traversate de lumea occidentală, vorbind despre 

un „proces de distrugere care îşi are originile în secularizarea sufletului şi în 

separarea unui suflet în consecinţă pur secular de rădăcinile sale în 

religiozitate”4. În acest proces de combatere a răului contemporan pe care 

omenirea trebuie să şi-l asume, plasarea pe poziţii etice defensive devine 

insuficientă.  

La nivel structural şi epistemologic, Religiile politice vizează trei 

direcţii ideatice esenţiale: în primul rând, Voegelin argumentează existenţa 

unui teritoriu comun religiei şi politicii, sfere pe care limbajul modernităţii 

le-a separat în mod artificial; în al doilea rând, ilustrând ceea ce va deveni o 

constantă a operei voegeliniene, autorul observă transformarea graduală, în 

1 Eric Voegelin, Religiile politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 73. 
2 Bogdan Ivaşcu, Ordine şi istorie. Eric Voegelin şi diagnoza modernităţii, studiu introductiv la 

Eric Voegelin, Religiile politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010,  pp. 55-56. 
3 Eric Voegelin, op. cit., p. 74. 
4 Ibidem, p. 75. 
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timp, a conceptelor de ordine şi ierarhie; în al treilea rând, este analizată 

erodarea structurilor religioase tradiţionale, înlocuirea bisericii universale cu 

aşa-numitele „biserici particulare” politico-religioase, acestea din urmă 

plasându-şi realitatea primordială pe locul lăsat liber de cea dintâi5. 

Ideea  realităţii primordiale, la care se face referire prin intermediul 

conceptului de realissimum, joacă un rol important în sistemul de gândire al 

filozofului german. În opera sa, realissimum-ul este „realitatatea supremă”6, 

fundamentală, suportul tuturor valorilor la care o comunitate umană aderă. 

Conceptul este atât o constantă a autointerpretării existenţiale a omului şi a 

reprezentărilor sale sociale7, cât şi o formă de substituire a realităţilor 

derivând din ideea transcendenţei, capabilă să pună în umbră însăşi noţiunea 

de divinitate. Atunci când omul alege să refuze transcendenţa ca sursă a 

ordinii, realissimum-ul nu dispare, ci fundamentul său este pur şi simplu 

înlocuit, cu o idee, o persoană sau o naţiune; se constată aşadar că natura 

umană este configurată astfel încât acest reper să existe permanent, el putând 

fi doar schimbat, nu şi eliminat8. După cum afirmă Voegelin în cel dintâi 

capitol al lucrării: „Oriunde o realitate se dezvăluie pe sine drept sacră în 

experienţa religioasă, ea devine realitatea primă, un realissimum. Această 

transformare fundamentală de la natural la divin rezultă într-o recristalizare 

sacrală şi valoric orientată a realităţii în jurul acelui aspect care a fost 

recunoscut ca fiind divin. Lumi de simboluri, semne lingvistice şi concepte 

se ordonează singure în jurul centrului sacru, se stabilizează ca semne, devin 

îmbibate cu spiritul agitaţiei religioase şi sunt apărate fanatic drept ordinea 

«justă» a fiinţei”9. 

Capitolul introductiv este unul dintre cele mai dense şi mai profunde 

segmente ale lucrării, fiind dedicat formulării problemei, şi având drept 

fundament teoretic raportul dintre noţiunile de „religie” şi „politică”. Pentru 

autor, ideea separării stricte a celor două concepte, reprezentată de-a lungul 

istoriei în modul cel mai pregnant prin dihotomia instituţională Biserică – 

Stat, nu se justifică, întrucât nu reflectă realitatea. El acordă semnificaţii mai 

largi termenului „religios”, care în accepţiunea sa nu se mai referă doar la 

„religiile mântuirii”, ci la „toate celelalte fenomene care însoţesc dezvoltarea 

statelor, fenomene pe care le credem a fi de natură religioasă”10.Voegelin 

susţine că politica prezintă o puternică dimensiune religioasă, care de multe 

ori ocupă rolul central înăuntrul acesteia. Considerând că în contextul general 

5 Bogdan Ivaşcu, op. cit., pp. 56-57. 
6 Eric Voegelin, op. cit., p. 76. 
7 Bogdan Ivaşcu, op. cit., p. 57. 
8 Ibidem. 
9 Eric Voegelin, op. cit., pp. 86-87. 
10 Ibidem, p. 78. 
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al modernităţii termenul de „religie” nu mai poate fi restrâns la aşa-numitele 

„religii spirituale”, el sfârşeşte prin a distinge două tipuri diferite de religii: 

cele „transmundane” (überweltliche Religionen), al căror realissimum este 

situat în sfera transcendentului, şi cele „intramundane” (innerweltliche 

Religionen), al căror realissimum se află în conţinuturile lumii11. Analiza se 

opreşte apoi asupra simbolurilor sacre care leagă politicul de divin, insistând 

asupra ideii de ierarhie şi a semnificaţiei sale în diferite instanţe istorice, 

precum şi asupra simbolului Bisericii ca „trup mistic”, context în care se 

evidenţiază maniera în care a fost deturnat acesta din urmă de la sensul său 

originar.  

În acelaşi capitol are loc o scurtă expunere a naturii statului, definit 

ca „o unitate organizatorică a unei populaţii sedentare, având ca atribut 

propriu puterea înnăscută de a guverna”12. Ideea supremaţiei şi a 

pluralismului puterilor în interiorul structurilor statale este apoi dezvoltată. 

Statul este perceput ca preluând realitatea şi transformându-se pe sine, prin 

intermediul acesteia, în unica realitate veridică, de la care un „flux de 

realitate” este trimis înapoi către oameni. Aceştia din urmă intră astfel în 

componenţa unei structuri supraumane, experienţă pe care Voegelin o 

asociază sferei religioase, întregul proces fiind caracterizat ca fiind unul 

„mistic”. Înspre exterior, statele, manifestări ale unor spirite naţionale, 

întreţin relaţii atât între ele, cât şi cu spiritul dominant al lumii (Weltgeist). 

Acest ultim raport este cel prin care statul îşi ocupă locul în istorie, fiind 

comparabil (deşi la o cu totul altă magnitudine) cu relaţia dintre individ şi 

statul din care acesta face parte. Omul nu este altceva decât „o componentă a 

întregului mecanism”13.  

Capitolele următoare ale eseului pot fi privite ca un veritabil periplu 

istoric, Voegelin navigând printr-o varietate de momente considerate drept 

puncte de cotitură în istoria gândirii, nu întotdeauna ţinând cont de criteriul 

cronologic, şi stabilind asocieri sau conexiuni dintre cele mai inedite. Astfel, 

o porţiune a lucrării îi este dedicată Egiptului antic, mai exact domniei lui

Akhenaton, autorul plecând de la ideea că cea mai veche religie politică a 

unui popor civilizat a fost venerarea Soarelui de către egipteni. Sunt expuse 

originile mitologiei egiptene, trăsăturile „teologiei de stat”, precum şi 

semnificaţiile mutaţiilor religioase din vremea lui Akhenaton, ruptură 

tranşantă cu „tradiţia ortodoxă egipteană”. Un alt capitol este alocat ideii de 

ierarhie, privită deopotrivă în coordonată spirituală şi temporală. Voegelin 

comentează raporturile dintre monarh şi divinitate în lucrările lui Jean Bodin, 

11 Ibidem, p. 87. 
12 Ibidem, p. 79. 
13 Ibidem. 
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marele teoretician al monarhiei franceze de la finalul secolului al XVI-lea; se 

opreşte apoi asupra cadrului conceptual elaborat de Sfântul Augustin, prin 

opoziţia dintre civitas terrena şi civitas Dei; prezintă relaţia dintre funcţiunile 

Bisericii şi cele ale principilor aşa cum se deduc acestea din scrierile lui 

Toma dʼAquino; în cele din urmă, conchide printr-o succintă explorare a 

dimensiunilor simbolice ale apocalipsei, pornind de la succesiunea tripartită a 

imperiilor lui Gioacchino da Fiore şi corelând ideile acestuia şi simbolismul 

medieval cu imaginea escatologică în religiile politice moderne (al Treilea 

Reich al naţional-socialismului sau a Treia Romă fascistă). Următorul capitol 

se referă la Leviathanul  lui Thomas Hobbes, gânditor pe care Voegelin îl 

numeşte „marele teolog al bisericii particulare”14, creator, pornind de la o 

formulă contractualistă, al ideii de stat omnipotent situat imediat sub 

Dumnezeu şi acţionând după ordine divine. Totuşi, pentru filozoful german 

nu ideea suveranului ca mandatar al unui contract este cea care primează la 

Hobbes, ci aceea a multitudinii identităţilor individuale combinate într-o 

identitate colectivă. Nu suveranul, ci comunitatea, a cărei expresie este 

metafora biblică a Leviathanului, reprezintă depozitarul acestei noi identităţi, 

devenind astfel „un dumnezeu imanent subordonat direct doar dumnezeului 

transcendent”15. 

Este remarcabilă abilitatea cu care Voegelin uzează de un material 

filozofic şi istoric de o asemenea amploare, rezultatul final fiind o analiză de 

o incontestabilă valoare asupra naturii regimurilor totalitare. Fascismul şi

nazismul apar ca treapta finală a unei dezvoltări spirituale ce s-a întins pe 

milenii (fiind implicit subminată ideea de Sonderweg şi teoria aferentă 

acesteia, conform căreia, în decursul întregii sale existenţe, spaţiul german a 

evoluat într-o manieră aparte, care a avut de-a face mai curând cu propriile 

specificităţi decât cu racordarea la marea istorie)16. Suveranul ales al lui 

Hobbes este înlocuit de Führer, exponent absolut al sacralităţii spiritului 

naţional. Acest spirit este prezent în toţi membrii unei naţiuni, dar nu în egală 

măsură, Führerul singur fiind expresia sa totală17. Autorul constată 

generalizarea unui nou tip de devoţiune religioasă, un „delir apocaliptic 

sângeros”, Führerul fiind adulat ca un nou Mesia, ai cărui aparenţi semeni îi 

sunt în fapt sclavi. Individualitatea se autodizolvă prin dezlănţuirea unor 

instincte bestiale. Din tot acest scenariu ia naştere o „religie intramundană”, a 

cărei formă de expresie este regimul totalitar.  

Concluziile sunt ilustrative pentru viziunea autorului asupra 

evenimentelor pe care le analizează. Voegelin e de părere că viaţa omului în 

14 Ibidem, p. 122. 
15 Ibidem, p. 125. 
16 Bogdan Ivaşcu, op. cit., p. 60. 
17 Eric Voegelin, op. cit., p. 142. 
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comunitatea politică nu poate fi definită ca un domeniu exclusiv profan, ale 

cărui unice obiecte de activitate sunt chestiunile juridice şi organizarea 

puterii. O comunitate este, dincolo de toate, şi un univers al ordinii 

religioase, deoarece indivizii care trăiesc într-o societate politică îşi conservă 

toate „trăsăturile fiinţei”, fizice şi spirituale deopotrivă, limbajul politic 

rămânând inevitabil îmbibat de extazul religiozităţii18.  

Impactul gândirii voegeliniene a fost unul considerabil în climatul 

intelectual al secolului XX, filozoful german dând impulsul necesar apariţiei 

unei veritabile şcoli de gândire, care a analizat mişcările politice de masă în 

termeni de religii politice. Această paradigmă interpretativă ocupă o poziţie 

importantă şi în istoriografia de dată recentă, unii autori precum Emilio 

Gentile, istoric italian specializat în studiul fascismului, ilustrând maniera în 

care ideile lui Voegelin pot încă reprezenta un instrument de lucru esenţial în 

analiza fenomenelor totalitare. În scrierile lui Gentile, o temă recurentă o 

reprezintă intersecţia dintre cele două planuri, religia şi politica, articolele 

sale urmărind adesea şi evoluţia perspectivelor istoriografice la nivelul 

receptării totalitarismului. Istoricul italian distinge între conceptul de „religie 

civilă” şi cel de „religie politică”, atrăgând atenţia asupra frecventelor 

confuzii ale celor două sintagme în scrierile istorice contemporane19.  

El remarcă, odată cu succesul mişcărilor totalitare din secolul XX, 

începutul unui proces de redefinire conceptuală, în cadrul căruia termeni 

inovativi precum „religie laică”, „religie seculară” sau „religie politică” au 

început să fie utilizaţi în scopul definirii fondului ideatic, organizării şi 

politicilor aparţinând respectivelor mişcări, pentru care încadrările ideologice 

tradiţionale au părut a fi inadecvate20. Alăturările unor astfel de noţiuni erau 

în fapt mai vechi, Gentile identificând primele menţiuni privind „religiile 

politice” în timpul Revoluţiei Franceze, fără a exclude posibilitatea ca 

expresia să fi fost folosită anterior acestui moment. Cert este că doar după 

asocierea cu bolşevismul, fascismul şi nazismul în primele analize 

comparative ale respectivelor regimuri, sintagma s-a impus în vocabular 

istoric al epocii. De la început aceasta a fost asociată cu mişcările politice în 

cadrul cărora avea loc o „exaltare absolută a statului şi partidului”, se 

manifesta în mod pregnant cultul personalităţii, exista o propensiune pentru 

ritualuri şi simboluri colective, precum şi o dimensiune a „fanatismului de 

masă”, toate acestea constituind aspecte fundamentale ale noilor regimuri 

totalitare21. Aplicând regimului mussolinian teoria religiilor politice, Gentile 

18 Ibidem, p. 150. 
19 Emilio Gentile, Political Religion: A Concept and its Critics – A Critical Survey, în Totalitarian 

Movements and Political Religions, Vol. 6, Nr. 1, Iunie 2005, p. 20. 
20 Ibidem, p. 22. 
21 Ibidem. 
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dezvoltă ideile lui Voegelin şi aduce în discuţie, între altele, ponderea 

modernităţii în coagularea ideatică a fascismului, prin sublinierea eforturilor 

acestuia de a realiza o sinteză între tradiţional şi modern, ordine şi schimbare, 

comunitate naţională şi ierarhie a claselor sociale22. În explorarea originii 

paradigmei religiilor politice, istoricul italian constată adoptarea acesteia de 

către opozanţii totalitarismelor aflate în ascensiune (Voegelin însuşi fiind 

exemplul cel mai sugestiv în acest sens), punând-o în legătură cu masificarea 

societăţii, declinul formulelor religioase tradiţionale, răspândirea 

activismului şi a iraţionalităţii, extinderea puterii birocratice a statului şi 

emergenţa unui „nou machiavelism” ilustrat de liderii mişcărilor totalitare23. 

Dincolo de dimensiunea sa intelectuală, conceptul a avut aşadar şi implicaţii 

etice, nevoia redefinirii limbajului politic îmbinându-se cu asumarea unor 

poziţii anti-totalitare ferme. 

Revenind la dihotomia care serveşte drept premisă demersului său, 

„religie civilă” -„religie politică”, Gentile oferă propriile definiţii ambelor 

structuri. Astfel, el vede „religia civilă” drept acea formă de sacralizare a 

unei entităţi politice colective care nu este identificată cu o ideologie anume, 

care se pronunţă pentru separarea Bisericii de stat şi care coexistă astfel cu 

instituţiile religioase tradiţioanele, fără a adopta neapărat o orientare proprie 

în acest sens, definindu-se pe sine mai curând ca un „crez civic comun”, 

deasupra tuturor partidelor şi confesiunilor. De cealaltă parte, „religia 

politică” înseamnă forma de sacralizare a politicii având un caracter 

„exclusiv şi integralist”, care respinge coexistenţa cu alte ideologii sau 

mişcări politice, neagă autonomia individului în raport cu colectivitatea, 

impune respectarea obligatorie a propriilor reguli şi principii precum şi 

participarea la „cultul politic” pe care îl instituie, totodată acceptând violenţa 

drept mijloc legitim de luptă contra potenţialilor inamici, respectiv drept 

instrument de „regenerare”24.  

În ciuda aparenţei de vitalitate pe care au oferit-o adesea în durata 

scurtă, atât religile civile cât şi cele politice sunt prin natura lor efemere, 

Gentile considerând această caracteristică drept principala deosebire dintre 

formulele religioase seculare şi cele „tradiţional-metafizice”. Dacă cele din 

urmă au rezistat vreme de secole, sau chiar milenii, cele dintâi s-au prăbuşit 

după doar câteva decenii. Istoricul italian lansează însă şi un semnal de 

alarmă, arătând că, în ciuda fragilităţii lor, religiile politice originează într-o 

sursă comună care, cel mai probabil, nu a secat încă pentru totdeauna. 

22 Idem, The Struggle for Modernity: Nationalism, Futurism, and Fascism, Praeger Publishers, 

Westport, 2003, p. 86. 
23 Idem, Political Religion: A Concept and its Critics – A Critical Survey, p. 22. 
24 Ibidem, p. 30. 
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Trebuie remarcat însă că alături de prezenţa unui curent istoriografic 

contemporan ancorat în eşafodajul ideatic al lui Voegelin, care îşi găseşte un 

exponent important în perspectiva asumată de Gentile, se constată în scierea 

istorică actuală şi o tendinţă contrară, care respinge perspectiva lui Voegelin 

şi alege să trateze fenomenul totalitar în afara cadrului interpretativ sugerat 

de filozoful german. Un exponent al acestei tendinţe este istoricul britanic 

Roger Griffin, autor al unei ample sinteze dedicate istoriei fascismului, în 

care atinge problema „conceptului-hibrid” al religiilor politice. Deşi 

consideră modelul lui Voegelin interesant prin prisma afinităţilor structurale 

pe care acesta le-a putut identifica între religiile milenariste şi unele ideologii 

politice revoluţionare, Griffin priveşte drept „speculativă” încercarea de a 

găsi o legătură istorică sau psihologică directă între cele două25. El contestă 

valoarea euristică pe care o poate avea tratarea unei mişcări seculare drept  

proiecţie a unor idei de natură religioasă sau metafizică, respingând opinia lui 

Voegelin, care vede „esenţa modernităţii (anume miturile seculare ale 

progresului) ca pe o secularizare a conceptului «gnostic» de transcendenţă26”. 

Teoria religiilor politice în ansamblul său este considerată de Griffin 

drept „o meta-teorie idiosincratică, ce identifică urme a ceea ce este în mod 

anistoric definit drept «gnosticism» în toate ideologiile politice seculare”27. 

Elaborata filozofie voegeliniană a istoriei, fundamentată pe ideea unei 

versiuni eretice a creştinismului veritabil, real din perspectiva 

transcendentului şi a metafizicului, al cărui semn distinctiv este localizarea 

unui paradis supraistoric, într-o ipostază viitoare prin excelenţă istorică a 

societăţii, naţiunii sau umanităţii, îi apare lui Griffin ca fiind construită pe 

baze fragile. El consideră încercările de a identifica originile ideologiilor 

politice moderne în religiile tradiţionale, de a vedea o continuitate, veritabilă 

sau „eretică” între cele două, drept o ficţiune simplificatoare28. Griffin vede 

în miturile renaşterii ce stau la baza „religiilor politice moderne” un element 

al cărui grad de universalitate depăşeşte viziunea creştină şi ramificaţiile sale 

simbolice în cultura occidentală. Fenomenul sacralizării politicii, departe de 

a fi unul pur „metaforic”, sau simpla supravieţuire a unei erezii după model 

medieval (cum ar putea fi interpretată perspectiva lui Voegelin) este pentru 

istoricul britanic produsul unui arhetip uman indisolubil legat de ideea de 

comunitate, care capătă semnificaţii ritualice şi supraumane, producând în 

25 Roger Griffin, The Nature of Fascism, Routledge, Londra, 1993,  p. 29. 
26 Ibidem. 
27 Idem, God’s Counterfeiters? Investigating the Triad of Fascism, Totalitarianism and (Political) 

Religion, în Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 5, Decembrie 2004, p. 304. 
28 Ibidem, pp. 305-306. 
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spaţiul european o simbolistică într-adevăr similară moştenirii şi discursului 

creştin, dar în niciun caz direct descendentă din aceasta29.  

Cele două abordări de mai sus – a lui Emilio Gentile şi a lui Roger 

Griffin – sunt ilustrative pentru impactul pe care teoriile lui Voegelin l-au 

avut în modelarea direcţiilor interpretative ale problemei totalitare, 

dezbaterea rămânând la fel de actuală în contemporaneitate ca şi în timpul 

vieţii sale.  

În partea introductivă a amplei sale monografii dedicate celui de-al 

Treilea Reich, Michael Burleigh lansează câteva consideraţii demne de luat 

în seamă asupra operei filozofului german. Marele său merit, consideră 

Burleigh, este acela de a fi scos în evidenţă nu doar lacunele politice sau 

ştiinţifice cuprinse în doctrina nazistă, ci de a fi demonstrat caracterul 

naţional-socialismului de „simptom al unui amplu rău spiritual” pe care îl 

traversa umanitatea, şi la care Voegelin era martor30. Semnalul de alarmă 

lansat de Religiile politice prin demascarea unei „erezii imanente care 

promitea salvarea aici şi acum” a avut un ecou puternic deopotrivă în epocă 

şi mai târziu. Rezumând în manieră concisă ideea de bază a lucrării lui 

Voegelin, Burleigh arată că acesta nu a trasat nicidecum o corespondenţă 

între fascism, naţional-socialism şi comunism, respectiv creştinism, 

islamism, budism sau iudaism. Cele dintâi sunt mai degrabă produsele unei 

societăţi în care lipsesc cele din urmă, ale unei lumi decadente în care 

ideologii similare ereziilor creştine de odinioară (promiţând o mântuire 

promptă şi accesibilă) au fuzionat cu doctrinele post-iluministe ale 

transformărilor sociale, rezultând noi sisteme de valori a căror menire era să 

le înlocuiască pe cele tradiţionale, privite ca perimate31.  

Nici Hitler şi nici Mussolini n-au privit înspre divinitate în căutarea 

unei instanţe care să le valideze misiunea politică, aşa cum nici nazismul nici 

fascismul şi nici comunismul nu au funcţionat ca religiile tradiţionale. 

Caricaturizând modelele fundamentale ale credinţelor consacrate, religiile 

politice s-au mulţumit să pună în locul lui Dumnezeu rasa, clasa, sau 

naţiunea. 

29 Ibidem. 
30 Michael Burleigh, The Third Reich - A New History, Pan Books, Londra, 2001, p. 10. 
31 Ibidem. 
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TREI TRIBURI: IUGOSLAVISMUL CA SOLUŢIE 

PENTRU REZOLVAREA CONFLICTELOR ETNO-

NAŢIONALE DIN BALCANI: O SINTEZĂ ISTORICĂ 

VLAD ONACIU


Abstract: Yugoslavism offers the history of an idea which was meant, but failed 

to create peace in the Balkans through the promotion of southern pan-Slavism. 

Its story stretches over some two hundred years of ethnic and political turmoil, 

from the struggle for national emancipation to the battle for independence. 

Despite overcoming the difficulties imposed by Nazi occupation and the rise of 

Fascism in Croatia, the last decade of the 20th Century would mark the 

complete discrediting of Yugoslavism.  This article aims to look at the degree 

of success of Yugoslavism as a peace creating ideology, and if the future, 

through European integration can offer it another chance, since it also worked 

on the principle of unity through diversity. Was it a means of generating a 

shared identity among peoples who shared similar cultural heritages and 

markers? To what degree did it succeed in doing so and where did it fail in the 

end? What can be done if it is to help former Yugoslav countries better co-

operate once they are members of the European Union?  

What is certain is that Yugoslavism evolved throughout its entire 

existence. It derived from Ilyrianism, and developed as an idea of uniting all of 

the Slavic people of the Balkans.  

Keywords: Yugoslavism, identity, pan-Slavism, ethnicity, nationalism, cultural 

heritage, European integration  

Introducere: 

Pentru aproape două sute de ani ideea Iugoslaviei a existat sub o 

formă sau alta. În prezent, ea este discreditată aproape în întregime, ca 

rezultat al războaielor etnice sângeroase de la sfârşitul secolului al XX-lea. 

Totuşi timp de aproape un veac, iugoslavismul a stat la baza existenţei unei 

aparente păci balcanice. "Cazanul de foc" al Europei părea stins. În ce 

măsură putem susţine că această ideologie a reprezentat o cale de soluţionare 

sau reducere a tensiunilor şi conflictelor inter-etnice şi naţionale din sud-estul 

 Vlad Onaciu, doctorand, Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Istorie și filosofie, e-mail: 
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continentului? Găsirea unui răspuns poate ajuta la înţelegerea eşecului unei 

construcţii federale atât de ample şi diverse.  

Exerciţiul este util şi din perspectiva analizei Uniunii Europene, care 

la rândul său se doreşte a fi o suprastructură care să încorporeze mai multe 

naţiuni şi etnii, să creeze "unitate în diversitate". Evident că între cele două 

experimente există o serie de diferenţe fundamentale, începând cu distincţia 

dintre confederaţie şi federaţie şi terminând cu relaţiile între părţile 

componente. Chiar şi aşa, eşecul Iugoslaviei poate constitui un exemplu al 

rezultatului unei administraţii defectoase a tensiunilor şi conflictelor 

naţionale şi etnice locale.  

Istoriografie: 

Istoriografic vorbind, problematica Balcanilor şi a Iugoslaviei a 

primit foarte multă atenţie din partea unor intelectuali şi cercetători atât 

occidentali, cât şi locali. Astfel că punctele de vedere nu doar că sunt diverse, 

însă alternează şi între obiectivitate şi subiectivitate. Chiar dacă cea de a 

doua poate fi acuzată că va influenţa analiza, ea oferă o perspectivă unică, 

implicată, venită din direcţia celor care au fost supuşi ideologiei iugoslaviste. 

De aceea o putem privi şi ca o introspecţie făcută de cei care acum s-au trezit 

din miraj.  

Ideologies and National Identities, volumul coordonat de John R. 

Lampe şi Mark Mazower se axează pe analizarea manifestărilor 

naţionalismului în Europa de Sud-Est în secolul ala XX-lea. Capitolele zece 

şi unsprezece reprezintă încercări de a explica două dintre formele pe care le-

a luat iugoslavismul în contemporaneitate. Marko Bulatovic vrea să explice 

dezvoltarea şi aplicarea ideologiei respective în perioada interbelică, el 

căutând să demonstreze că slăbiciunile construcţiei statale au existat de la 

bun început. Perioada comunistă, cea mai lungă de altfel, este abordată de 

Dejan Jovic, a cărui tentativă este una de a analiza construcţia oficială a 

identităţii în Iugoslavia postbelică.1  

De departe cea mai importantă lucrare este volumul editat de Dejan 

Djokic, Iugoslavism, acesta fiind încercarea colectivă de a oferi o istorie, dar 

şi o amplă analiză a ideologiei în cadrul unui context geopolitic şi a efectelor 

sale asupra populaţiei balcanice. Contribuţiile lui Dennison Rusinow şi Kosta 

St. Pavlowitch ajută la înţelegerea conceptualizării iugoslavismului, dar şi la 

încadrarea sa în lumea balcanică a secolului al XIX-lea şi al XX-lea. De 

asemenea, înţelegerea naţiunilor şi etniilor care au alcătuit statul este un alt 

1 Ed. John R. Lampe, Mark Mazower, Ideologies and National Identities: The Case of Twentieth-

Century Southeastern Europe, Central European University Press, Budapest, 2004. 
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element crucial, iar Stevan K. Pavlowitch, Tihomir Cipek, Mitja Velikonja, 

Xavier Bougarel şi Hugh Poulton sunt cei care ajută la realizarea acestui 

deziderat. Un alt aspect ce ar trebui luat în considerare este existenţa unor 

soluţii alternative la iugoslavism, partea a patra a volumului fiind concentrată 

pe subiectul respectiv.2  

Tom Gallagher este unul dintre occidentalii adânc preocupaţi de 

prezentul şi viitorul Balcanilor. Profesorul de la University of Manchester a 

încercat la începutul anilor 2000 să caute sursele conflictelor din zonă, 

raportându-se mereu la efectul lor asupra a ceea ce va fi să vină. Probabil cea 

mai bună şi importantă analiză a sa a fost concentrată pe Kosovo şi conflictul 

dintre sârbi şi albanezi, percepute ca unul etnic, fundamentat în moştenirea 

naţionalismului de secol al XIX-lea. De asemenea, pare să pună un mare 

accent pe rolul jucat de Slobodan Milosevic în exacerbarea unor tensiuni mai 

vechi.3  

Atingând chestiune Kosovo, trebuie menţionat volumul coordonat de 

Maria Todorova, Balkan Identities, în care Milica Bakic-Hayden explica 

modalitatea prin care identitatea naţională din regiunea respectivă s-a format 

şi s-a menţinut.4 În continuarea aceleaşi idei ar trebui invocaţi Slobodan G. 

Markovich, Eric Beckett Weaver şi Vukasin Pavlovic a căror volum 

completează cele aduse de Todorova şi colaboratorii săi.5  

Lucrările enumerate aici, nu reprezintă suma tuturor scrierilor pe 

marginea istoriei Iugoslaviei şi a ideologiei care a stat la baza formării sale. 

Însă ele sunt unele dintre cele mai importante şi relevatoare. Desigur, 

contribuţiile vor continua să apară, iar tezele ce vor fi elaborate vor varia, 

totul în baza ideii că subiectul este departe de a fi închis, iar noile 

evenimente, integrarea Croatiei în Uniunea Europeană şi iminenţa integrării 

Serbiei, vor modifica geopolitica regională. De altfel, trebuie să 

conştientizăm că acestea vor duce la o reconstruire, într-o anumită măsură, a 

vechii Iugoslavii, însă sub umbrela democratică şi liberală a Comunităţii 

Europene.  

2 Ed. Dejan Djokic, Yugoslavism: Histories of a Failed Idea: 1918-1992, Hurst & Company, 

London, 2003. 
3 Tom Gallagher, Balcanii în Noul Mileniu: În Umbra Războiului şi a Păcii, Trad. Gabriela 

Ionescu, Humanitas, Bucureşti, 2005.  
4 Maria Todorova, Balkan Identities: Nation and Memory, New York University Press, New York, 

2004. 
5 Ed. Slobodan G. Markovich, Eric Beckett Weaver, Vukasin Pavlovic, Problems of Identities in 

the Balkans, Anglo-Serbian Society, Belgrade, 2006.  
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Originile Iugoslavismului: 

Ideologia a fost elaborată în anii '30 ai secolului al XIX-lea în baza 

asemănărilor şi a moştenirii lingvistice comune a sârbilor şi croaţilor.6 A fost 

formă de manifestare a unui curent de gândire specific regiunii, mai exact 

Ilirianismul, care căuta să îi unifice pe slavii sudici în baza unei identităţi şi a 

unei origini împărtăşite.7 Ideea pare să fi fost mai degrabă o utopie născută 

din dorinţa emancipării naţionale, într-o regiune aflată sub enorma presiune a 

două imperii în curs de degenerare. De altfel, la o analiză mai atentă, 

similitudinile dintre cele trei grupuri erau umbrite de câteva diferenţe greu de 

împăcat. Sârbii aveau propriul stat, care pe deasupra era şi monoetnic. Pentru 

ei frica şi lupta pentru supravieţuire etnică sau naţională nu mai exista de la 

câştigarea independenţei faţă de otomani, însă croaţii şi slovenii se 

confruntau cu realitatea unor programe de asimilare.8 Această chestiune avea 

să revină mai târziu şi să stea la baza majorităţii problemelor.  

Marko Bulatovic este de părere că ideea unui stat comun pentru toţi 

slavii sudici nu a fost doar rezultatul unor gândiri politice şi culturale 

profunde, dar şi o formă de manifestare a unei dorinţe forţate. Mai exact un 

vis exagerat în care se putea întemeia un stat comun, în care societatea să se 

dezvolte liberă şi prosperă.9 Iar de aici până la o serie de teorii care au 

schimbat natura identităţilor naţionale din Balcani nu a mai fost cale lungă. 

S-a ajuns la anumite derapaje definiţionale, cum ar fi croaţii erau de fapt 

sârbi romano-catolici, iar sârbii erau de fapt croaţi ortodocşi, iar musulmanii 

erau sârbi islamizaţi.10 Ignorarea sau mascarea unor elemente distinctive a 

dus nu doar la o distorsionare a ceea ce se dorea a fi iugoslavismul, însă 

reprezintă şi o formă de omogenizare, fie ea şi neintenţionată.  

Percepţiile diferite asupra a ceea ce însemna iugoslavismul au jucat la 

rândul lor un rol important. Pentru croaţi a fost imaginea unei cooperări 

sârbo-croate în interiorul Imperiului Habsburgic, asemenea unei entităţi 

tributare, formată dintr-un triumvirat al sârbilor, croaţilor şi slovenilor. 

Slovenii îl percepeau ca pe oportunitatea realizării dezideratelor naţionale, 

care nu puteau fi duse până la capăt în cadrul Imperiului Habsburgic. Sârbii 

imaginau exercitarea hegemoniei şi puterii.11 Integrarea celor trei viziuni 

6 Dejan Djokic, "Introduction: Yugoslavism: Histories, Myths, Concepts", în Ed. Dejan Djokic, 

Yugoslavism: Histories of a Failed Idea: 1918-1992, p.4. 
7 Dennison Rusinow, "The Yugoslav Idea Before Yugoslavia", în Ed. Dejan Djokic, Yugoslavism, 

p.14.  
8 Ibidem, p.14. 
9 Marko Bulatovic, "Struggling With Yugoslavism: Dilemmas of Interwar Serb Political Thought", 

în Ed. Dejan Djokic, op.cit., p.255.  
10 Dennison Rusinow, op.cit., p.20. 
11 Ibidem, pp.24-26.  
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într-una singură pentru a da naştere unui stat funcţional avea să fie mult mai 

dificilă decât în faza de planificare.  

Cartea Immagined Communities a lui Benedict Anderson a schimbat 

modalitatea în care naţiunea modernă este privită. Ideea unor origini naturale, 

în spiritul biologizării, a fost abandonată, în loc fiind adusă teza inventării 

naţiunii, rezultatul unor politici ale statului şi intelectualităţii îndreptate spre 

crearea unei identităţi comune a cetăţenilor, astfel fiind mai uşor de 

mobilizat.12 Însă ceea trebuie înţeles este că însuşi cuvântul "naţiune" a 

suferit o serie de reinterpretări de-a lungul istoriei. Liah Greenfeld pune un 

mare accent pe apariţia conceptului de popor, prin intermediul căruia s-a 

ajuns la interpretarea contemporană a naţiunii. Astfel că identitatea naţională 

modernă are o caracteristică fundamentală, apartenenţa la un popor.13  

Croaţii şi sârbii nu au făcut notă discordantă de la această regulă 

simplă. Pentru ambele grupuri, trezirea naţională s-a întâmplat în secolul al 

XIX-lea. O atentă privire asupra procesului este relevantă, deoarece ea va 

intra în joc atunci când se va vorbi despre diferenţele dintre cele două 

grupuri. Mitul formării sârbilor gravitează în jurul regiunii Kossovo şi a 

sacrificiului făcut de către conducătorii medievali în luptă cu expansionismul 

otoman. Este vorba de o paradigmă a luptei, sacrificiului de sine şi a morţii 

pe crucea onoarei pentru o libertate de aur. Concomitent este şi un martiriu 

religios, sârbii considerând că ortodoxia este una dintre caracteristicile lor 

definitorii, fiind vorba de o luptă dată între creştini şi păgâni.14  

În ceea ce îi priveşte pe croaţi, erau în majoritate Romano-Catolici, 

deja oarecum în opoziţie cu ortodoxismul sârbilor. Însă asemenea lor tot 

creştini. Totuşi a existat o diferenţă considerabilă. Croaţii au fost mai mult 

sub dominaţia Imperiului Habsburgic, spre deosebire de confraţii lor sârbi, 

care au îndurat jugul otoman. Chiar dacă relativ marginalizaţi, având aceeaşi 

orientare religioasă ca a conducătorilor le-a conferit nişte avantaje. Aici mitul 

formării naţionale îşi pierde din izul războinic, fiind mai degrabă transpuns 

de pe câmpul de luptă în cel al politicii şi administraţiei. Astfel că poveştile 

despre banii Zagrebului căpăta un rol central.15 

12 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of 

Nationalism, Revised Edition, Verso, London & New York, 2006. 
13 Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, Seventh Edition, Harvard University 

Press, Cambridge & London, 2003, pp.4-7. 
14 Milica Bakic-Hayden, "National Memory as Narrative Memory: The Case of Kosovo", în Ed. 

Maria Todorova, Ed. Maria Todorova, Balkan Identities: Nation and Memory, New York 

University Press, New York, 2004.  
15 Dunja Rihtman-Augustin, " The Monument in the Main City Square: Constructing and Erasing 

Memory in Contemporary Croatia", în Ed. Maria Todorova, op.cit., passim.  
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Iugoslavismul Interbelic: 

Mai mult decât fascinantă este lupta pentru influenţă dintre Zagreb şi 

Belgrad. Fiecare dorea să devină viitorul centru de putere pentru un eventual 

stat comun. Sârbii erau dornici de expansiune teritorială, sperând că astfel îşi 

vor lărgi influenţa în Balcani.16 De cealaltă parte, croaţii trebuie înţeleşi în 

contextul trezirii lor naţionale. Apartenenţa la Imperiul Habsburgic a 

însemnat o cale de evoluţie diferită, dezvoltând o serie de caracteristici 

diferite. Chiar dacă şi-au dorit emancipare, guvernul mixt de la Zagreb nu a 

militat sau luptat pentru separare, ci a încercat mai degrabă să câştige 

bunăvoinţa monarhiei dualiste, prin manifestarea unei loialităţi uneori 

exagerată. Nu puţine au fost cazurile în care brigăzi compuse din croaţi şi 

musulmani i-au asuprit pe sârbii din Croaţia şi Bosnia.17 În ce măsură aceste 

evenimente au determinat în viitor relaţiile şi tensiunile dintre cele trei 

grupuri etnice rămâne de dezbătut, însă există o probabilitate foarte ridicată 

ca ele să fi rămas întipărite la nivelul identităţii colective din comunităţile 

respective. Totuşi teoria respectivă nu depăşeşte statutul unei supoziţii, în 

absenţa unui studiu amplu pe problematică.  

La începutul războiului, Antanta nu luase în calcul posibilitatea 

destrămării Imperiului Austro-Ungar, ei dorind chiar refacerea lui.18 Cu 

riscul de intra din nou pe tărâmul supoziţiilor, nu putem exclude ideea 

conform căreia, s-ar fi dorit, în spiritul Realpolitik-ului, crearea unei 

contraponderi pentru noul stat prusac lărgit, a cărui pretenţii pan-germaniste 

erau percepute ca o ameninţare, dar şi ca una dintre cauzele Primului Razboi 

Mondial.19 Însă evoluţiile de pe frontul de est, ieşirea Rusiei din conflict, 

datorită Revoluţiei Bolşevice şi dorinţa occidentalilor de a evita o răspândire 

a spiritului respectiv vor duce la schimbarea poziţiei anterioare.  

Intrarea Statelor Unite în război şi promovarea ideilor lui Woodrow 

Wilson, cu precădere cea a autodeterminării naţionale, aveau să readucă în 

prim-plan ideea unui stat federal, comun al slavilor din sudul Europei. 

Zagrebul şi-a schimbat poziţia, începând cu 1917, plângându-se în 

nenumărate randuri de proasta administrare a drepturilor naţionalităţilor de 

sub suveranitate coroanei. Yugoslavia începea să pară a fi un vis realizabil.20  

16 Kosta St. Pavlowitch, "The First World War And The Unification Of Yugoslavia", în Ed. Dejan 

Djokic, op.cit., pp.28-29. 
17 Ibidem, pp.29-30. 
18 Ibidem, p.31. 
19 Henry Kissinger vorbeşte despre dorinţa şi reuşita lui Otto von Bismark de a transforma Prussia 

în noul lider al germanilor, ba chiar de ambiţia de a creea un singur stat, vezi, Henry Kissinger, 

Diplomaţia, Editura All, Bucureşti, 2010, Cap. 6 Realpolitick se răzbună.  
20 Kosta St. Pavlowitch, op.cit., pp.31-32. 
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La conferinţa de Pace de la Versailles s-a prezentat delegaţia unui 

nou stat, a Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. Antanta a fost reticentă 

în a-i primi la negocieri, deoarece pe lângă faptul că statul nu era unul 

recunoscut internaţional, printre reprezentanţi se număru şi cetăţeni ai 

Austro-Ungariei (croaţi şi sloveni), care era una dintre puterile învinse. S-a 

acceptat participarea în numele Regatului Serbiei, însă reţinerea a 

supravieţuit.21  

Existenţa interbelică a Iugoslaviei a fost destul de tulburată, 

caracterizată de o serie de încercări de exercitare a hegemoniei de către 

regele Alexandru, care în esenţă reprezenta continuitatea monarhiei sârbeşti 

şi în noua formaţiune statală. Pentru sârbi el a reprezentat o fărâmă din 

vechea lor identitate.22 Evident că pentru celelalte părţi, cu precădere pentru 

croaţi reprezenta o ameninţare la adresa ambiţiilor de emancipare naţională şi 

o posibilă hegemonie sârbească.

Un prim punct culminant al neînţelegerilor dintre croaţi şi sârbi a 

venit în 1921, când la votarea noii constituţii, cei dintâi s-au opus în număr 

foarte mare. Venirea pe tron în acelaşi an a lui Alexandru, un autoritarist 

convins, nu a făcut altceva decât să exacerbeze o criză pre-existentă. Doar 

opt ani mai târziu acesta a abrogat vechea constituţie şi a oprit viaţa 

parlamentară prin interzicerea partidelor politice, într-o manieră similară lui 

Carol al II-lea in România. Croaţii au perceput mişcarea ca pe o încercare de 

a li se impune un stil de guvernare centralizat, specific sarbilor. La zece ani 

de la prima constitutie, în 1931 a fost elaborată şi adoptată o alta, prin care 

Alexandru devenea garantul integrităţii şi unităţii teritoriale a Regatului 

Iugoslaviei. În ciuda rivalităţii etnice, ce părea a se naşte între sârbi şi croaţi, 

o parte a claselor politice au ales să colaboreze spre încercarea reinstaurării

democraţiei.23 În viziunea lui centralismul şi Iugoslavismul se împleteau 

chiar confundau, iar el era noul simbol al acestei ideologii.24 

Schimbarea din 1929 a fost mult mai profundă decât ar părea, ea 

fiind una de ordin ideologic. Înlocuirea  numelui ţării din Regatul Sârbo-

Croato-Sloven cu Regatul Iugoslaviei marchează încercarea de a creea o 

identitate unică, punând astfel în competiţie ideologiile naţionaliste sârbeşti 

şi croate.25 Astfel pentru cel de al doilea grup iugoslavismul devine o 

21 Andrej Mitrovic, "The Yugoslav Question, The First World War And The Peace Conference, 

1914-20", în Ed. Dejan Djokic, op.cit., pp.45-46. 
22 Marko Bulatovic, op.cit., p.259. 
23 Stevan K. Pavlowitch, "Serbia, Montenegro and Yugoslavia", în Ed. Dejan Djokic, op.cit., p.63. 
24 Dejan Djokić, "(Dis)Integrating Yugoslavia: King Alexander and Interwar Yugoslavism", în Ed. 

Dejan Djokic, op.cit., p.146.  
25 Pieter Troch, "Between Yugoslavism and Serbianism: reshaping collective identity in Serbian 

textbooks between world wars", în History of Education: Journal of the History of Education 

Society, Vol.41, Nr.2, 2012, p.1.  
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invenţie a primului colectiv, deoarece se bazează pe eroismul său.26 În esenţă 

este vorba de o reticenţă a croaţilor faţă de ponteţialul centralizator al 

dinastiei sârbeşti şi cum acesta ar putea ameninţa dezvoltarea şi afirmarea lor 

naţională.  

Tendinţele dominatoare în rândul sârbilor nu sunt chiar atât de 

surprinzătoare dacă luăm în calcul faptul că ei reprezentau cea mai 

numeroasă etnie, ceea ce evident i-a determinat să considere statul ca fiind al 

lor. Celelalte popoare erau obişnuite, din punct de vedere istoric, să se 

confrunte cu cei care îî conduceau, croaţii şi slovenii bazându-se aici pe o 

puternică moştenire de opoziţie din timpul Imperiului Austro-Ungar. La 

rândul său lenta recuperare economică în urma Primului Război Mondial nu 

a făcut altceva decât să creeze presiuni suplimentare unei construcţii şi aşa 

fragile.27  

Bulatovic consideră că mişcarea regelui nu a făcut decât să 

radicalizeze naţionalismul croat.28 Grupul care s-a opus cel mai activ ideii 

unui stat comun, a fost cel al frankiştilor, care vor da naştere infamilor ustaşi 

ai lui Ante Pavelici.29 De altfel, aceştia sunt cei care în 1934 l-au asasinat pe 

Alexandru. Regenţa ce i-a urmat, condusă de Milan Stojadinovic, avea să 

promită mai multă autonomie pentru naţiuni.30 Având în vedere că regele era 

perceput de către sârbi ca o formă de manifestare a puterii poporului lor, 

uciderea lui de către extremiştii croaţi, este posibil să fi exacerbat tensiunile 

deja acumulate. Chiar şi aşa, Dejan Djokic punctează că după moartea 

monarhului, chiar dacă pentru o perioadă scurtă, Iugoslavia a părut a fi mai 

unită.31 

Ocupaţia străină a Iugoslaviei avea să lase urme foarte adânci în 

mentalul colectiv şi să facă o reconciliere între sârbi şi croaţi aproape de 

neconceput. Preluarea puterii de către guvernul marionetă a lui Ante Pavelici, 

nu doar că a alienat între ele diversele etnii, dar determinat şi mica ruptură în 

rândul croaţilor. Se pare că majoritatea au ales să se distanţeze de ustaşi, 

datorită masacrelor comise împotriva sârbilor, evreilor şi a rromilor, iar un 

număr considerabil au ales să se alăture rezistenţei anti-fasciste conduse de 

Josip Broz Tito.32 De altfel începuturile Iugoslaviei postbelice au fost puse în 

29 noiembrie 1943, când în oraşul Jajce din Bosnia a fost cimentată existenţa 

26 Stevo Djuraskovic, Fascism in Central Europe: The Organisation of the Yugoslav Nationalists- 

Orjuna, 1921-1929, Central European University- History Department, Budapest, 2007, pp.6, 53. 
27 François Fejtö, "The Yugoslavist idea" în Journal À Plusieurs Voix, p.74. 
28 Marko Bulatovic, op.cit., p.262. 
29 Tihomir Cipek, "The Croats and Yugoslavism", în Ed. Dejan Djokic, op.cit., p.76. 
30 Marko Bulatovic, op.cit., p.263. 
31 Dejan Djokic, "(Dis)Integrating Yugoslavia: King Alexander and Interwar Yugoslavism", în 

Dejan Djokic, op.cit., p.152.  
32 Tihomir Cipek, op.cit., p.78. 
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mişcării de eliberare naţională, evident sub patronajul comuniştilor conduşi 

de Tito.33 

Iugoslavismul Comunist: 

Interpretarea postbelică a fost foarte diferită de cea de dinainte. 

Socialismul iugoslav a fost răspunsul ideologic la problema identităţii 

naţionale, fiind focalizată mai mult pe cine nu erau şi cine ar fi trebuit să fie, 

transformând astfel construirea celorlalţi într-o coordonată fundamentală.34 

Noua formă a iugoslavismului se dorea a fi cât se poate de diferită faţă de 

predecesoarea sa, în speranţa atragerii suportului popular prin promiterea a 

ceva schimbat.  

Accentul avea să fie mutat din sfera etnicului, în cea a politicului, 

iugoslavismul fiind puternic ideologizat în această perioadă. În primul rând, 

vorbim de o interpretare marxistă asupra naţiunii. În al doilea rând, trebuie 

luat în considerare rolul jucat de socialism în conturarea noii versiuni. Iar aici 

există din nou două mari interpretări. Cea dintâi era a lui Tito care percepea 

socialismul ca un mecanism prin care putea păstra iugoslavismul viu, mai 

exact un instrument al puterii. Iar apoi este teoria lui Kardlej, care consideră 

că socialismul ar trebui văzut ca un scop şi nu ca un mijloc. Jovic sugerează 

că ar fi o comparaţie între un stil pragmatic şi un altul mai idealist.35  

Dejan Djokic a identificat trei elemente definitorii noi pentru 

iugoslavismul comunist. Noul stat avea să fie o republică şi nu o monarhie. 

De asemenea, caracterul federal, implică şi un grad destul de ridicat de 

autonomie a regiunilor componente. Ideea construirii unei naţiuni iugoslave a 

fost abandonată. Însă de departe cea mai interesantă trăsătură era dată de 

dorinţa de a importa structurile liberale şi democratice, dar fără abandonarea 

sistemului socialist.36 Interpretarea lui Tito a mai implicat un set de alte patru 

caracteristici, care şi-au făcut simţită prezenţa în jumătatea de veac 

comunistă. În primul rând, se baza pe unitarism, mai exact eliminarea micilor 

identităţi regionale. Aici însă putem vorbi chiar de o încercare de 

omogenizare. Celelalte trăsături erau centralismul, etatismul (menţionat şi 

dezbătut anterior), dar şi o birocraţie puternic dezvoltată (specifică nu doar 

Iugoslaviei, ci întregului bloc socialist).37  

33 http://www.lbocanegra.eu/UserFiles/File/titoism.pdf, accesat la data de 05.11.2014, p.1. 
34 Dejan Djokic, "Communist Yugoslavia and its Others", în Ed. John R. Lampe, Mark Mazower, 

op.cit., p.277.  
35 Dejan Jovic, "Yugoslavism and Yugoslav Communism: From Tito to Kardelj", în Ed. Dejan 

Djokic, op.cit., pp.158-159.  
36 Dejan Djokic, "Communist Yugoslavia and its Others", în Ed. Dejan Djokic, op.cit., pp.283-

284. 
37 Ibidem, pp.284-285. 

http://www.lbocanegra.eu/UserFiles/File/titoism.pdf
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În perioada interbelică predominanţa sârbă a descurajat şi chiar 

antagonizat celelalte naţiuni îngreunând activitatea politică a instituţiilor 

oficiale şi permiţând astfel regelui Alexandru să îşi consolideze puterea. 

După război comuniştii considerau că soluţia pentru eliminarea conflictului 

dintre sârbi şi croaţi era construirea unei federaţii, în care să fie garantată 

constituţional egalitatea naţională, dar legile federale aveau să aibă 

precedenţă asupra celor din fiecare republică, astfel garantându-se unitatea 

noii construcţii.38 În realitate, graniţele trasate pe hartă nu erau altceva decât 

nişte iluzii, comuniştii neavând în nici un moment intenţia de a oferi o 

independenţă reală, aceasta fiind doar o soluţie de moment pentru 

naţionalism.39  

Între 1967 şi 1974 a avut loc o acerbă dezbatere constituţională, în 

care Kardelj a încercat să îşi impună viziunea descentralizatoare. În cele din 

urmă s-a convenit că titoismul avea să rămână o excepţie şi că după moartea 

fondatorului său, avea să se mizeze pe o variantă descentralizată 

iugoslavismului. Însă implementarea acestei politici, de altfel foarte liberale, 

avea să stea la baza destrămării statului. Primind foarte mult spaţiu de 

manevră, cele opt entităţi au devenit încet dar sigur veritabile state într-un 

stat mai mare.40  

Anterior s-a vorbit despre importanţa construcţiei "celorlalţi" în noua 

identitate iugoslavă. Aici este necesară o elaborare, pentru a nu lăsa deschisă 

spre interpretare problematica. În opoziţie cu ideologia iugoslavistă era pus 

etatismul sovietic (mai exact politicile staliniste vis-a-vis de minorităţile 

etnice) şi tendinţele sale de asimilare şi omogenizare. Prăbuşirea URSS la 

începutul anilor '90 a dus la dispariţia acestui inamic în jurul căruia să fie 

mobilizată populaţia. Rezultatul a fost prăbuşirea celor doi piloni ai 

identităţii colective: coeziunea internă şi deferenţa externă.41  

În timpul comunismului s-a dezvoltat problema regiunii Kosovo. 

Deşi dinainte au existat unele tensiuni, datorate diferenţelor religioase, este 

doar cu ocazia acaparării puterii de către Slobodan Milosevici, când sârbii şi 

albanezii au intrat într-o stare cu adevărat conflictuală. Totuşi marginalizarea 

majorităţii albaneze data de la începutul republicii lui Tito. Chiar şi aşa, 

chestiunea păruse a fi fost rezolvată, cel puţin parţial, când în anii '60, în 

urma unei vizite oficiale, liderul a remarcat înapoierea populaţiei. A urmat o 

îmbunătăţire a situaţiei, însă decalajele nu au putut fi acoperite în întregime.42 

38 Aleksa Djilas, The Contested Country: Yugoslav Unity and Communist Revolution, Harvard 

University Press, Cambridge, London, 1991, p.151, 155, 158-160. 
39 Leslie Benson, Yugoslavia: A Concise History, Palgrave Macmillan, New York, 2001, p.90. 
40 Dejan Jovic, op. cit., pp.168-170.  
41 Dejan Djokic, "Communist Yugoslavia and its Others", p.291.  
42 Tom Gallagher, op.cit., p.50.  
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Moartea lui Tito a marcat pentru kosovari ocazia de a-şi manifesta 

public nemulţumirea faţă de situaţia lor. Astfel că anii '80 au fost 

caracterizaţi prin proteste intense, dar paşnice ale albanezilor, care însă 

adesea sfârşeau prin a fi oprimate pe calea forţei.43 Numărul prizonierilor 

politici din această regiune autonomă au crescut, cei mai mulţi, în jur de 41% 

fiind de etnie albaneză.44 

Reacţia regimului de la Belgrad pare a fi disproporţionată faţă de 

realitatea locală, însă pus sub atenţia lupei, se poate observa că natura stării 

conflictuale era una etnico-religioasă. Încă de la început, protestatarii 

albanezi au fost condamnaţi pentru şovinism.45 Acuzaţiile izvorau dintr-o 

frică generată de scăderea proporţiei sârbilor în raport cu numărul locuitorilor 

albanezi. Ceea ce se dorea la Belgrad era evitarea proclamării independenţei 

de către Kosovo. În 1989 au fost promulgate o serie de amendamente a căror 

scop era privarea regiunii de cât mai mult din vechea autonomie.46  

Prăbuşirea Iugoslaviei, reflecţii la viitor în loc de concluzii: 

Destrămarea Iugoslaviei şi discreditarea iugoslavismului ca o cale de 

a soluţiona tensiunile şi diferenţele etno-religioase din Balcani a scos la 

iveală nu doar incapacitatea regională de creare şi impunere a păcii, dar şi 

inabilitatea Europei de a acţiona în această direcţie. Totuşi elaborarea unor 

concluzii ar putea fi o întreprindere prematură. Integrarea în Uniunea 

Europeană a Sloveniei şi Croaţiei, dar şi ambiţiile similare ale Serbiei şi 

Muntenegrului, marchează o posibilă reiterare a ceea ce a fost cândva 

iugoslavismul.  

Într-adevăr animozităţile create în urmă conflictelor armate care au 

marcat anii '90 s-ar putea să bântuie regiunea în viitorii ani, însă există semne 

ca ideea unei cooperări între vechii parteneri nu ar fi o idee din lumea 

fantasticului. În iulie 2013, jucătorul de tenis Novak Djokovic a declarat 

public, din nou, reluând ceea ce afirmase încă din 2007, că a fi sârb sau croat 

este la fel.47 Chiar dacă este un singur individ, statutul sau poate indică fie o 

schimbare la nivel colectiv, fie el poate deveni un model pentru cei care îl 

urmăresc sau admiră.  

Acesta nu este singurul exemplu de solidaritate între fostele state 

iugoslave. De altfel, s-ar putea ca utilizarea termenului de "stat" să fie una 

43 Noel Malcom, Kosovo: A Short History, Macmillan, London, 1998, pp. 334-335. 
44 Tom Gallagher, op.cit., pp.51-52. 
45 Noel Malcom, op.cit., pp.335-336. 
46 Tom Gallagher, op.cit., pp.52-53. 
47 http://inserbia.info/today/2013/07/serbs-and-croats-are-the-same-novak-djokovic/, accesat la 

data de 28.04.2014.  

http://inserbia.info/today/2013/07/serbs-and-croats-are-the-same-novak-djokovic/
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eronată, căci aici este vorba nu doar de atitudini politice, susţinute la nivel 

oficial, ci şi de materializarea în spaţiul public al unor opinii ce ţin de opţiuni 

individuale şi implicit gândirea colectivă. În 2007, concursul de muzică 

Eurovision a fost câştigat de către reprezentanta Serbiei, în baza aportului de 

voturi venit dinspre vechile componente ale Iugoslaviei.48 Muntenegru, 

Croaţia, Bosnia şi Herţegovina şi Slovenia au acordat punctaj maxim, adică 

12.49 Astfel am putea concluziona că vechile conflicte, de la începutul anilor 

'90 au început să treacă în domeniul memoriei şi să nu mai influenţeze atât de 

mult prezentul. Totuşi rămâne surprinzător rezultatul atât de bun obţinut din 

partea Bosniei, având în vedere că acolo au avut loc cele mai acerbe lupte şi 

cele mai crunte masacre. Chiar şi aşa unele tensiuni nu au dispărut în 

întregime, Albania a oferit doar două puncte, problema Kosovo fiind mai 

recentă şi încă nerezolvată.50  

Dezvoltând analiza pe marginea concursului Eurovision, se poate 

observa că şi în 2006, a existat un comportament identic celui menţionat în 

paragraful anterior. În finală, Bosnia şi Croaţia au primit cele mai multe 

voturi din partea fostelor state iugoslave, din nou cifre cuprinse între 10 şi 

12.51 Tiparul a continuat şi în ediţiile din 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012, 

însă nu a fost unul generalizat de la început, abia în 2004 poate fi observat 

pentru prima dată această tendinţă.52  

Intenţiile majorităţii statelor fost iugoslave de a fi parte a Uniunii 

Europene arată şi o dorinţă de schimbare a mentalităţilor. Acceptarea acestei 

provocări implică abandonarea şovinismului şi a naţionalismului în favoarea 

unui cosmopolitism democratic şi liberal. De asemenea, ar putea indică 

faptul că experienţa federală nu le-a lăsat un gust amar, având în vedere 

dorinţa de a fi parte dintr-o alta structura supranaţională, care implică 

abandonarea sau cedarea unei părţi a suveranităţii.  

48 "Ex-Yugoslavs pine for unity and dignity", 23 mai, 2008, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7417328.stm, 03.11.2014. 
49 http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=435#Scoreboard, accesat la data 

de 05.11.2014.  
50 Ibid. 
51 http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=334#Scoreboard, accesat la data 

de 05.11.2014.  
52http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=8#Scoreboard, 

http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=159#Scoreboard, 

http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1469#Scoreboard, 

http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1482#Scoreboard, 

http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1493#Scoreboard, 

http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1553#Scoreboard, 

http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1593#Scoreboard, accesate la data 

de 05.11.2014. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7417328.stm
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=435#Scoreboard
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=334#Scoreboard
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=8#Scoreboard
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=159#Scoreboard
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1469#Scoreboard
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1482#Scoreboard
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1493#Scoreboard
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1553#Scoreboard
http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1593#Scoreboard
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Simultan cu dorinţa de a face parte din noul proiect european s-a 

dezvoltat şi un alt fenomen, cel al "Yugonostalgiei" sau a unui dor pentru 

epoca de glorie a regiunii, fiind ceea ce a numit Iva Pauker o manifestare a 

criticilor pentru situaţia socio-politică a contemporaneităţii.53 Acest seniment 

a fost des întâlnit şi a crescut în popularitate în pragul aderării şi în perioada 

imediată de tranziţie spre noul set de valori (aquis-ul comunitar). Slovenia a 

fost cel mai înstărit stat din fosta Iugoslavie devenind o poveste de succes şi 

după câştigarea independenţei. Chiar şi aşa, unii dintre cetăţeni, în jurul 

anului 2007, priveau cu nostalgie după anii '60 şi '70. Imaginea unui trecut 

mai bun este construită în jurul "unificatorului" Tito şi existenţa ei ridică 

semne de întrebare asupra capacităţii Uniunii Europene de a-i "reuni" pe 

slavii din balcani.54  

În acelaşi timp problematica trebuie privită reflectând la trecut. 

Iugoslavia a fost acel stat comunist care a avut cele mai bune relaţii cu 

Occidentul şi implicit cu vechile structuri ale Uniunii Europene, fiind de-a 

dreptul integrată în economia mondială.55 Muncitorii iugoslavii nu au adus 

doar valută în ţara lor de origine, ci şi o anumită mentalitate, dar şi o posibilă 

legătură cu Vestul.56 Este posibil ca prin acomodarea lor la mediul de viaţă al 

altor state, ei să îşi însuşit anumite valori, iar prin intermediul acestora s-ar 

putea realiza o mai rapidă adaptarea la ceea ce înseamnă larga comunitate 

europeană.  

Aderarea la piaţa liberă şi comună din nou poate fi favorizată de 

contextul istoric al fostei Iugoslavii. Reformele din anii '50 au însemnat şi o 

liberalizare a comerţului extern.57 Chiar dacă în cele din urmă experimentul a 

eşuat, iar economia nu a făcut faţă,58 putem vorbi de o anumită tradiţie în 

această direcţie, iar ea ar putea favoriza adoptarea politicilor Bruxelles-ului 

sau cel puţin ar uşura acest proces complex.  

Rămânând în arealul mentalităţilor colective şi a politicilor oficiale, 

un alt element ce pune în "pericol" unitatea slavilor sub Europa îl reprezintă 

diferenţele de abordări dintre unele părţi. Probabil cel mai bun exemplu aici 

53 Iva Pauker, "Reconciliation and Popular Culture: A Promising Development in Former 

Yugoslavia", http://mams.rmit.edu.au/wcch64c2r40r.pdf, 03.11.2014. 
54 Bruno Waterfield, "Many in Slovenia yearn for old Yugoslavia", în The Telegraph, 29 december 

2007, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1573974/Many-in-Slovenia-yearn-for-old-

Yugoslavia.html, 03.11.2014. 
55 Ivan T. Berend, From the Soviet Bloc to the European Union: The Economic and Social 

Transformation of Central and Eastern Europe since 1973, Cambridge University Press, New 

York, 2009, p.20.  
56 Ibidem, p.37. 
57 Idem, An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-

Faire to Globalization, Cambridge University Press, New York, 2006, p.179. 
58 Ibidem, p.182. 

http://mams.rmit.edu.au/wcch64c2r40r.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1573974/Many-in-Slovenia-yearn-for-old-Yugoslavia.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1573974/Many-in-Slovenia-yearn-for-old-Yugoslavia.html
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este destrămarea uniunii dintre Serbia şi Muntenegru, una care nu a fost 

foarte puternică sau apropiată de la început. În ciuda acuzaţiilor şi a 

contestării referendumului din anii '90, aproximativ 60% din populaţia celor 

două state s-a pronunţat pentru rămânerea în uniune.59 Chiar şi aşa în 1996, 

guvernul regional muntenegrean s-a distanţat categoric de către cel sârb 

condus de Slobodan Miloşevici, urmărindu-şi propriile politici. Aproape 

douăzeci de ani mai târziu, cele două au devenit entităţi statale distincte, cu 

gândiri economice şi nivele de dezvoltare diferite, spre exemplu, în 

Muntenegru moneda oficială este Euro, ceea ce reflectă o puternică dorinţă 

de integrare europeană.60  

De cele mai multe ori Balcanii sunt ignoraţi de către occidentali, fiind 

invocaţi doar în momentele de criză şi dezastru. Oana-Cristina Popa 

teoretizează că regiunea ar putea fi folosită ca ţap ispăşitor atunci când marile 

puteri vor să scape de responsabilitatea asumării "... efectelor negative 

colaterale care au fost cauzate de intervenţia externă".61 Astfel s-ar putea 

afirmă că prin intermediul mass-media ni s-a indus un stereotip pentru 

această regiune, fiind omise aspectele pozitive.  

Chiar şi aşa în ultimii ani, mai ales în primele două decenii ale 

secolului al XXI-lea se poate observa o tendinţă spre reconciliere atât 

regională, cât şi între Serbia şi Occident. După cum au ilustrat şi exemplele 

din paragrafele anterioare, cea mai mare parte a statelor au început să 

colaboreze, mai ales la nivelul populaţiei unde vechile simpatii par se fi 

revigorat. Această tendinţă poate fi pusă şi în seama reducerii treptate a 

naţionalismului, de altfel o mişcare necesară pentru realizarea integrării 

europene. În ceea ce priveşte Serbia, înlăturarea regimului condus de 

Slobodan Milosevici, printr-o revolta populara, a marcat ruptura cu 

nationalismul exagerat si dorinta de a merge mai departe.  

Viitorul nu poate fi prezis, iar cel al unor state şi a unor naţiuni cu 

atât mai puţin având în vedere natura lor complexă. Însă a privi cu pesimism 

spre ceea ce va să fie este mai mult decât neproductiv. Fostele state iugoslave 

se află la răscruce de drumuri, iar dacă vor alege corect vor face parte din 

Europa, îndeplinind visul care a măcinat atât de mult această parte a 

continentului, din secolul al XIX-lea şi până în prezent.  

59 Kenneth Morrison, Montenegro: A Modern History, I.B. Taurus, London & New York, pp.104-

105, 109, 126. 
60 Ibidem, pp.144-145, 174. 
61 Oana-Cristina Popa, Cooperare şi Securitate Regională: Europa de Sud-Est După 1989, Editura 

Unirea, Alba-Iulia, 2004, p.167.  
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TREI ETAPE ALE EVOLUŢIEI FOTOGRAFIEI: 

TEHNICĂ, ARTĂ, MARFĂ 

ANDRA MAVROPOL
*

Abstract: The text aims to trace the paradigmatic shifts determined by the 

evolution of the photographic image. One line of discourse will be dealing 

with the change that has taken place in the ontological statute of the 

technical image, and another with the change that has taken place at the 

level of perception. Thus, we will discover three stages of major importance 

in the expansion of photography: at first, not having an ontological statute in 

itself, photography was considered just a technique, in comparison to 

painting; secondly, accepting and then questioning the mimetic nature of art, 

photography obtained the statute of art; finally, reaching post-modernity, 

photography has become an emblem of capitalism. 

The ontological status of the work of art has changed since 

photography was invented. In mass culture, photography has the purpose of 

bringing the objects closer, thus producing an effect of possession in 

absentia. Uniqueness is no longer of any value and that is why every 

exclusive and culturally-significant object is ripped off its singularity (by the 

never-ending multiplication of the technical image) and transformed into 

commodity. 

Keywords: photography, art, technical image, medium, aura, mimesis, 

capitalism 

1. Introducere

Miza textului este aceea de a analiza fotografia sub următoarele 

aspecte: modul în care evoluţia sa istorică determină pe de -o parte 

schimbări la nivel statutului ontologic al imaginii, iar pe de altă parte 

schimbări ale modului de percepţie/ receptare a imaginii fotografice. 

Astfel sunt luate în vedere trei momente esenţiale din evoluţia 

* Doctorand în domeniul Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 

mavropol.andra@yahoo.com. 

(Three Steps of Photography's Evolution: Technique, Art, 
Merchandise)



214 
 

fotografiei: la început, comparată fiind cu pictura, fotografia era redusă 

la statutul de tehnică, cu dificultate dobândindu-şi statutul de artă, 

urmând ca, în post-modernitate să fie catalogată drept o emblemă a 

capitalismului. 

Este fotografia o formă de artă în sine sau o mărturie a artei în 

sine deja existente înainte de momentul declanșării? Cert este că, având 

în centrul său imaginea, fotografia poate fi considerată un  joc între 

aparență și esență. La rândul său, imaginea fotografică este delimitată de 

timp și spațiu, dar poate prezenta și o simultaneitate a planurilor 

existențiale prin multi-expunere (“multiexposure”). Fixitatea ei poate fi 

privită fie ca o captură a vieții în atemporal, fie ca mortificarea ei (R. 

Barthes). 

Fotografia poate fi pusă în legătură cu o teamă de a nu mai exista 

și cu dorința de a rămâne, de a transcende epocilor. Din punct de vedere 

estetic poate fi parcursă sub aspect compozițional, luând în considerare 

factori precum coloristica sau lipsa de culoare, luminozitatea, încadrarea 

și impresia de dinamism (în cazul în care există). Toți acești factori 

contribuie mai mult sau mai puțin la scopul sau finalitatea fotografiei, 

care poate fi la o primă vedere, captura frumosului sau al esteticului. La 

fel cum obiectului în sine îi este străină imaginea sa fotografică, dar 

unul contribuie la realizarea celuilalt, tot așa, conținutul operei de artă 

(în acest caz, fotografia) este diferit de tehnică. Totuși, pentru a ajunge 

la rezultatul dorit, trebuie să existe o anumită rezonanță între imagine și 

artist. 

Având ca sevă1 imaginea, fotografia a evoluat de la obscuritate la 

claritate. În perioada sa de început, artistul trebuia să înfăptuiască un 

întreg ritual pornind de la cumpărarea materialelor necesare, la montare, 

declanșare, developare, trecând printr-un proces complex până să ajungă 

la produsul final. În prezent, acest ritual s-a pierdut aproape complet, 

digitalizarea contribuind la diminuarea misterului inițial al fotografiei. O 

fotografie, artistică sau nu, este la un click distanță.  

 

2. Scurt istoric 

 

Pentru a studia evoluția acestei proceduri de surprindere, 

cuprindere și reținere a realității sub diverse aspecte, greu recunoscută 

ca artă, este necesară întoarcerea la sursă, luarea la cunoștință a 

premiselor ce au dus la apariția ei, precum și analizarea perioadelor sale 

                                                           
1 Iniţial, am avut intenţia de a numi imaginea substanţă a fotografiei; am  ales termenul de sevă 

datorită faptului că are o rezonanţă mai puţin aristotelică, în comparaţie cu primul. 
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de înflorire sau declin. Ceea ce ține mai mult de interpretare este 

trecerea fotografiei prin diverse curente artistice, fiecare depășindu -l (în 

mare parte negându-l) pe celalalt. De aceea critica asupra primelor 

fotografii este justă doar în momentul în care sunt luate în considerare 

următoarele: perioada în care s-au realizat, instrumentele folosite, 

valorile etice și estetice din vremea respectivă. 

În domeniul esteticului şi al artei, actul comparativ are o 

importanţă deosebită. Astfel arta fotografică a fost din momentul 

apariţiei sale comparată cu pictura și cu filmul, fiind dificil să i se 

accepte din start individualitatea. Având ca scop reținerea unei imagini 

signifiante la un moment dat, fotografia este rezultatul conexiunii dint re 

fotograf și tehnica sa. Cu toate acestea, se poate stabili un raport între 

cele trei arte vizuale: în timp ce declinul picturii a generat dezvoltarea 

artei fotografice, această expansiune împreună cu progresul tehnologic a 

dus la creșterea interesului pentru film. Totuși, acesta poate fi considerat 

din două perspective: s-a format pe baza declinului artei fotografice sau 

este o continuare infinită a ei, o succesiune de imagini înviate.  

Walter Benjamin, în Opera de artă în epoca reproducerii 

mecanice, realizează nu doar o comparaţie între cele trei medii artistice 

(pictură, fotografie, film), ci arată cum s-a schimbat statutul operei de 

artă din momentul posibilităţii reproducerii şi multiplicării cu ajutorul 

aparatelor, mai exact din momentul inventării fotografiei. Profund 

influenţat de marxismul critic, Benjamin argumentează că în istoria artei 

a avut loc o schimbare de paradigmă odată cu noile moduri de producţie 

garantate de progresul tehnologic. 

Conceptul de aură este unul foarte controversat în lucrările lui 

Benjamin. În diferite eseuri ale sale, aura apare fie asociată cu arta 

tradiţională, fie cu începuturile fotografiei. Acest lucru constituie un 

paradox deoarece fotografia este asociată şi cu declinul aurei, fapt ce 

complică construirea unui argument concret. Cu toate acestea, fotografia 

pare a avea un rol ambivalent în relaţia sa cu aura, spre deosebire de 

film, care este asociat doar cu declinul acesteia. 

Caracteristica principală a dimensiunii auratice pare  a fi 

interpersonalitatea – faptul că permite un spaţiu de comunicare între 

receptor și imagine. Cel mai relevant portret în acest context este cel al 

lui Kafka din copilărie, fiind, de asemenea, şi centrul cercetării 

fotografice a lui Benjamin. Referitor la fotografia respectivă, ochii 

personajului constituie punctum-ul imaginii; fiind în contrast cu peisajul 
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artificial, ochii reprezintă un mod de a "opune rezistenţă" la fotografie, 

dând chiar o nuanţă auratică fotografiei în ansamblu.2 

 

Declinul aurei este dat de 

experienţa realităţii în modernitate, 

mai exact de interesul orientat spre 

uniformitate. Acest context a fost 

extrem de favorabil fotografiei, 

interesată exclusiv de reproducerea şi 

uniformizarea experienţei imaginii. 

Din momentul în care arta şi-a pierdut 

funcţia ritualică, ea a devenit marfă. 

Benjamin consideră că, în vederea 

restabilirii statutului iniţial al aurei, 

arta trebuie să se facă disponibilă 

maselor. Contradictoriu este faptul că 

arta auratică este asociată în acelaşi 

timp cu sistemul social al claselor – 

arta auratică este accesibilă doar unei 

clase privilegiate. 

Portretul lui Kafka în copilărie3 

 

În orice caz, "nu este o coincidenţă faptul că toate implicaţiile 

acestui concept de aură sunt dezvăluite doar în scrierile autobiografice 

ale lui Benjamin, fapt ce completează şi extinde teoria sa asupra 

fotografiei dintr-o perspectivă literară, sugerând noi căi de interpretare 

fotografică, dar şi de explorare narativă."4 

 Cu toate că "o operă de artă a fost dintotdeauna reproductibilă"5, 

acest lucru poate avea două înţelesuri diferite. Primul se referă la 

domeniul picturii, la faptul că originalitatea este dată de semnătura 

pictorului – dacă există două tablouri identice, se poate deosebi copia de 

original dacă se descoperă autorul iniţial. Pe de altă parte, în ceea ce 

                                                           
2 Duttlinger, Carolin, Imaginary Encounters: Walter Benjamin and the Aura of Photography, in 

Poetics Today,  29:1, 2008, by Porter Institute for Poetics and Semiotics. 
3 http://www.artintheage.com/image-necessities-walter-benjamin-symposium-part-

ii/#.VSUO5PmUdXk, accesat la data de 6.04.2015 
4 Ibidem, p. 91. „It is no coincidence that the full implications of this concept of aura are revealed 

only in Benjamin’s autobiographical writings, which complement and expand his theory of 

photography from a literary perspective, suggesting new avenues for photographic interpreta-tion 

and narrative exploration.” 
5 Benjamin, Walter, Opera de artă în epoca reproducerii mecanice  în Iluminări, trad. Catrinel 

Pleşu, Ed. Idea, Cluj-Napoca, 2002, p. 108. 

http://www.artintheage.com/image-necessities-walter-benjamin-symposium-part-ii/#.VSUO5PmUdXk
http://www.artintheage.com/image-necessities-walter-benjamin-symposium-part-ii/#.VSUO5PmUdXk
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priveşte reproducerea mecanică, în serie, originalul şi copia nu mai au 

relevanţă. Acesta este motivul principal pentru care fotografia a 

schimbat cursul istoriei şi sociologiei artei. Dacă astăzi ar fi irelevantă o 

dispută între originalul sau copia unei fotografii sau dacă fotografia 

poate fi considerată artă, este din cauză că nu mai este comparată cu 

statutul picturii – unicitatea operei de artă determinată de spaţiul 

(muzeal) în care se află. Reproducerea mecanică are avantajul de a oferi 

actualitate în orice împrejurare. Spre deosebire de artele tradiţionale, 

fotografia sau filmul pot surprinde evenimente care s-au întâmplat o 

singură dată, dar le pot repeta la infinit. "În jur de 1900, tehnicile 

reproducerii au atins un nivel care le permitea nu numai să fie aplicate la 

toate operele de artă ale trecutului şi să provoace o modificare profundă 

a impactului lor asupra publicului, dar şi să se impună, ele însele, ca 

forme originale de artă."6  

La fel de irelevantă este şi disputa pictor – fotograf: Benjamin îl 

compara pe primul cu vraciul iar pe al doilea cu chirurgul, fiecare din 

aceştia având atribuţii complet diferite. În procesul vindecării, vraciul 

lucrează păstrând o anumită distanţă de subiect, în timp ce chirurgul sau 

operatorul pătrunde în interiorul pacientului, acţionând asupra texturii. 

În epoca reproducerii mecanice cea mai afectată este aura (ceea 

ce conferă originalitate, autenticitate) operei de artă. Aceasta din urmă 

este determinată în mod direct de reproducerea tehnică, ceea ce 

provoacă o ruptură între obiectul de artă şi tradiţie.7 Mai mult, funcţia 

artistică poate fi chiar opţională, lucru vizibil în cadrul fotografiei sau 

filmului. 

Dorinţa post-modernă de a poseda lucruri este regăsită la 

Benjamin în următoarele afirmaţii: "Imaginea ne face să înţelegem mai 

uşor baza socială a declinului contemporan  al artei. El are două cauze 

[...]. Dorinţa maselor contemporane de a <aduce aproape> lucrurile, 

din punct de vedere spaţial şi omenesc, este la fel de intensă ca şi 

tendinţa lor de a înfrânge caracterul unic al fiecărei realităţi prin 

acceptarea reproducerii ei. [...] creşte nevoia de a poseda proximitatea 

maximă a obiectului, prin intermediul imaginii sau, mai curând al 

reproducerii."8  

Progresul tehnologic a determinat, printre altele, depăşirea 

condiţionării artei de către ritual. Funcţia iniţială a artei era să servească 

cultelor religioase: "în clipa în care criteriul autenticităţii nu se mai 

                                                           
6 Ibidem, p.109. 
7 Benjamin, Walter, „Opera de artă în epoca reproducerii mecanice”  în Iluminări, trad. Catrinel 

Pleşu, Ed. Idea, Cluj-Napoca, 2002, p. 110. 
8 Ibidem, p. 111. 
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aplică producţiei artistice, se produc răsturnări la nivelul funcţiei sociale 

a artei. În loc să se întemeieze pe ritual, ea se întemeiază, de acum 

înainte, pe o altă practică – politica."9  Reminiscenţe ale valorii de cult 

se mai întâlnesc doar în cazul portretelor, semnificând dorinţa de  

aducere aminte.  Totuşi, când omul nu mai este subiectul principal în 

fotografie, valoarea expoziţională se dovedeşte a fi superioară. 

Ceea ce îi va fi inspirat mai târziu pe Barthes şi Baudrillard este 

observaţia lui Benjamin legată de rolul care se joacă pentru un aparat. 

Aflat în faţa camerei, omul devine conştient că este privit şi îşi 

controlează acţiunile. La fel ca în cazul filmului, "natura care vorbeşte 

camerei este cu totul alta decât cea care se adresează ochiului gol – în 

primul rând, deoarece un spaţiu în care s-a acţionat în mod inconştient 

se substituie unui spaţiu explorat în mod conştient de către om."10  

În rândul imaginilor multiplicate la infinit a trebuit să intervină 

ceva pentru a le oferi impresia de autenticitate. Acest element-surpriză 

este şocul. Pentru a atrage atenţia publicului consumator, imaginea a 

trebuit să înglobeze un nou element, menit să scoată privitorul din când 

în când din starea sa de pasivitate, bruscându-i percepţia. Astfel, cu 

ajutorul şocului, arta reproductibilă a încercat să iasă din condiţia sa 

redundantă. 

Impactul reproducerii mecanice asupra societăţii este redat astfel: 

"Alinierea realităţii la mase şi a maselor la realitate este un proces de 

amploare uriaşă, atât pentru gândire, cât şi pentru intuiţie."11  

În Scurtă istorie a fotografiei, se spune că deşi imaginile din 

camera obscură erau cunoscute încă de pe vremea lui Leonardo da 

Vinci, transferul lor pe un material solid a fost posibil doar la începutul 

secolului al XIX-lea, datorita francezilor Nicéphore Niépce și Louis 

Daguerre. La scurt timp după apariția sa, fotografia cunoaște o perioadă 

de dezvoltare maximă, fapt atestat de fotografiile lui Hill, Cameron, 

Hugo și Nadar. “Fotografiile lui Daguerre erau plăci de argint iodate și 

expuse în camera obscură, care trebuiau sucite încoace și încolo, pâna 

când, din unghiul potrivit, se putea recunoaște o firavă imagine 

cenușie.”12  

În vremea respectivă arta era separată de tehnologie, nefiindu -i 

familiară nici o contribuție din partea acesteia. Din acest motiv 

                                                           
9 Ibidem, p. 113. 
10 Ibidem, p. 125. 
11Benjamin, Walter, Opera de artă în epoca reproducerii mecanice  în Iluminări, trad. Catrinel 

Pleşu, Ed. Idea, Cluj-Napoca, 2002, p. 112.  
12 Benjamin, Walter, “Scurtă istorie a fotografiei”,  traducere de Maria-Magdalena Anghelescu  în: 

Idea, Cluj-Napoca, numărul #30-31, 2008. 
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fotografia era desconsiderată. Totuși, tehnica sa are anumite avantaje ce 

nu se pot regăsi în pictură: precizia detaliilor (modul în care acestea sunt 

perfect redate într-o fotografie) dar și impactul sentimental pe care îl 

poate avea asupra privitorului. În scurt timp, fotografia a început să 

câștige teren, a se vedea cazul primului portretist englez, David 

Octavius Hill, care a fost și pictor, dar a rămas în istorie datorită unei 

colecții de portrete, în lucrările sale fiind întotdeauna evocatorul unei 

stări aparte. Alți artiști, precum Bloßfeldt, au căutat o corespondență 

între tipare din natură și elemente decorative create de om. De exemplu, 

cu ajutorul fotografiei, acesta a descoperit în anumite plante structuri 

cum ar fi coloane‚ “dantelura gotică”13 etc, o adevărată revelație 

microcosmică.  

În portretistică, pe de altă parte, se punea accentul pe postura 

subiectului adesea însoțit de decor. Acesta din urmă constituia un sprijin 

pentru model datorită perioadei lungi de expunere (datorată la rândul ei 

sensibilității reduse la lumină). Proteste împotriva falsității acestui decor 

au existat încă de la apariția sa, declanșând și o reacție a fotografiei 

suprarealiste. Deși la început obiectul și tehnica fotografiei se 

confundau, acest lucru s-a schimbat pe parcursul evoluției sale. În 

prezent se pune cât mai mult accentul pe creație, fapt influențat de 

filmul rus.14  

Dorinţa maselor de a aduce, dar mai ales de a avea obiectele 

aproape este favorizată de practica fotografică. Astfel, a poseda un 

obiect devine echivalentul lui a poseda imaginea acestuia. Obsesia 

posesiei nu se limitează la a consuma o singură dată, ci se multimplică 

la fel ca produsele de serie, având ca ţintă inducerea unui sevraj 

consumerist în rândul maselor. În acelaşi context, fotografia a înlocuit 

procesul amintirii cu un obiect. Datorită posibilităţii de reproducere 

mecanică, memoria poate fi scoasă din funcţiune. Important nu este 

momentul prezent, "să fii acolo", ci "să fi fost acolo", trecutul fiind uşor 

de reconstruit prin multitudinea de imagini.  

Inițial o oglindă a realității, fotografia a devenit o artă a 

(di)simulării, o mască a esenței în favoarea aparențelor, un mod prin 

care societatea își promovează (non)valorile. 

 

3. Imaginea – sevă a fotografiei. Noţiuni generale 

 

                                                           
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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Ca sevă a fotografiei imaginea necesită un studiu independent, 

începând cu definirea conceptului, modul în care se poate interpreta, 

raportul său cu obiectul reprodus (în cazul mimesis-ului), cu creatorul 

său, iar nu în ultimul rând înglobarea sa în sfera metafizicului. 

Un aspect esențial ar fi rolul imaginii de a încorpora ceva ce îi 

este exterior. Astfel, “ea ne permite să reproducem și să interiorizăm 

lumea, să o conservăm mental sau grație unui suport material, dar și să o 

diversificăm și să o transformăm până la a produce lumi fictive.”15 

Tot ceea ce ține de artă ține, inevitabil, și de interpretare. De 

aceea imaginea trebuie supusă metodelor hermeneuticii. După Gadamer, 

problema artei este aceea că trebuie "reformulată datorită dispariţiei 

fundalului metafizic, care la Kant întemeia întâietatea frumosului şi 

reataşa conceptul de geniu naturii."16 Gustul nu mai prezintă acelaşi 

interes, pe primul plan trecând fenomenul operei de artă.  

Imaginea trebuie privită sub trei aspecte: reflecție, explicație, 

întelegere, manifestări încadrate în domeniul spiritului. Sesizând 

separația sa de sfera conceptuală, “hermeneutica recunoaște deci 

necesitatea de a trata imaginea ca pe o reprezentare specifică, a cărei 

înțelegere nu ar putea fi epuizată prin modelul dominant al activităților 

intelectuale aplicate perceptelor și conceptelor.”17 

 Pe de altă parte, raportul imaginii cu lucrul poate fi interpretat în 

două moduri, unul în care imaginea se aseamănă cu obiectul pe care îl 

reproduce (mimesis), altul în care imaginea ia alte proporții, ajungând să 

producă altceva decât obiectul inițial vizat. Așadar, se poate spune că 

raportul imagine – obiect cuprinde două subraporturi în funcție de 

asemănare – neasemănare. În cazul în care luăm în considerare și 

raportul dintre cel ce creează imaginea, imaginea în sine și obiect, 

realizăm că primul (creatorul) își lasă amprenta mentală asupra celor 

două produse care-i sunt subordonate. “Imaginea ne obligă așadar să 

gândim o natură dublă, contradictorie, făcută dintr-o combinație 

paradoxală între Același și Altul. [...] Deoarece există doar prin raport 

cu altceva decât cu ea însăși, un altceva căruia îi asigură reprezentarea, 

imaginea pare a se reduce în multe privințe la reproducerea Aceluiași 

                                                           
15 Wunenburger, Jean-Jaques, "Filozofia Imaginilor", trad. de Muguraș Constantinescu , Ed. 

Polirom, Iași, 2004, p. 9. 
16 Gadamer, Hans-Georg, "Adevăr şi Metodă", Ed. Teora, Bucureşti, 2001, p. 53. 
17 Wunenburger, Jean-Jaques, "Filozofia Imaginilor", trad. de Muguraș Constantinescu, Ed. 

Polirom, Iaşi, 2004, pp 102-103. 
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sau, oricum, calitatea ei de imagine se poate lăsa evaluată înainte de 

toate prin capacitatea sa de a fi fidelă și asemănătoare modelului.” 18 

Împotriva aplicării conceptului de mimesis în artă se declară 

Pierre Francastel, propagând o nouă terminologie cu un nou înțeles, 

având în centrul său limbajul figurativ. Ceea ce determină acest limbaj 

este definit astfel: „Gândirea figurativă sau plastică, materializată în 

opere, e o formă particulară de raționalitate, legată de practica 

activităților estetice, fiind una din modalitățile prin care omul își 

formează universul.”19  

În plus, Francastel optează pentru schimbarea percepției asupra 

aparentei opoziții dintre tehnică și estetică, arta prezentându-ni-se ca un 

procedeu de cunoaștere. Plasarea artei într-un context istoric oferă 

posibilitatea descoperirii valorilor morale din perioada respectivă. Cu 

toate acestea, figurativitatea rămâne însușirea cea mai reprezentativă în 

sfera artistică. Luată în considerare ca un sistem de semnificare, arta nu 

poate fi extrasă din contextul social, astfel încât „abordarea formelor 

specifice și a calităților proprii limbajului plastic este condiția necesară 

pentru un demers cu adevărat științific în analiza artei. Din acest motiv, 

raporturile lui [Francastel] cu semiologia generală și cu aplicațiile ei 

parcelare s-au plasat pe terenul unui permanent joc de asemănări și 

opoziții, de apropieri și distanțări, izvorât din necesitatea aplicării unor 

metode care să țină cont de natura proprie a artei.”20 

Arta ia o întorsătură ontologică în momentul în care depășește 

figurativitatea, negând-o chiar, și înlocuind-o cu un interes pentru 

transcendent. Ceea ce este anterior lumii în care trăim constituie de 

asemenea un punct de interes în arta non-figurativă, necunoscutul 

devenind cunoscut prin abstractizare, reducere la esențial sau 

minimalizare. Astfel, realizând că imaginea nu este condiționată de real, 

iese la iveală libertatea artistului de a se întoarce la o abordare 

arhetipală asupra operei sale. 

În fotografie, cei mai reprezentativi artiști influențați de 

metafizic sunt cei ce aparțin suprarealismului (de exemplu: Claude 

Cahun, Edward Weston, Kansuke Yamamoto) și precursorii curentului, 

printre care Eugène Atget. "Fotografiile lui Atget devin probe în 

evoluţia istorică şi dobândesc o semnificaţie politică ascunsă. Ele 

                                                           
18 , Jean-Jaques, "Filozofia Imaginilor", trad. de Muguraș Constantinescu, Ed. Polirom, Iaşi, 2004,  

pp 132-134.  
19 Rațiu, Dan-Eugen, "Disputa modernism – postmodernism. O introducere în teoriile 

contemporane asupra artei", Ed. Dacia, Cluj-Napoca,  2001, p. 35. 
20 Rațiu, Dan-Eugen, "Disputa modernism – postmodernism. O introducere în teoriile 

contemporane asupra artei", Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 33. 
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pretind un tip de abordare specific şi nu se pretează la o contemplare 

detaşată."21 

 

4. Concluzii 

 

Veșnic comparată cu pictura și filmul, fotografia și-a dobândit cu 

greu statutul de artă. Având obiectul în exteriorul său, aceasta a trecut 

de la încercarea de a reda realitatea așa cum este ea, la promovarea unei 

imagini noi, ce depășește cu mult realul. Punând accent pe aparență, 

această artă este teatrală (opinie împărtășită și de Barthes), cu fiecare 

posibilitate mortificându-și subiecții. 

Putem constata de asemenea că statutul operei de artă a fost 

schimbat odată cu inventarea aparatului fotografic. Schimbarea de 

paradigmă a fost posibilă datorită actualităţii oferite de reproducerea 

mecanică. În cultura de masă, fotografia are rolul de a aduce obiectele 

mai aproape, producând un efect de posesie prin absenţă. Benjamin 

identifică acest proces cu declinul aurei, concept controversat, 

identificat fie cu arta tradiţională, fie cu fotografiile de portret.  

Esenţialul imaginii fotografice constă în pretenţia de inovaţie. În 

acest context, senzaţionalul, subiect râvnit în fotojurnalism în mod 

special, are rolul de a da impresia noului în rândul imaginilor 

redundante. Cu toate acestea, el este la fel de repetitiv ca şi fluxul infinit 

de imagini care-i face posibilă existenţa. Pentru omul masificat, 

modelarea nevoilor este realizată de acest flux de imagini ce substituie 

procesul memoriei. De asemenea, modul în care ne raportăm la imagini 

este determinat de mediile prin care acestea se manifestă (fotografie, 

film, publicitate). Datorită faptului că the medium is the message, 

oamenii sunt nevoiţi să absoarbă mesaje fără să aibă posibilitatea de a 

răspunde în vreun mod, fiind astfel programaţi pentru consum.  

                                                           
21 Benjamin, Walter, Opera de artă în epoca reproducerii mecanice  în Iluminări, trad. Catrinel 

Pleşu, Ed. Idea, Cluj-Napoca, 2002, p. 115. 
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RECENZII 

Mihai Răzvan Neagu, Politica beneficială a papalităţii de la 

Avignon în Transilvania (1307-1378), ed. Mega,Cluj-

Napoca, 2013, 138 p. 

TUDOR ȘTEFĂNESCU


   Studiul d-lui Mihai Răzvan Neagu privind politica beneficială a papalităţii 

de la Avignon în Transilvania îşi aduce aportul la limpezirea imaginii încă 

obscură şi neclară privind universul medieval transilvănean. Încă din titlu, 

cititorul intră în contact cu o noţiune nouă şi foarte puţin analizată, aceea de 

politica beneficială a papalităţii.In fapt, întregul studiu gravitează în jurul 

acestui concept ce exprimă o realitate trecută, în chip nemeritat ignorată în 

legătură cu latura administrativă şi fiscală a Sfântului Scaun, Cercetările în 

acest domeniu nu sunt foarte bogate, însă cu siguranţă studiul d-lui Răzvan 

Neagu reprezintă o baza importanta de plecare. 

Lucrarea este împărţită în 7 capitole structurate astfel încât să-i ofere 

cititorului la început o imagine largă asupra realităţilor din Europa 

Occidentală, pentru ca apoi să-l aşeze faţă în faţă cu subiecte amănunţite şi 

nu uşor de înţeles privind lumea ecleziastică, politică şi economică din 

Ungaria şi Transilvania. 

Din primul capitol acesta intra în contact  cu noţiunile şi termenii noi 

cu care se confruntă de-a lungul lecturii cărţii precum: beneficiu, politică 

beneficială, legislaţie canonica şi politică fiscală. Spre exemplu termenul de 

beneficiu a acumulat de-a lungul timpului semnificaţii si nuanţe diferite. La 

început, în latina clasică ea avea înţelesul „serviciu făcut cuiva”. În context 

juridic beneficium însemna a numi pe cineva într-o funcţie administrativă, 

ceea ce în timpul imperiului Roman era echivalent cu a acorda un privilegiu. 

În Evul Mediu s-a conservat faptul ca cel ce primea un beneficium sau o 

funcţie era o persoană privilegiată, dar termenul s-a folosit doar în limbajul 

ecleziastic. Totuşi, cuvântul şi-a lărgit sensul. Astfel a acorda un beneficium 

însemna nu doar a acorda un o funcţie sau un privilegiu, ci şi bunuri 

 Student, Specializarea Istorie, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai, 

Cluj-Napoca, tudor.steff@gmail.com. 
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materiale. De altfel, când regii Ungariei recunoşteau beneficiile unei 

arhiepiscopii îi recunoşteau funcţiile, drepturile, libertăţile şi privilegiile. 

 În contextul afirmării tot mai accentuate a Sfântului Scaun în Europa 

Creştină şi a unei centralizări a puterii în interiorul Bisericii Romane în mâna 

suveranului pontif, papa îşi rezervă dreptul începând cu secolul XII-lea de a 

se implica direct în alegerea unui episcop sau arhiepiscop, în acordarea 

privilegiilor şi a bunurilor materiale , în alte cuvinte în acordarea beneficiilor. 

Primul care a întreprins această acţiune a fost Inocenţiu al II-lea in 1137 

cerându-i arhiepiscopului Berengario de Compostella să acorde clericului 

Arias un beneficiu. Suveranii pontifi care i-au succedat lui Inocentiu al II-lea 

s-au străduit să legitimeze aceste acţiuni printr-un concept filosofico-religios 

şi anume plenitudo potestatis.Dezvoltat de Inocenţiu al III-lea şi apoi de 

Inocenţiu al IV-lea acest concept introdus şi în legislaţia canonică sintetiza 

faptul că suveranul pontif are putere spirituală şi temporală nu doar asupra 

creştinilor, ci şi necreştinilor identificându-se la nivel conceptual cu 

autoritatea supremă. Prin urmare, suveranul pontif era singurul care avea 

dreptul să acorde funcţii ecleziastice. Papii de la Avignon au atins apogeul 

acestei politici  acordând tot mai multe funcţii şi privilegii, inclusiv ierarhilor 

din Ungaria şi implicit Transilvania. 

Următorii papi au continuat aceasta politică şi au adus completări. 

Prin politica de acordare a privilegiilor şi funcţiilor, suveranii pontifi şi-au 

întărit autoritatea directă asupra diecezelor, episcopatelor şi arhiepiscopatelor 

din întreaga Europa catolică în detrimentul regilor. Deşi se obişnuia ca regele 

să confirme episcopii aleşi de capitelul catedralei şi să aprobe convocarea 

sinoadelor, cuvântul monarhului a pierdut din putere tot mai mult. De aceea 

în timpul pontificatelor de la Avignon alegerea episcopului nu mai depindea 

de votul clerului, ci de voinţa papei, iar confirmarea regelui a devenit lipsită 

de substanţă. Faptul că episcopul era impus stârnea deseori nemulţumirea 

clericilor din capitlul catedralei epicopale ajungându-se la neînţelegeri în 

vederea împărţirii sarcinilor şi responsabilităţilor ce se rezolvau prin 

intervenţia regelui sau a papei. 

 O altă chestiune foarte importantă legată de politica beneficială este 

reprezentată de  cea fiscală. Orice funcţie sau privilegiu acordat de papă 

trebuia răsplătit de cel căruia i se oferea, de cele mai multe ori în bani.Spre 

exemplu cel ce primea un beneficiu trebuia să plătească o taxa beneficială 

numită annates sau fructus primi anni. În acest caz mi se pare important a 

aminti că taxa beneficială putea să ajungă până la jumătate din venitul total al 

beneficiarului, canonicii fiind nemulţumiţi de fiscalitatea prea aspră. 

Pentru a înţelege cât mai corect evenimentele şi mentalităţile acelor 

vremuri, cititorul este purtat de către autor în universul evului mediu 

occidental al secolelor XI-XIII. Atunci Sfantul Scaun şi-a reclamat pozitia de 
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conducător spiritual şi temporar al întregii Europe Creştine, societas 

christianorum prin doctrinele enunţate şi reformele puse în aplicare de 

puternicii suverani pontifi ca Grigore al VII-lea , Inocenţiu al III-lea si 

Bonifaciu al VIII-lea. Biserica Romana a reuşit să-şi impună valorile prin 

fondarea universităţilor unde se dezvolta ştiinţa, filosofia şi teologia sub 

controlul dogmei, prin răspândirea ordinelor mendicante care depindeau 

direct de papă şi bineînţeles prin instituţia inchiziţiei şi a cruciadei pe care le-

a folosit pentru a-şi îndepărta inamicii. Astfel în secolul XIII puterea 

monarhiei pontificale ajunsese la apogeu. 

Totuşi, în aceeaşi perioadă puterea politico-militară a Franţei a 

crescut semnificativ.Regii Filip al II-lea August(1180-1223), Ludovic IX-lea 

cel Sfant(1226-1270) şi Filip al IV-lea cel Frumos au întărit monarhia 

capeţiana. Filip al IV-lea s-a înconjurat de o elită de jurişti care au pus bazele 

unei noi teorii juridice în care monarhul era stăpân absolut în regatul său, el 

reprezenta puterea laică şi nu trebuia să se supună papei. Mai mult, împins de 

nevoia de a reîmprospăta finanţele secătuite ale regatului, monarhul a 

desconsiderat dreptul canonic ce prevedea ca papa era singura autoritate în 

măsură să pretindă dijme clerului şi a impus noi impozite acestuia în 

1296.Acest fapt a declanşat un adevărat conflict între suveranul pontif  şi 

Filip. Moartea lui papei Bonifaciu al VIII-lea şi alegerea lui Benedict al XI-

lea a însemnat o pacificare între cei doi. Un an mai târziu, Benedict a fost 

otrăvit şi conclavul a ales un papă francez în persoana lui Bertrand de Got 

numit şi Clement al V-lea, care sub presiunea cardinalilor francezi majoritari 

a mutat sediul papalităţii de la Roma la Avignon în 1309. 

Acest transfer a însemnat decăderea puterii suveranilor pontifi de 

odinioară în favoarea regelui Franţei. S-a întâmplat o mutaţie la nivel 

ideologic într-u cât doctrina plenitudo potestatis care îi oferea suveranului 

pontif puteri absolute, slăbea în faţa ideii de monarhie absolută care se 

solidifica în Franţa. Mai mult de atât, în Italia existau războaie între marile 

familii nobiliare ce au demonstrat că Roma nu era un loc sigur pentru Sfântul 

Scaun, care s-a pus sub aripa protectoare a regelui Franţei. Astfel, începând 

cu 1309 oraşul de pe Ron a devenit sediul creştinătăţii occidentale pentru 

următoarele 6 decade. 

  Cu toate că puterea Bisericii Romane a decăzut, ea şi-a dezvoltat un 

stufos aparat birocratic pentru a strânge cât mai eficient dijmele clerului şi 

banii proveniţi din acordarea privilegiilor şi funcţiilor, adică a beneficiilor. 

Reforma fiscală se datorează papei Ioan al XXII-lea din vremea căruia s-a 

impus colectarea strictă a taxelor şi s-au întocmit registrele cele mai 

complete şi clare privind veniturile şi cheltuielile. Colectarea  taxelor era 

responsabilitatea trimişilor pontificali care trebuiau protejaţi şi ajutaţi de 

monarhi. Transferul banilor se făcea prin intermediul băncilor italiene care, 
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la fel ca si monarhii, primeau o cota parte din taxele colectate, acest sistem 

dovedindu-se eficient. Ioan al XXII-lea a continuat să reformeze legislaţia 

canonică, să elimine corupţia şi să centralizeze aparatul administrativ al 

Bisericii care va fi un adevărat model în viitor pentru modernizarea şi 

centralizarea regatelor europene la sfârşitul evului mediu. 

Pe măsură ce lectura avansează, cititorul ajunge să înţeleagă tot mai 

multe amănunte legate de realităţile din Ungaria şi spaţiul transilvănean al 

secolului XIV. Capitolul III sintetizează problema dinastică a Ungariei la 

sfârşitul secolului XIII şi începutul secolului XIV ,dar şi legăturile acestui 

regat cu papalitatea de la Avignon oferind o introducere binevenită în 

realităţile lumii medievale din  acest colţ al Europei creştine. Impunerea pe 

tronul Ungariei în 1309 a unui rege de origine franceză din dinastia 

napoletană a Angevinilor însemna că Ungaria va avea o politică pro-papală, 

mai ales dacă dinastia amintită domnea în Italia peste un regat vasal 

suveranului pontif. Pe plan intern regii angevini  au respectat în linii generale 

politica beneficială a suveranului pontif, în timp ce au căutat să fie un arbitru 

între Biserică şi nobilime, dar şi să întărească puterea regală în defavoarea 

acestora. 

 Următoarele capitole, 4, 5,6,7 ating chestiunea esenţială sau punctul 

fierbinte al acestei carţi. Autorul aruncă o privire atentă asupra felului în care 

politica beneficială a papalităţii s-a reflectat în mediul transilvănean şi sub ce 

formă. Sunt analizate astfel 3 diceze a Transilvaniei, Oradiei şi Cenadului 

fiecăreia fiindu-i dedicat un capitol, formându-se astfel o imagine cât mai 

completă. 

 O dată cu reafirmarea Bisericii Romane în Transilvania, suveranul 

pontif nu ezită să îşi impună autoritatea asupra deciziilor capitlului 

Transilvaniei şi  să-i numească în mod direct pe canonici. Ceea ce mi s-a 

părut interesant este că deşi s-au acordat de timpuriu diferite privilegii şi 

funcţii canonicilor, în toate cele 3 dieceze suveranul pontif a oferit funcţia de 

episcop doar de la jumătatea secolului XIV.Spre exemplu în 1320 este numit 

primul canonic în capitlul din Alba Iulia, iar în 1368 în timpul pontificatului 

lui Urban al II-lea, este numit episcopul Dumitru, această politică continuând 

până la sfârşitul veacului. În ceea ce priveşte episcopia de la Oradea, acesta a 

jucat un rol important în istoria ecleziastică a Ungariei. Implicarea papalităţii 

în mod direct în numirea demnitarilor ecleziastici de aici s-a întâmplat pentru 

prima dată doar în 1320.Cam în aceeaşi perioada cu numirea directă a 

episcopului Transilvaniei, în 1345 este numit de către papă primul episcop  

de Oradea:Dumitru. 

De asemenea am considerat că merită luat în considerare faptul că 

beneficiile se acordau de către papă în foarte multe cazuri în urma cererilor 

regilor, cardinalilor, universităţilor etc. Spre exemplu în 1307 un nobil din 
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Bihor, acaparând în timp funcţii ecleziastice, a devenit episcop de Cenad 

fiind un apropiat al casei regale angevine şi al legatului papal Gentile. Până 

în 1377 în funcţia de episcop a Cenadului s-au succedat nu mai puţin de 11 

persoane, 9 dintre ele fiind numite direct de suveranul pontif. Cât despre 

originea lor etnica, această varia, mulţi dintre ei ocupând funcţia pentru o 

perioadă scurtă fiind apoi transferaţi în alte diceze. De-alungul secolului 

politica beneficială nu a fost constantă, ci a variat în funcţie de interesele 

suveranului pontif în această zonă şi în acest domeniu. 

În final ultimul capitol îşi propune a creiona o imagine de ansamblu, 

comparativă între politica beneficială din Ungaria respectiv Transilvania şi 

cea din alte ţări precum Spania, în timp ce concluziile oglindesc întregul 

studiu. 

Scrisă într-un limbaj nu foarte spumos şi nici foarte accesibil 

publicului larg, însă inţesat cu termeni de specialitate ce îl fac greu de 

digerat, cartea d-lui Răzvan Neagu este cu siguranţă rodul unei cercetari 

îndelungate şi serioase care deschide un drum spre viitoare cercetări de care 

istoriografia are nevoie. 
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Nicolas Offenstadt, Les Fusillés de la Grande Guerre et la 

mémoire collective (1914-1999), Paris, Éditions Odile Jacob, 

2002, 351 p. 

ANDREI FAUR*  

Lucrarea pe care o aducem în atenţia istoricilor români a apărut 

pentru prima dată în anul 1999, la editura Odile Jacob din Paris. Autorul ei 

este istoricul Nicolas Offenstadt, născut în anul 1967 şi actualmente 

conferenţiar universitar la Université Paris I Panthéon-Sorbonne, cu 

preocupări ştiinţifice legate atât de istoria Evului Mediu, cât şi de Primul 

Război Mondial şi de istoriografie. Legat de prima epocă istorică, acesta a 

publicat lucrarea Faire la paix au Moyen Age. Discours et gestes de paix 

pendant la Guerre de cents ans, apărută în anul 2007 la Odile Jacob, iar 

asupra  primei conflagraţii mondiale au văzut lumina tiparului lucrările 14-18 

aujourd’hui. La Grande Guerre dans la France contemporaine, publicată la 

editura Odile Jacob în anul  2010 şi  La Grande Guerre en 30 questions, 

apărută la editura Geste în anul 2007. Nicolas Offenstadt a arătat un interes 

deosebit istoriografiei, asupra căreia a publicat un mare număr de studii, 

precum şi o lucrare de sinteză, L’historiographie, apărută în anul 2011 în 

cadrul prestigioasei colecţii  Que sais-je.  

 Lucrarea de faţă este prima monografie a istoricului şi tratează 

delicata problemă a executaţilor prin împuşcare din Primul Război Mondial, 

din armatele Franţei, Marii Britanii, Germaniei, Imperiului Austro-Ungar şi 

Italiei. Aşa cum a subliniat autorul încă din primele pagini, imaginea 

camarazilor executaţi este una foarte puternică, pe care foştii combatanţi o 

aduc cu ei acasă şi tind să o povestească familiilor şi societăţii, spre 

deosebire de alte secvenţe ale violenţei de război care rămân trecute sub 

tăcere. Aş cum s-a întâmplat în privinţa modelului eroului de război, şi 

imaginea executatului a fost construită în timp, suferind importante 

metamorfoze. 

 Nicolas Offenstadt a folosit pentru demersul său o gamă largă de 

surse primare: documente din arhivele armatei terestre de la Vincennes, în 

fondurile tribunalelor de război proaspăt puse la dispoziţia cercetătorilor, 

opere literare privind acest subiect precum şi filme (a insistat îndeosebi pe 

filmul Paths of Glory în regia lui Stanley Kubrick), presă, corespondenţă, 

                                                           
* Masterand în anul II, Istoria şi socioantropologia epocii moderne, Facultatea de Istorie şi 

Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, faur_andrei_91@yahoo.com. 
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discursuri publice etc. Într-o anexă la finalul lucrării sunt publicate două 

surse primare: un regulament din anul 1909 privind execuţiile în armata 

franceză şi scrisoarea soldatului Waterlot care a supravieţuit unei execuţii în 

război.  

Această cercetare îşi propune să urmărească atât un subiect de istoria 

violenţei precum aceste execuţii (cărora le este consacrat un capitol), cât şi 

un subiect de imagologie şi imaginar social, respectiv imaginea acestor 

soldaţi executaţi în societate, până în anul 1999. Din punct de vedere tematic 

aşadar, lucrarea poate fi împărţită în două părţi, cea dintâi fiind consacrată 

execuţiilor propriu zise, iar a doua impactului lor în memoria colectivă.      

Prima parte cuprinde capitolul întâi al lucrării, Les fusillés (1914-

1918), care este de asemenea şi cel mai consistent în ansamblul lucrării. 

Aflăm încă de la început că toate armatele implicate în Primul Război 

Mondial dispuneau de pedepse cu moartea, aplicate pentru delicte diferite şi 

în maniere proprii. În faţa plutonului de execuţie se putea ajunge datorită 

unor  delicte precum: dezertarea, adormirea în post (în armata britanică), 

abandonul postului, insubodonării (fenomen care va cunoaşte o creştere în 

intensitate în ultimii doi ani ai conflictului). Dacă aceste pedepse sunt mai 

dese la începutul războiului, ele se reduc începând cu anul 1918 când 

intervine o mai mare grijă pentru psihicul soldatului. Estimările lui Nicolas 

Offenstadt, făcute pe baza cercetării arhivelor, indică aproximativ 600 de 

astfel de soldaţi executaţi în armata franceză, 330 în armata britanică, 750 în 

armata italiană şi  doar 48 în armata germană. În afară de soldaţi, în faţa 

plutonului de execuţie puteau ajunge şi civili vinovaţi de spionaj. În acest 

caz, execuţia era fotografiată şi publicată în presă, pentru a informa populaţia 

civilă şi a o îndemna la vigilenţă. De asemenea, nu erau ocoliţi de această 

măsură nici ofiţerii, executaţi de cele mai multe ori pentru laşitate în faţa 

inamicului, incitarea trupelor la predare sau revoltă contra autorităţii militare, 

dezertări. Execuţiile acestora aveau o puternică dimensiune simbolică, fapt 

care a transformat multe dintre ele în subiecte de filme sau romane. 

Un aspect important tratat aici de profesorul Offenstadt îl reprezintă 

execuţiile sumare, adică duse la capăt pe loc, fără judecată, la foarte scurt 

timp după comiterea delictului. În armata italiană au fost aproximativ 140-

150 astfel de delicte, ofiţerii având acolo mână liberă să combată rapid 

laşităţile, revoltele şi alte delicte are pun în pericol disciplina trupei (conform 

articolelor 40 şi 92 din Codul Penal Militar). Pentru armata franceză, acest 

tip de execuţii nu poate fi cuantificat. În armata austro-ungară, execuţiile 

sumare asupra civililor erau mai dese deât în alte armate. Execuţia sumară 

era un act care permitea ofiţerului să restabilească nişte ierarhii, să-şi 

reafirme poziţia în faţa soldaţilor sau pur şi simplu să ofere un exemplu. În 

această lucrare se prezintă cazul comandantului Honoré Courdray, 
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supranumit prinţul împuşcaţilor datorită disponibilităţii pe care o avea pentru 

această pedeapsă.  

O idee importantă pe care insistă istoricul francez este aceea a 

unicităţii justiţiei militare şi a lipsei oricărei legături dintre aceasta şi cea 

temporală.  Ea are un profund caracter exemplar, servind suprimării unei 

tendinţe sau probleme care ar putea afecta funcţionarea armatei. De acest 

caracter sunt conştienţi şi ofiţerii: un general citat ordona la un moment dat 

execuţia a trois ou quatre des plus coupables dintre soldaţi, doar pentru 

exemplu. Un alt istoric, Gérard Oram, a arătat că în armata britanică 

execuţiile o tentă eugenică, urmărindu-se suprimarea soldaţilor consideraţi 

slabi ori inutili.    

   Componenta rituală a execuţiilor s-a bucurat de o atenţie deosebită 

a autorului, care i-a demonstrat caracterul de spectacol public, cu rolul foarte 

clar de a restabili graniţa între bine şi rău. Fiecare dintre participanţi (ofiţeri, 

soldaţii din pluton, condamnaţii, capelanul, medicii, asistenţa) avea un rol 

foarte clar precizat. Execuţia era anunţată din timp şi existau mijloace diverse 

de a batjocori condamnatul: legarea de un stâlp sau pom cu o zi şi o noapte 

înainte, privându-l de hrană şi de apă (astfel se proceda în armata britanică şi 

în armata germană), smulgerea beretei şi epoleţilor, înscrierea numelui său pe 

panouri vizibile în localitatea sa natală (aşa cum se proceda în Italia) etc. 

Trupele coloniale se pare că erau umilite îndeosebi, mizându-se pe 

inferioritatea lor rasială şi culturală. Îndeplinirea sentinţei începea prin 

discursul autorităţii, care arăta fundamentele legale ale execuţiei, discursul 

condamnatului în care de obicei îşi exprima şi ultima dorinţă, urmat de o 

lectură finală a sentinţei care anunţa şi respingerea recursului.   

O problemă importantă care apare după execuţie se leagă de 

mormântul condamnatului, fiind cunoscute cazuri în care astfel de morminte 

ale soldaţilor au devenit locuri de pelerinaj. Aceste morminte erau aranjate de 

camarazii defunctului, din spirit de solidaritate şi în ciuda tuturor ordinelor 

contrare din partea autorităţii militare.  

Familiile acestor combatanţi preluau în parte vinovăţia executaţilor 

întrucât nu beneficiau de ajutor din partea statului. Opinia publică a 

stigmatizat nu de puţine ori pe rudele condamnaţilor, deşi încă de dinaintea 

finalului războiului execuţiile au început să fie aspru condamnat de o parte 

din ce în e mai mare a societăţii.  

Partea a doua a lucrării este dedicată construirii imaginii executaţilor 

şi a metamorfozei acesteia de-a lungul timpului, cuprinzând următoarele 

cinci capitole.       Capitolul al doilea, Un passé qui ne passe pas. La lutte 

contre la justice militaire et les réhabilitations des fusillés dans l’entre deux 

guerres, este dedicat luptei pentru reabilitare pe care au dus-o familiile 

executaţilor cu justiţia şi mecanismelor prin care aceasta s-a înfăptuit, unde s-
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a putut. Demersuri în acest sens încep masiv în Franţa după anul 1921, deşi 

statul începuse să acorde pensii şi rudelor executaţilor. În faţa cererii de 

revizuire a proceselor şi de reabilitare, formulate de Liga pentru Drepturile 

Omului şi de numeroasele asociaţii de veterani, statul reacţionează la început 

cu aroganţă, prin respingerea demersurilor şi atacuri de presă. Treptat însă, 

foarte încet, încep reabilitări în urma interviurilor, scrisorilor de pe front, 

scoase la iveală de munca asociaţiilor de veterani, devenite în perioada 

interbelică un important grup de presiune. Gazetele de stânga sunt un factor 

important aici, luând partea executaţilor şi condamnând în special ofiţerii 

pentru felurite abuzuri. În paralel, de-a lungul anilor 1920 se creează şi în 

Marea Britanie şi Germania comisii pentru investigarea proceselor curţilor 

speciale de război, care s-au soldat cu execuţii.  

Autorul a privilegiat în acest capitol exemplul francez de reabilitare, 

studiind argumentele din discursul militant, care miza foarte mult pe ideea de 

unitate naţională, pe trăsăturile personale ale victimelor care nu meritau acea 

soartă, căzând pradă ghinionului sau a necesităţii oferirii unui exemplu. 

Familiile joacă un rol crucial în sutele de procese de reabilitare care au loc în 

toată Franţa în deceniul trei al secolului trecut. Pentru a ilustra mai bine 

aceste procese, istoricul francez a recurs cu predilecţie la exemplul lui 

Blanche Maupas, văduva unui învăţător executat, care a depus eforturi 

susţinute pentru a-şi reabilita soţul, a-i aduce osemintele acasă, a-i face o 

ceremonie publică şi religioasă funerară (aşa cum au avut loc foarte multe 

de-a lungul Franţei) şi pentru a-l înscrie pe un monument dedicat 

învăţătorilor căzuţi pe front. Demersurile acestei femei, care a supravieţuit 

mult soţului ei, a impulsionat numeroase alte familii, care prin acţiunea lor 

conjugată au determinat Parlamentul să adopte în anul 1924 o lege privind 

inocenţa celor executaţi fără judecată. Aceste demersuri au nemulţumit multi 

militanţi prin ambiguitatea lor, însă nu s-a putut face niciun pas legislativ în 

plus spre reabilitarea generală. În anul 1928 a fost adoptat un roiect pentru o 

Curte specială de justiţie militară, care a fost sancţionat abia în 1932. Această 

Curte a contribuit la achitarea a 22 de executaţi, din cele 68 de cazuri 

examinate, însă şi-a încetat funcţionarea în anul 1935. 

Al treilea capitol, Le fusillé, entre fiction et réalité, aduce în prim-

plan imaginea executatului aşa cum a fost construită de către artişti, în 

romane, piese de teatru şi filme. Autorul a comentat mult aceste opere, 

punând accentul în cazul literaturii pe vocabularul folosit pentru conturarea 

protagoniştilor şi complotului. Sunt analizate aici romane precum Les Croix 

de bois al lui Roland Dorgélès (1919), Feu de Henri Barbusse (1916) pentru 

literatura franceză sau, din literatura engleză, Disentchantment de C.E. 

Montague (1926), Sunset Song de Lewis Grassic şi multe altele. După al 

Doilea Război Mondial autorul a remarcat că se produce o metamorfoză în 
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imaginea literară a executatului, vizibilă în romanul A Fable de William 

Faulkner sau în scrieri ale lui Maurice Merleau-Ponty, executatul primind o 

foarte puternică încărcătură simbolică şi o postură de sacrificat. 

O parte importantă a capitolului e consacrată analizei filmului Paths 

of Glory, realizat în anul 1957 în regia lui Stanley Kubrick, cu Kirk Douglas 

în rolul principal. Inspirat de romanul omonim al scriitorului american  

Humphrey Cobb (1935), filmul a constituit o veritabilă condamnare a 

absurdităţii justiţiei militare franceze din Primul Război Mondial, stârnind şi 

în Franţa puternice reacţii antiamericane.  

Al patrulea capitol, Les fusillés, martyrs de la révolution et héros 

locaux, tratează importanţa pe care această temă a dobândit-o pentru stânga 

franceză în secolul trecut. Reabilitarea generală a executaţilor şi trecerea lor 

în rândul eroilor patriei a fost susţinută cu tărie de socialişti şi comunişti, care 

au transformat figurile lor în simboluri ale luptei împotriva opresiunii. 

Executaţii ajung să fie valorizaţi la nivel local, unde li se ridică monumente, 

sunt cercetaţi de către intelectuali locali şi incluşi în comemorarea generală a 

eroilor. O mare simpatie ideologică a fost păstrată pentru aceşti executaţi mai 

ales în Republica Democrată Germană, acesta fiind unicul stat comunist de 

care s-a ocupat autorul.  

Al cincilea capitol, „Shot at dawn” et „shell-shock”: la campagne 

brittanique pour le pardon, constituie o analiză asupra felului în care 

societatea engleză s-a raportat la executaţi. Spre deosebire de Franţa, în 

Marea Britanie nu au existat reabilitări în perioada interbelică iar până în 

deceniul al nouălea nu s-a pus serios la îndoială justeţea vcondamnărilor. În 

anul 1983, un judecător numit Anthony Babington a dovedit fragilitatea 

multor acuzaţii care au generat condamnări la moarte, iar exemplul său este 

urmat de alţi istorici. Spre finalul deceniului, familiile executaţilor au început 

să facă cereri pentru o reabilitare generală, o iertare (pardon) din partea 

autorităţilor, pe care guvernul Blair a refuzat-o în anul 1988. Ceea ce se cerea 

era însă foarte greu de încadrat în justiţia britanică. Autorul atrage atenţia cu 

surprindere că militanţii englezi nu au făut niciodată referire la ceea ce se 

întâmplase în Franţa. În loc de a lupta pentru cazuri concrete, aceştia cereau 

o reabilitare generală, mizând foarte mult pe şocul bombardamentelor şi pe 

lipsa de educaţie a acuzaţilor, care i-a făcut vulnerabili în faţa procurorilor 

militari. În anii 1990 s-a discutat aprins această problemă, însă nu s-a ajuns la 

niciun rezultat definitiv. Dezbaterile au cuprins şi dominioanele, care au 

demarat anchete spre a-şi recupera condamnaţii.  

Ultimul capitol al lucrării, Novembre 1998. Les fusillés dans l’espace 

publique – lecture d’une polemique, reprezintă efortul riscant de a reconstitui 

un episod de istorie foarte recentă atunci când a fost scris acest volum: 

polemicile stârnite de discursul premierului Lionel Jospin din data de 5 
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noiembrie 1998 privind integrarea executaţilor în memoria naţională. 

Istoricul Nicolas Offenstadt a reconstituit cu multe amănunte evenimentul şi 

a făcut o serioasă analiză a discursului primului ministru. Dreapta şi extrema 

dreaptă l-au atacat mult, asociindu-i pe executaţi cu colaboraţioniştii 

regimului de la Vichy. În această dezbatere, istoricii au intervenit la final însă 

specialiştii solicitaţi, Guy Pedroncini, Jean Jacques Becker şi Pierre Miquel, 

s-au plasat de partea premierului. Discursul lui Jospin a deschis un val de 

comemorări pe care autorul l-a comparat cu cel din deceniul al treilea. În 

opinia sa, rolul crescut al istoriei locale face ca aceşti condamnaţi să fie mai 

uşor de pus în valoare. În anul 2002, Nicolas Offenstadt arăta ca elitele 

politice ale Franţei şi ale Europei privesc aceste execuţii ca fiind regretabile, 

însă lipseşte ideea unei reabilitări generale, în ciuda presiunilor familiilor 

care pe măsura trecerii timpului se diminuează. 

Lucrarea istoricului francez aduce la lumină o latură mai puţin 

cunoscută a Marelui Război, urmărind cu multă acribie istoria acestei teme 

până în zilele noastre. Considerăm că tema este una de actualitate în spaţiul 

românesc, cel puţin la nivelul recuperării istoriografice a execuţiilor din 

armata română în Primul Război Mondial, prea puţine din acestea fiind 

cercetate (precum cea a locotenent-colonelului Crăiniceanu, executat în 

contextul trădării colonelului Sturdza). Demersul istoricului Nicolas 

Offenstadt poate constitui un model în acest sens, chiar dacă un studiu al 

memoriei executaţilor români nu credem că va putea avea amploarea celui 

prezentat aici.        
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Vladimir Tismăneanu, Diavolul în istorie. Comunism, 

fascism şi câteva lecţii ale secolului XX, traducere de Marius 

Stan, Humanitas, Bucureşti 2013, 348 p. 

IONUȚ MIRCEA MARCU
*
 

Utilizând o metaforă preluată de la Leszek Kolakowski, în memoria 

căruia (alături de Tony Judt şi Robert C. Tucker) este gândită cartea, 

Vladimir Tismăneanu porneşte în Diavolul în istorie. Comunism, fascism şi 

câteva lecţii ale secolului XX pe drumul intelectual al analizei religiilor 

politice din secolul XX. Politologul român anunţa încă din primele pagini ale 

cărţii existenţa unei legături între biografia sa şi interesul academic pentru 

înţelegerea „furtunilor ideologice”, concept pe care îl preia de la Hannah 

Arendt, ale secolului trecut. Ca şi alte lucrări ale sale, Diavolul în istorie nu 

este în mod exclusiv rezultatul unui demers scolastic, cât şi o încercare de 

comprehensiune a experienţei proprii. 

Structura lucrării este construită în jurul celor şase capitole 

(„Radicalism utopic şi dezumanizare”, „Pedagogia diabolică şi (i)logica 

stalinismului”, „Secolul lui Lenin”, „Dialectica dezvrăjirii”, „Ideologie, 

utopie şi adevăr”, „Malaise” şi resentiment) la care se adăugă un Prolog 

(„Dictatori totalitari şi hybris ideologic”) şi concluziile lucrării. Observăm 

împărţirea tematică a capitolelor, preferându-se această abordare în 

detrimentul unei structuri cronologice probabil pentru a permite o lectură mai 

uşoară. 

Subiectele abordate pe parcursul lucrării reprezintă teme majore de 

analiza pentru politologie şi pentru istoria contemporană, Vladimir 

Tismăneanu expunându-şi punctele de vedere cu privire la acestea şi în alte 

lucrări. Diavolul în istorie este o încercare de a sistematiza şi de a sintetiza 

toate aceste argumente dezvoltate de autor de-a lungul carierei, beneficiind 

de o cunoaştere excelentă a bibliografiei, cât şi de a formula noi teorii. Una 

dintre mizele lucrării este de a compara cele două mari regimuri totalitare, 

cel din Uniunea Sovietică şi cel din Germania nazistă, cu referire atât la baza 

lor ideologică, cât şi la practică politică impusă în aceste state de partidul 

unic. Deşi se întreabă în ce măsură o asemenea comparaţie nu are potenţialul 

de a umbri caracteristicile specifice fiecărui regim totalitar, Vladimir 

Tismăneanu ajunge la a argumenta utilitatea unui demers comparativ, atât în 

                                                           
* Universitatea București, Facultatea de Istorie, anul III. 
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interiorul blocului totalitar, cât şi între ideologiile totalitare, de stânga sau de 

dreapta, şi democraţiile liberale. 

Principala reuşită a autorului este de a scoate în evidenţă foarte bine 

atât caracteristicile comune ale stalinismului şi nazismului, care le definesc 

aşadar în raport cu regimurile democratice, cât şi diferenţele dintre cele două 

ideologii totalitare. Folosindu-se de o cunoaştere excelentă a literaturii de 

specialitate cu privire la totalitarism, Vladimir Tismăneanu formulează 

puncte de vedere pertinente, bine argumentate şi atent explicate cititorului. 

Pe lângă această, o parte semnificativă a lucrării abordează tema 

marxismului critic şi impactul său din anii `70 şi `80. Aşa cum a arătat deja 

prin alte lucrări, pentru Vladimir Tismăneanu există o legătură puternică 

între declinul ideologiei, critica intelectualilor îndreptată împotriva regimului 

totalitar şi prăbuşirea comunismului în Europa Centrală şi de Est. Din 

punctul de vedere al autorului, fenomenul Gorbaciov reprezintă punctul 

culminant al revizionismului, încercările acestuia de a face transparent şi de a 

reforma sistemul fiind transpunerea în activitatea politică a încercărilor 

filosofilor de a revizui marxismul ca ideologie. 

Vladimir Tismăneanu este personal legat de ceea ce el numeşte 

„aventura revizionismului”, fenomen care i se aplică şi lui personal, dar şi 

unui autor care l-a format: Leszek Kolakowski. Autorul are în vedere atât 

cazurile intelectualilor fascinaţi de leninism (ori stalinism) sau de fascism, 

dar se referă în mod special la cazurile celor care au parcurs drumul de la 

marxism critic la post-marxism şi antimarxism. Relevanța acestora este una 

însemnată din punctul său de vedere deoarece sfârşitul comunismului în 

Europa Centrală şi de Est se explică (şi) prin distrugerea, de către 

intelectuali, a capacităţii ideologiei de a convinge că partidul acţionează 

pornind de la cunoaşterea legilor istoriei. 

Autorul are în vedere în ultimul capitol şi reziduurile comunismului 

în Europa Centrală şi de Est. Revoluţiile din 1989, considerate antiutopice, 

anti-teleologice şi anti-ideologice, sunt cele care încheie secolul XX, secol 

definit de puternice pulsaţii ideologice. Analizând „paradoxurile 

postcomunismului”, Vladimir Tismăneanu nu are în vedere doar consecinţele 

totalitarismului asupra modului de a gândi şi de a acţiona al oamenilor după 

prăbuşirea regimurilor comuniste, ci şi felul în care dispariţia partidului-stat a 

eliberat anumite energii politice, manifestate în primii ani de postcomunist. 

În ceea ce priveşte lecţiile secolului XX, la care face referire titlul 

cărţii, Vladimir Tismăneanu concluzionează ca radicalismul ideologic al 

secolului trecut a arătat că indiferent cât de nobil ar fi scopul final, oricât de 

puternic ar fi un angajament ideologic, el nu poate prevala asupra conştiinţei 

individului. Astfel, experienţele secolului XX au arătat că limitarea 

drepturilor omului, pe baza pretenţiei de cunoaştere de către un partid 
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omnipotent a legilor istorie, goleşte de sens conceptul de democraţie: „Zecile 

de milioane de morţi, memoria sârmei ghimpate şi a camerelor de gazare, 

precum şi sentimentul de tragedie insuportabilă sunt principalele moşteniri 

lăsate de nesăbuitele angajamente ideologice ale secolului XX de a construi 

Cetatea lui Dumnezeu hic et nunc” (p.262). 

Deşi totalitarismul de dreapta se număra printre subiectele cărţii, 

observăm totuşi preferinţa autorului pentru analiza totalitarismului de stânga 

în defavoarea celui de dreapta. Deşi părţi semnificative din lucrare sunt 

dedicate fie comparaţiei dintre fascism şi stalinism,  fie totalitarismului ca 

fenomen general, cea mai însemnată parte tratează totuşi aspecte privind 

istoria comunismului. Având în vedere expertiza academică a lui Vladimir 

Tismăneanu acest fapt este explicabil. Cu toate acestea, politologul reuşeşte 

să demonstreze o cunoaştere detaliată a istoriei fascismului, punctele sale de 

vedere fiind extrem de interesante şi de incitante. 

În privinţa comunismului, Vladimir Tismăneanu abordează teme 

precum relaţia dintre concepţiile lui Karl Marx şi leninism sau cea dintre 

leninism şi stalinism. Perspectiva sa este că misticismul care caracterizează 

leninismul îşi are originea în ideile lui Marx, iar stalinismul este o exacerbare 

a leninismului. Lenin este cel care transformă major marxismul, reuşind să-i 

confere partidului bolşevic aura infailibității şi cerând o aderență totală, 

aproape mistică: „Lenin a creat o mistică a partidului ca deţinător suprem al 

înţelepciunii strategice, o comunitate de sfinţi dedicată înfăptuirii mileniului 

cataclismic...”(p.137). 

Lucrarea lui Vladimir Tismăneanu, Diavolul în istorie. Comunism, 

fascism şi câteva lecţii ale secolului XX, este o lectură foarte utilă pentru 

publicul interesat de istoria contemporană, în mod general, cât şi pentru cel 

interesat de totalitarism, în mod special. Argumentele, perspectivele şi 

punctele de vedere ale autorului reuşesc să deschidă interesante chei pentru 

înţelegerea tragediilor secolului trecut și să arate necesitatea dezbaterii 

academice privind aceste teme. 
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Kevin Mitnick, William Simon, Arta de a stoarce informaţii: 

controlarea componentei umane a securităţii informaţiilor, 

Editura Teora USA, Wisconsin, 2005, 327 p. 

MIHAI MARTIN

 

 

 Cartea abordează această problemă într-un mod foarte convingător, 

fiindcă autorul  ei a fost în tinereţe cel mai înverşunat atacator de reţele  

informatice, fiind în cele  din urmă arestat de FBI ca urmare a intrărilor 

neautorizate în reţelele unor companii sau agenţii  guvernamentale 

americane. Dacă trecem cu vederea traducerea pe alocuri neinspirată şi 

erorile  gramaticale relativ frecvente, atunci putem vorbi de o excelentă sursă 

de informaţii.  Cartea dezvăluie căile prin care se produc atacurile şi se 

încheie cu o parte consistentă de modalităţi de prevenire a pierderilor 

determinate de astfel de atacuri .      

 Dacă, lumea crede că numai marile corporaţii pot fi ţinta inginerilor 

sociali – o denumire pretenţioasă pentru spioni sau escroci informaţionali – 

atunci faceţi o eroare care ar putea să vă coste scump. Mitnick ilustrează cu 

foarte multe exemple metodele de "stoarcere" a informaţiilor confidenţiale. 

Majoritatea acestor atacuri au ca element comun faptul că se desfăşoară prin 

telefon, deoarece inginerii sociali îşi asumă riscul de a se înfăţişa la sediul 

victimei doar dacă miza atacului este foarte mare. 

De ce reuşesc multe atacuri de inginerie socială? În primul rând pentru că 

oamenii sunt excesiv de optimişti, ca să nu spunem naivi. Majoritatea 

oamenilor sunt înclinaţi să creadă că lor nu li se poate întâmpla aşa ceva. E 

ceva ce se vede la televizor, se citeşte în cărţi, dar ei nu pot fi înşelaţi în felul 

acesta. Şi totuşi, gândiţi-vă: nu aţi fost niciodată victima unui inginer social? 

Nu aţi dat niciodată informaţii despre un coleg de-al dumneavoastră, ori 

despre compania la care lucraţi unei persoane despre care aţi presupus că este 

autorizată să obţină acele informaţii, dar despre care nu ştiaţi cu siguranţă că 

este autorizată? 

 Mitnick, spune următorul lucru, despre modul în care gândește 

aproape toată lumea: „Prioritatea fiecăruia la locul de muncă este să termine 

ce are de lucrat. În aceste condiţii de presiune, practicile de securitate ajung 

adeseori pe locul al doilea şi sunt trecute cu vederea sau ignorate. Inginerii 

sociali se bazează pe acest lucru când îşi desfăşoară atacul”. 

                                                           
 Mihai Martin, student, licență, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Studii de Securitate, e-mail: martinmanuel548@gmail.com. 
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Cartea este împărțită in patru părți. În prima parte intitulată,, Veriga 

slabă a securității”, autorul ne dezvăluie cea mai slabă verigă a securității, și 

de ce oamnenii și firmele lor sunt expuse riscului în fața atacurilor din 

domeniul ingineriei sociale. Astfel spus, cea mai slabă verigă a securității 

este factorul uman. Din sursele deținute de autor, el ne asigură, că teroriștii 

nu au folosit ingineria socială pentru a se infiltra unde vor ei, dar nu este 

exclus ca pe viitor să apeleze și ei la această tehnică. 

 Partea a doua intitulată ,, Arta atacatorului”, ne este prezentat faptul 

că o mare parte din informații care par apparent inoffensive, și se află în 

posesia unei companii, și sunt extreme de importante pentru atacurile unui 

inginer social, pentru că acestea pot să joace un rol destul de vital, pentru ca 

acesta să se poată deghiza într-un funcționar foarte credibil. Sunt prezentate 

unele apeluri, prin care sunt sustrase informații de la o companie,, 

CreditChex”, de la care băncile, iau date despre conturile clienților. La 

telefon s-a dat drept un funcționar al Băncii Mondiale. De asemenea, este 

prezentată și activitatea detectivilor particulari, pașii pe care ei îi parcurg 

pentru rezolvarea cazurilor în care sunt solicitați. Pentru ei cel mai important 

lucru este, ca după ce obțin informația pe care o doresc, de la o anumită 

persoană, sa țina legătura în continuare cu persoana respectivă, pentu a nu 

crea suspiciuni. 

 Partea a treia, intitulată,, Alerta-intrus”, În această parte este 

prezentată cititorilor, inteligența inginerilor sociali, și talentul lor de a-I 

manipula pe oameni sa facă totul cum vor ei. 

 O regulă foarte important la inginerii sociali, este aceea de a nu-și 

subestima niciodată adversarul. Este prezentată, și greșala marilor companii, 

aceea de a arunca la gunoi, acte destul de importante, în loc să le distrugă. 

Din această cauză, le fac munca mult mai ușoară inginerilor sociali, care iși 

pot culege de acolo o bună parte din informații, cum ar fi, numele 

persoanelor, adrese, numere de telefon, personal de conducere, etc. 

 În ,, Spionajul industrial”, este prezentat faptul că informațiile de 

valoare, trebuie protejate, indifferent de forma pe care o au, și de locul în 

care se găsesc ele. Orice companie, care depozitează datele la vedere, trebuie 

să cripteze datele, pentru a le proteja confidențialitatea. Deși aproape toate 

atacurile de inginerie social, au loc prin telefon sau pe e-mail, oamenii nu 

trebuie să excludă posibilitatea ca inginerul social să se prezinte la sediul 

firmei. O regulă care ar trebui să o respecte cu strictețe toți angajații unei 

companii, este aceea, de a nu transfera fișiere altor oameni, fără aprobarea 

conducerii companiei. 

 În ultima parte intitulată,, Lăsarea barierei”, autorul le sugerează 

companiilor care nu au resursele necesare, pentru dezvoltarea unui program 

de securitate, să se adreseze unor companii din domeniul securității, pentru a 
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le oferi securitatea. Le este foarte necesar să folosească tehnologiile de 

securitate cât mai mult posibil, pentru a crea un sistem de apărare eficient. 

Este prezentată și clasificarea informațiilor pe categori, în funcție de nivelul 

confidenșialității acestora. Totuși, împărțirea lor pe categori, poate fi un 

process lung și costisitor dar este foarte important, și cu cât este mai complex 

sistemul de clasificare, cu atât mai mult costă instruirea angajaților și 

aplicarea sistemului, dar este garantată și protecția lor. 

 

Au fost alese patru clase de informații: 

 Confidențială: este cea mai importantă, și este utilizată doar în 

companie, și trebuie comunicată, doar unui anumit număr de 

persoane. 

 Private: informații de natură personal, utilizate doar în cadrul 

organizației, iar o dezvăluire a lor ar putea provoca pagube serioasei 

companiei sau personalului. 

 Interne: pot fi furnizate către orice angajat al companiei. 

 Publice: orice informație destinată publicului, prin ce mod allege 

respective companies să îl transmită. 
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Brian Silverstein, Islam and Modernity in Turkey, Palgrave 

Macmillan, New York, 2011, 278 p. 

MARIUS MUREȘAN
 

Brian Silverstein este un antropolog socio-cultural american şi 

profesor asociat la University of Arizona. Studiile acestuia s-au concretizat 

prin obţinerea titlului de doctor la University of California, Berkley. Între 

domeniile sale de interes se numără problemele modernităţii, a relaţiei dintre 

religie şi secularism, a culturii publice, a istoriografiei. Deşi lucrarea de faţă 

este cea mai recentă, Silverstein a mai publicat un număr de cercetări de 

antropologie istorică şi culturală, având ca centru de interes spaţiul 

Orientului Apropiat. Având la bază o muncă de cercetare de doi ani în 

Turcia, care a însemnat cercetare de teren şi de arhive, lucrarea Islam and 

Modernity in Turkey, care face parte din colecţia de Antropologie Istorică a 

Editurii Palgrave Macmaillan, reuneşte atât elemente genealogice, cât şi 

etnografice privind tradiţiile islamice ale discursului şi practicii în Turcia.  

Argumentele autorului sunt acelea că la un nivel fără precedent în 

lumea musulmană, majoritatea turcilor consideră Islamul ca fiind în primul 

rând o chestiune de alegere şi credinţă privată. Silverstein combină elemente 

etnografice cu analize conceptuale şi examinări ale discursului şi practicii 

islamice. Acesta porneşte de la interogaţia referitoare la felul în care 

instituţiile islamice sunnite au îndurat reformele de la sfârşitul existenţei 

Imperiului Otoman şi felul în care au fost integrate în era republicană. În 

cadrul procesului de descriere a tranziţiei în detaliu, autorul prezintă felul în 

care elitele sunnite din imperiu s-au raportat la rolul şi natura Islamului. 

Realizând o veritabilă lucrare de antropologie istorică în cadrul căreia 

tratează în paralel elemente precum evoluţia istorică a comunităţilor 

omeneşti, tradiţiile şi sistemul de credinţe, Silverstein prezintă într-o manieră 

unică o societate destul de eterogenă, care a trecut prin numeroase 

transformări de-a lungul timpului. Cartea este împărţită în trei părţi: 

„Genealogies of the Turkish Present”- o critică istorică a prezentului prin 

intermediul genealogiei, „Disciplines of Presence” şi „Islam and Liberal 

Publics”, pe care le vom analiza în continuare. Silverstein analizează pe rând 

natura discursului şi practicii islamice contemporane, precum şi reformele 

iniţiate la sfârşitul existenţei Imperiului Otoman; mai apoi are în vedere felul 

                                                           
 Masterand, an II, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, "Istorie, 
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în care practicile sunt transformate de către liberalizarea mediului social, 

economic şi politic; în cele din urmă, autorul examinează cum această 

liberalizare a modificat sfera religioasă, natura politicii şi locul discursului 

moral în viaţa publică. 

Primul capitol stabileşte bazele istorice ale relaţiei dintre secularitate 

şi Islam în timpul Imperiului Otoman târziu. Autorul demonstreză că natura 

religiei în această eră nu este posibilă fără luarea în considerare fie a puterii 

politice, fie a transformărilor intelectuale prin care religia a început să fie 

definită drept o problemă individuală şi nu una definită de comunitate. În 

acest fel, Silverstein este capabil să demonstreze că trendul contemporan al 

secularizării religiei îşi are are origini teologice, istorice şi filosofice mult 

mai adânci. Studiul lui Silverstein adresează câteva întrebări clare şi de 

actualitate în Turcia, în special cele referitoare la frământările revizioniste 

referitoare la politicile lui Ataturk şi relaţia lor cu reformele târzii din 

Imperiul Otoman. Acesta arată că intelectualii islamişti au jucat un rol în 

presarea instituţiilor islamiste de a se îndrepta spre reformare. Reformele 

republicane, chiar şi cele referitoare la religie şi stat, nu au fost realizate 

începând doar cu 1923, ci s-au bazat pe experienţa târzie a Imperiului 

Otoman,  precum cele referitoare la modificările în vestimentaţie. (p.31-32) 

Următorul pas este mai dificil, deoarece are în vedere ideea că republica a 

fost stabilită pe principii islamice, deşi cei mai mulţi musulmani văd 

reformele drept abolirea califatului, aşadar un atac asupra Islamului. (p.59)  

În al doilea capitol, începe să îşi centreze atenţia asupra ordinii 

comunităţii Nakshibandi, adeptă a sufismului, un curent în interiorul 

Islamului. (p.68) Deşi tranziţia spre republică a modificat considerabil rolul 

implicării statului în regulile islamice, este amintit faptul că rânduiala sufistă 

nu a fost atacată în perioada de început a erei republicane. Desigur, 

rebeliunea Sheikh Said a schimbat acest climat şi toate rânduielile anterioare 

au fost abolite. (p. 85) Înainte de a concluziona că aceste fapte sunt semne ale 

secularizării, autorul furnizează argumente istorice care atestă faptul că 

aceste comunităţi deja începeau să conteste rolul acestor tipuri de organizări, 

care creau un impediment între individ şi zeitate.  

Al treilea capitol marchează începutul celei de-a doua părţi a lucrării 

în care este tratat felul în care elitele turce critică rolul grupului Nakshibandi, 

considerând că practicile sale reprezintă o deviaţie de la scopul şi practica 

Islamului. (p. 97) Partea a doua este mai etnografică. Este despre oamenii 

obişnuiţi care au luat parte la ordinea impusă de Iskender Pasha în Istanbul, 

dar de asemenea urmăreşte şi istoriile paralele ale acestei organizări şi ale 

politicii turce. Bazându-se pe munca de teren, Silverstein examinează 

semnificaţia transmisiunilor media, precum radioul, în practica acestui grup. 

El susţine faptul că noile cadre capitaliste care au determinat economia 
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liberală, incluzând valul de privatizări au fost legitimate chiar de musulmani, 

de noua burghezie. Se pare că acesta este motivul pentru care elita kemalistă 

a pierdut monopolul deţinut în discursul public. Această burghezie este 

expresia unor schimbări structurale în cadrul lumii musulmane din Turcia 

contemporană: printr-un model liberal, Islamul a fost transformat într-o 

religie bazată pe alegerile personale şi credinţa privată; partidele seculare 

precum CHP, nu mai pot astfel să monopolizeze valorile occidentale 

moderne precum democraţia, deoarece şi religia a devenit simbolul propriei 

convingeri. (p. 102) Având în vedere faptul că anteriorul capitol s-a sfârşit 

prin prezentarea felului în care sufiştii au început să considere că propriile 

practici sunt suspecte din punct de vedere spiritual, autorul încearcă să 

analizeze de ce ele încă mai continuă chiar dacă au fost excluse de regimul 

republican. Silverstein adresează această întrebare spunând că „participarea 

la aceste ritualuri sufiste, era un mod pentru oameni de a deveni felul de 

musulmani care doreau ei să devină şi le mai ofereau tehnicile de înţelegere, 

definire şi reproducere a unui Eu etic” (p. 99). În dezbaterea sa despre istoria 

politică a secolului al XX-lea, autorul face legături directe între acest ordin şi 

partidele şi liderii politici, astfel că această comunitate are relaţii 

semnificative cu Partidul Justiţiei şi Dezvoltării din Turcia (AKP). (p. 107) 

În partea a treia, Silverstein argumentează faptul că aceste conexiuni 

politico-religioase ajută la crearea unei baze liberale prin intermediul căreia 

AKP încearcă să reconfigureze instituţiile statului în numele drepturilor 

civile şi a multiculturalismului. Demonstrează astfel că otomanii de la 

sfârşitul imperiului erau bine ancoraţi în realităţile europene privind 

problema secularizării. Aceste eforturi sunt considerate de autor un mod de 

agândire cu privire la locul spiritualităţii şi al relaţiei acesteia cu statul în 

cadrul societăţii. (pp. 182-186) 

Brian Silverstein abordează toate aceste direcţii bazându-se pe o 

metodologie complexă, care îmbină pe de-o parte cercetarea de teren, cu 

elemente legate de tradiţii şi lucrări de specialitate în domeniu. Acesta 

reuşeşte să realizeze conexiuni importante între activităţile contemporane ale 

unei comunităţi religioase şi noţiunile mai profunde ale liberalismului politic 

din cadrul Republicii Turce de astăzi. Analizele sale permit clarificarea 

felului în care construcţiile mentale şi de valori ale sunniţilor sunt diferite de 

cele din Orientul Mijlociu Arab şi din rândul minorităţilor musulmane din 

Europa de Vest şi America de Nord. Sunnismul ia o formă distinctă în 

Turcia. Este necesar să menţionăm, la fel cum autorul o face, că lucrarea de 

faţă este un studiu etnografic al intelectualilor şi ideilor şi nu o trecere în 

revistă a activităţilor de zi cu zi ale unei asociaţii religioase. Lucrarea 

constituie o cercetare originală, care spre deosebire de cele clasice nu separă 

Islamul de secularism, ci încearcă să le lege pe cele două ca entităţi care s-au 
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condiţionat una pe cealaltă. Cu alte cuvinte, modernitatea în Turcia nu a fost 

constituită de desprinderea de religia musulmană, ci chiar a fost determinată 

într-o mare parte de aceasta. Totodată, originile unei astfel de transformări a 

societăţii nu trebuie căutate doar în secolul al XX-lea, ci mai devreme, în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea. În ciuda concluziilor cât se poate de 

interesante, Silverstein îşi argumentează tezele prin intermediul unui limbaj 

destul de greu, fără a oferi de fiecare dată explicaţiile necesare unui 

necunoscător al realităţilor acestei civilizaţii. Mai mult decât atât, titlul este 

prea puţin rezumativ şi face o trimitere mult prea rece înspre subiectul real al 

lucrării de faţă. 
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În lucrarea de faţă este abordată tematica imaginii cavalerului, în 

contextul primelor patru cruciade şi al transformărilor prin care a trecut 

societatea vest-europeană în secolele XI-XIII. Autorul face o analiză a 

cronisticii primelor patru cruciade, în încercarea de a identifica felul în care 

sunt descrişi cavalerii şi nobilii care au participat la aceste expediţii, stilul, 

metodele şi preferinţele acestor cronicari. 

Radu-Dan Mureşan este doctor în istorie al Facultăţii de Istorie şi 

Filosofie, din cadrul Universităţii ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cu lucrarea 

de doctorat Cavalerii şi Biserica în Cruciade: viziunea autorilor francezi din 

secolele XI-XIII, apărută în 2013. 

Aşa cum a observat şi autorul, în istoriografia românească lipsesc o 

serie de analize a cronicilor franceze de secol XI-XIII care au abordat 

tematica cruciadelor. Până acum s-au scris doar sinteze ale acestor expediţii 

militare, cu puţine analize asupra spiritualitaţii. imaginarului şi teoretizării 

fenomenului. S-au tradus mai multe lucrări din istoriografia franceză şi cea 

britanică pe acest subiect, marea majoritate a acestora fiind sinteze1. 

Volumul este structurat pe şapte capitole: în primul capitol este 

descris cadrul general al evoluţiei sociale, politice şi ecleziastice a 

Occidentului în secolele XI-XIII, în capitolul doi este urmărită formarea 

conceptului de cruciadă, în capitolul trei sunt relatate cele mai importante 

evenimente din timpul primelor patru cruciade, în capitolul patru este 

analizată valoarea generală a cronicilor, capitolul cinci şi şase sunt cele mai 

consistente din punct de vedere analitic şi cuprind interpretări ale descrierilor 

cavalerilor şi nobililor, iar în ultimul capitol sunt sintetizate motivele 

percepute de cronicari, care au stat în spatele eşecului cruciadelor; în acelaşi 

capitol sunt enumerate concluziile la care a ajuns autorul. 

În ce priveşte problematica expediţiilor din Spania care au precedat 

cruciadele, Radu-Dan Mureşan consideră că acestea nu pot fi considerate 

                                                           
*
 Masteratul ,,Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate” 

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Adresă de e-mail: 

marian_horvat5@yahoo.com.          
1 Amintim ca ultime apariţii editoriale primele două volume din Steven Runciman, Istoria 

cruciadelor, Editura Nemira, 2014. 
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războaie-sfinte sau cruciade şi că se încadreză în tipologia clasică a 

războaielor medievale2. 

Autorul nu îşi propune să verifice acurateţea informaţiilor oferite de 

cronistica primelor patru cruciade, ci să invetarieze descrierile făcute 

cavalerilor şi nobililor participanţi, să le compare, să descopere intenţiile şi 

preferinţele cronicarilor (glorificarea unor conducărori ca Bohemund, 

Tancred şi Godefroi de Bouillon), atitudinile partizane şi să le stabilească 

valoarea lor, ca stil, metodă şi vocabular.  

Există în text pasaje în care autorul se contrazice. De exemplu, acesta 

susţine că, între căderea Imperiului Roman de Apus şi anul 1000, societatea 

europeană a cunoscut un oarecare declin, pentru ca patru rânduri mai jos să 

susţină că, în aceeaşi perioadă, societatea a intrat într-un proces de 

recuperare, de regenerare3. De asemenea, identificăm o serie de afirmaţii 

eronate, cum ar fi cea privind procesul de dezvoltare al Bizanţului încă patru 

secole după anul 10004 sau susţinerea originii gote a cronicarului Rigord5. De 

asemenea, mulţi termeni sunt folosiţi greşit, textul nu are cursivitate pe 

alocuri şi unele pasaje sunt neclare. Un alt punct slab al lucrării este 

repetarea, cu fraze identice, a concluziilor de la finalul capitolelor în 

concluziile finale6. 

Aşa cum a subliniat şi Radu-Dan Mureşan, cercetarea a fost 

îngreunată de numărul mic  al cronicilor traduse în limba română. Lipseşte 

analiza cronicii lui Henri de Valenciennes, care a fost francez şi a relatat 

episoade din timpul celei de a patra cruciade. În plus, autorul a folosit prea 

puţin studiile occidentale dedicate subiectului, inclusiv cele de imagologie7. 

Volumul abordează un subiect care a lipsit aproape complet din 

analizele istoricilor români şi ajută la înţelegerea unor caracteristici 

definitorii ale cronicilor dedicate primelor patru cruciade. Cu toate acestea, 

autorul nu a folosit în întregime instrumentele aflate la îndemâna istoricului, 

lipsesc analizele mai aprofundate şi o abordare mai completă din perspectiva 

imagologiei. 

 

 

                                                           
2 Radu-Dan Mureşan, Cavalerii şi Biserica în Cruciade: viziunea autorilor francezi din secolele 

XI-XIII, Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2013, p. 75. 
3 Ibidem, p. 9. 
4 Ibidem, p. 20. 
5 Ibidem, p. 110. 
6 Ibidem, p. 203-206. 
7 Amintim doar studiul lui Peter Noble, Villehardouin, Robert de Clari and Henri de 

Valenciennes: Their Different Approaches To The Fourth Crusade, în The Medieval Chronicle, 

Erik Kooper (ed.), Costerus New Series. 
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