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ISTORIE MEDIEVALĂ 

 

PROCESELE ANIMALELOR ÎN EVUL MEDIU 

 
CĂTĂLINA COVACIU* 

 
Abstract: During the Middle Ages, hundreds of animal trials occurred in 

Western Europe, which literally means that animals were prosecuted and 

eventually convicted for different crimes, just as human culprits. There 

were both individual and collective trials, orchestrated by the state or by 

the Church. Moreover, various species of animals were involved, from 

swarms of insects to domestic mammals, punishments also ranging from 

curse and excommunication to death sentence. Such trials, as any other 

judicial action, were highly expensive and resource consuming, so we 

ought to consider them as serious demarches, that reflected deeply-

rooted problems as well as convictions. Since this subject is almost 

unknown in historical literature written in Romanian, I attempted to 

provide some explanations – gathered from the historiography of the 

matter –, referring to issues such as medieval law and state 

centralization, social psychology and popular, and not less written, 

culture. 

Key-words: animal trials, state centralization, climate of insecurity, 

aggressive instinct, scapegoats, permeable boundary between man and 

animal. 

 

 Argument 

 Atitudinea omului față de animal a variat de-a lungul timpului: de 

la animalul sacru, totem al culturilor vechi, preistorice, până la animalul 

demonizat de creștinismul care încerca să cultive în om latura spirituală, 

să-l ridice deasupra bestialității sale; de la cruzime – de pildă sacrificarea 

animalelor în arenele romane pentru distracția publicului ori coridele –, la 

exploatare – în scopuri agricole, în război –, până la tandrețe – atitudine 

pe care o încearcă mulți contemporani față de animalele de companie. În 

spatele unei atitudini „umane” față de animale continuă să se ascundă, în 

cultura occidentală, sentimentul de dominare a omului asupra animalului, 

                                                           
*Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 

coordonator conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”. 
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moștenit pe filieră iudeo-creștină. Dincolo de un anumit discurs, relația 

omului cu animalul continuă să fie caracterizată de arbitrariul uman. 

 Un aspect interesant și prea puțin cunoscut al istoriei animalelor îl 

constituie procesele intentate unor exemplare din acest regn. În zilele 

noastre, a aduce un animal în fața judecătorului pare absurd sau, în cel 

mai bun caz, parte a unui scenariu suprarealist. De-a lungul istoriei, însă, 

s-au petrecut astfel de evenimente. 

Procesele civile sau ecleziastice împotriva animalelor ajung la 

apogeu în Evul Mediu, dar găsim exemple și în antichitate sau epoca 

modernă1.Începând din secolul al IX-lea și până în secolul al XIX-lea, 

Melodie Slabbert numără peste 200 de astfel de procese, doar în Europa 

occidentală2. La rândul său, Michel Pastoureau identifică în Franța, între 

mijlocul secolului al XIII-lea și sfârșitul secolului al XV-lea, aproximativ 

60 de procese3.În fapt, s-a constatat că animalele au fost aduse în fața 

instanței, de-a lungul secolelor XIII-XVI, în Franța, Elveția, Tirol, 

Germania, Olanda, câteva în Spania și Italia, chiar și în insulele britanice 

sau pe continentul american. 

Scopul acestui articol este acela de a aduce în atenția cititorilor un 

capitol de istorie mai puțin cunoscut, așa cum este el reflectat în 

istoriografia problemei. Rezumându-ne la perioada medievală, ne 

propunem să integrăm acest fenomen intrigant într-un cadru instituțional, 

cultural și, nu în ultimul rând mental, în încercarea de a-i 

clarificarațiunile și sensul, darși de a aduce lumină asupra unei maniere 

specifice de exprimare a emoțiilor și de raportare la lumea înconjurătoare.  

 

Tipuri de procese 

Cercetătorii decelează mai multe categorii de procese ale 

animalelor4. Într-o primă categorie se încadrează procesele criminale, 

intentate de către autoritățile laice, în mod individual, unor animale 

domestice, care atentau la viața oamenilor, ucigându-i ori schilodindu-i. 

Cel mai vechi proces de acest fel are loc în 1266/68 la Fontenay, lângă 

                                                           
1 În 1906, New York Herald raportează condamnarea unui câine elvețian, acuzat de 

crimă. Jeffrey Kastner, „Animals on Trial”, in Cabinet, Issue 4 Animals, Toamna 

(2001),sursa: http://cabinetmagazine.org/issues/4/animalsontrial.php, accesat: 

2.03.2014. 
2 Melodie Slabbert, „Prosecuting animals in Medieval Europe : possible 

explanations”,în Fundamina : A Journal of Legal History, Nr. 10 (2004): 159-179, 

p. 161. 
3 Michel Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, trad. Emilian 

Galaicu-Păun, Cartier, București, 2004, p. 49.  
4Ibidem, pp. 40-42. 

http://cabinetmagazine.org/issues/4/animalsontrial.php
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Paris, și vizează un porc5. Execuția animalelor găsite vinovate putea fi 

realizată prin diferite metode: acestea puteau fi îngropate de vii, altele 

puteau fi strangulate, iar corpurile lor arse6. 

O a doua categorie o constituie procesele colective intentate unor 

animale sălbatice – mistreți, lupi – sau insecte ori rozătoare care 

produceau pagube sau amenințau comunitățile omenești. Animalele mari 

erau vânate cu consimțământul autorităților laice, iar împotriva celor mici 

intervenea Biserica, careperforma exorcisme, pronunța anateme sau chiar 

excomunicarea. Cel mai timpuriu incident de acest fel este atestat în 

1338/39, când, la cererea unui preot paroh din Kaltern, sat din zona 

Tirolului, un juriu ecleziastic a alungat și a anatemizat lăcustele care 

devastaseră recoltele. Procedura prin care animalele erau alungate este 

nefirească, judecând după criteriile noastre contemporane; potrivit 

acesteia, judecătorul ținea în mână un animal din specia vizată și îi cerea 

în mod solemn să părăsească zona. Dacă acest lucru se întâmpla, 

comunitatea mulțumea în mod solemn Domnului,socotind că rugăciunile 

le-au fost ascultate. Dacă nu, se proceda mai departe la blesteme, 

excomunicări7. 

Crimele de bestialitate – zoofilie – constituie obiectul unei a treia 

categorii de procese; considerată abominabilă, o astfel de vină avea drept 

consecință arderea omului, ca și a animalului.  

În fine, un al patrulea tip este reprezentat de procesele de 

vrăjitorie sau erezie în care erau implicate animale și care au avut loc mai 

ales în secolele XVI-XVII. În cadrul acestora, animalele sunt considerate 

instrumente ale diavolului sau chiar diavolul deghizat. În acest caz, e 

posibil ca diavolul să fie cel condamnat și nu animalul în sine8. De altfel, 

asocierea dintre vrăjitoare și animale era notorieîn Evului Mediu târziu. 

Uneori, ea poate îmbrăca forma stabilirii unui raport de identitate între 

cele două „specii”; în acest sens, Ulrich Molitor înfățișează într-o 

xilogravură din 1489 Trei vrăjitoare cu capete de măgar, cocoș și câine 

ce se îndreaptă către Sabat9. 

 

Personificarea animalelor 

                                                           
5 Peter Dinzelbacher, „Animal Trials: A Multidisciplinary Approach”, in Journal of 

Interdisciplinary History, Vol. xxxii, Nr. 3 (Iarna, 2002): 405-421, p. 407. 
6 Melodie Slabbert, art. cit., p. 164. 
7 Peter Dinzelbacher, art. cit., p. 408. 
8 Melodie Slabbert, art. cit., p. 175. 
9 Vezi fig. 1. 
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Încă de la primul contact cu fenomenul, se constată un lucru care 

poate fi frapant pentru un observator contemporan: animalul acuzat este 

tratat ca un subiect uman. În continuare, voi aduce câteva argumente în 

sprijinul acestei constatări. 

Un proces bine documentat, amplu tratat de Michel Pastoureau, 

este cel al scroafei din Falaise (1386), care ucisese un sugar10. Aceasta a 

fost judecată și condamnată la moarte, la execuție fiind prezenți și alți 

porci. Interesant este că, în timpul execuției, scroafa a fost deghizată în 

bărbat. De asemenea, pentru ca pedepsirea sa să fie exemplară, a fost 

comandată o pictură care să reprezinte supliciul scroafei, pentru a fi 

expusă în biserica locală. 

În al doilea rând, animalul era supus interogatoriului. Michel 

Pastoureau relatează procesul unei alte scroafe, din 1457, de la Sauvigny-

sur-Etang, care ar fi mărturisit sub tortură uciderea unui copil, precum și 

faptul că l-ar fi mâncat împreună cu purcelușii săi11. 

În al treilea rând, există indicii potrivit cărora și acuzații din 

regnul animal puteau fi împovărați de circumstanțe agravante. De 

exemplu, într-un proces intentat unui porc în Mortain, Normandia, în 

1394, crima acestuia a fost considerată cu atât mai gravă cu cât a fost 

comisă într-o zi de post12. 

În al patrulea rând, constatăm că în cadrul proceselor colective 

intentate de Biserică unor animale dăunătoare, acestea erau 

excomunicate, nu înainte de a li se oferi șansa de a se muta pe un teritoriu 

necultivat. Implicit, acest lucru înseamnă că animalele erau încadrate (sau 

încadrabile) în comunitatea ecleziastică, care este una umană prin 

excelență. Un precedent –care nu este singular – este oferit de episcopul 

Barthélemy din Laon care decretala 1120 că șoarecii de câmp și omizile 

care invadează câmpurile sunt „blestemate și excomunicate”13. 

Nu în ultimul rând, Peter Dinzelbacher observă că terminologia 

din documentele referitoare la procesele animalelor este identică cu cea 

din procesele cu subiecți umani14. Și regimul de încarcerare pare a fi 

același ca în cazul oamenilor, folosindu-se aceleași închisori și aceeași 

procedură15. 

                                                           
10 Michel Pastoureau, op. cit., pp. 31-33. 
11Ibidem, p. 35. 
12Ibidem, p.36. 
13Ibidem, pp.38-39. 
14 Peter Dinzelbacher, art. cit., p. 407. 
15 Melodie Slabbert, art. cit., p. 164. 
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În procesele individuale, în nouă din zece cazuri, în fața 

tribunalelor apare porcul. Michel Pastoureau oferă câteva explicații ale 

acesteirecurențe: porcul era poate cel mai răspândit mamifer, dar și cel 

mai „vagabond”, el putândfi întâlnit oriunde. În altă ordine de idei, între 

acest animalși specia umană se pot stabili numeroase elemente de 

asemănare, inclusiv din punct de vedere anatomic.În contextul 

mentalității medievale,care profesează convingerea privind 

interdependența și reciprocitatea dintre trup și suflet, se putea ajunge ușor 

la întrebarea dacă porcul nu are cumva și particularități spirituale 

asemănătoare cu ale oamenilor16. 

În altă ordine de idei, animalele s-au bucurat de sprijinul unui 

apărător dedicat, în persoana juristului francez din secolul al XVI-lea, 

Bartholomé Chassenée, care a luat partea lupilor și carilor în 

procese17.Principalele argumente ale acestuia subliniau că animalele nu 

cunoșteau procedurile; mai mult, tribunalele nu aveau nicio jurisdicție 

asupra acestora, deoarece, prin natura lor, animalele nu pot comite 

crime18.Însă în majoritatea cazurilor care ne-au parvenit, animalele au 

fost găsite vinovate19. 

 

Posibile explicații 

Pedepsirea unei crime în Evul Mediu implica un proces 

costisitor20,investit în același timp cu un caracter profund formal, 

demersul angajând membri ai elitei,avocați, episcopi, chiar și universitari. 

De aceea, ar trebui să vedem dincolo de derizoriul și teatralitatea acestor 

procese și să le privim ca pe o chestiune gravă și serioasă. În consecință, 

considerăm oportun să ne îndreptăm atenția asupra atitudinii autorităților 

și să încercăm să o explicăm în context.  

Procesele animalelor ridică problema responsabilității și a 

moralității necuvântătoarelor. Gânditorii cei mai de seamă ai Evului 

                                                           
16 Michel Pastoureau, op. cit., p.44. Referitor la proiecția gânditorilor medievali 

asupra raporturilor dintre trup și suflet, cf. Jérôme Baschet, La civilisation féodale: 

de l'an mil à la colonisation de l'Amérique, Flammarion, Paris, 2006, capitolul 

„Corps et âmes. Personne humaine et société chrétienne”. 
17 Peter Dinzelbacher, art. cit., pp. 414-415. 
18 Katie Sykes, „Human Drama, Animal Trials: What the Medieval Animal Trials 

can Teach Us About Justice for Animals”, Animal Law, Vol. 17, Nr. 2 (2011): 273-

311, p. 283. 
19 Ibidem, p. 281. 
20 Cheltuieli semnificative sunt pricinuite de următoarele aspecte pe care le implică 

un proces: spațiu în care să fie reținut vinovatul, hrana acestuia, plata gardienilor, a 

călăului, a judecătorilor și avocaților. 
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Mediuresping ideea că animalul ar putea răspunde de faptele sale, 

întrucât nu este dotat cu rațiune, atribut exclusiv uman, circumscris 

sufletului intelectiv de origine divină21.În mod similar, marea majoritate a 

magistraților tind să respingă, la rândul lor,noțiunea responsabilității 

animalelor. În secolul al XVI-lea, Pierre Ayrault, în lucrarea Ordre, 

formalité et instruction judiciaires (1575) își exprimă convingerea că 

animalele nu au rațiune și nu înțeleg ce li se reproșează, dar consideră că 

justiția trebuie să fie exemplară: „Dacă vedem un porc spânzurat 

deoarece a mâncat un copil, este pentru a avertiza tații și mamele, 

doicile, slugile, să nu-și lase copiii nesupravegheați și să-și închidă bine 

animalele pentru ca acestea să nu poată dăuna sau face rău”22. Așadar, 

un prim aspect care ne atrage atenția este interesul autorităților de a 

asigura ordinea, prin intermediul unor avertismente vehement exprimate.  

 

1. Atitudinea autorităților 

În cadrul unei lucrări devenită jalon în interiorul direcției de 

cercetare discutate – The Criminal Prosecution and Capital Punishment 

of Animals (1906) –, Edmund P. Evans considera că urmărirea judiciară 

a animalelor, ce avea drept rezultat excomunicarea sau execuția 

acestora, își are originea în climatul general de superstiție, al cărui 

manifestare mult mai cunoscută este vânătoarea de 

vrăjitoare23.Procesele au avut loc în special în țările alpine, unde par a fi 

mai frecvente și mai durabile decât în alte părți; or, aceleași coordonate 

spațio-temporale se remarcă și în cazul proceselor vrăjitoarelor. Ceea ce 

putem reține este că aceste tipuri de procese s-au desfășurat pe fondul 

întăririi autorității statului, un stat care, în colaborare cu Biserica, 

încerca să impună un punct de vedere doctrinar, să normeze și să 

controleze societatea24.Așadar, procesele animalelor coincid cu procesul 

centralizării statale. În al doilea rând, proceseale animalelorau fost 

orchestrate atât de autoritățile laice, cât și de cele ecleziastice. 

                                                           
21

Joyce E. Salisbury, „Do Animals Go to Heaven? Medieval Philosophers 

Contemplate Heavenly Human Exceptionalism”, in Athens Journal of Humanities & 

Arts, Vol. 1, Nr. 1, (Ianuarie 2014): 79-85, pp. 81-82. 
22 Michel Pastoureau, op. cit., pp.46-47. 
23 Sursa: http://www.medievalists.net/2013/09/08/medieval-animal-trials/, accesat în 

25.02.2014. De altfel, aceasta din urmă este considerată de autor „incredibil de 

absurdă și atroce”. 
24 Cf. Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII): o cetate asediată, 

trad. Modest Morariu, Meridiane, București, 1986, vol. II, pp. 275 sqq. 

http://www.medievalists.net/2013/09/08/medieval-animal-trials/
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Statul înscris pe calea centralizării se preocupa tot mai mult față 

de justiție și proliferarea legilor, redescoperind dreptul roman, același 

interes manifestându-se și în sânul Bisericii. În acest sens, în secolul al 

XIII-lea, a fost desăvârșită așa-numita procedură inchizitorială, care 

conferea actului juridic temeinicie, fundamentându-l pe o literatură de 

specialitate emergentă și pe consemnarea în scris a tuturor acțiunilor – 

de altfel, tot mai clar definite25.Procesele animalelor aveau loc în 

perioade de criză și, în mod particular, în circumstanțe neobișnuite, 

pentru a da impresia că autoritățile veghează la respectarea legii și a 

ordinii26.Spre exemplu, când animalul vinovat nu era prins, un altul din 

aceeași specie era judecat și condamnat, fără a fi executat. În astfel de 

cazuri putea fi supliciat un manechin care îi seamăna animalului 

vinovat27. Pe măsură ce înaintăm în timp, justiția pare să fie tot mai 

vindicativă, prin aceea că se străduiește să-l facă pe animal să sufere. 

Execuția era precedată sau urmată de expunere, târâre, mutilare, sfâșierea 

cadavrului28.În același timp, continua să funcționeze, bine încetățenit în 

conștiința colectivă, principiul talionului, în lumina căruia procesele 

animalelor ar putea fi interpretate ca o răzbunare împotriva animalelor 

dăunătoare29. 

Robert Darnton, în lucrarea sa de antropologie istorică intitulată 

Marele masacru al pisicii, mai precis în studiul dedicat acestui episod 

straniu din istoria culturalăa Franței scolului al XVIII-lea, sugerează că 

un proces intentat unui animal era mai ușor de orchestrat, iar așa-zișii 

vinovați erau mai ușor de pedepsit decât subiecții umani.În fapt, 

lucrătorii tipografi care masacrează pisicile stăpânilor acumulaseră 

numeroase frustrări, iar izbucnirea lor nu a fost altceva decât un atac 

indirect împotriva stăpânilor. Mai mult decât atât – punctează autorul – 

violența împotriva animalelor făcea parte din fondul profund al culturii 

populare30. De aceea, putem bănui, pe urmele lui Darnton, că animalele 

erau țapi ispășitori, că pedepsirea lor era expresia frustrării călăilor lor, 

a neputinței lor, în fond. 

                                                           
25 Melodie Slabbert, art. cit., pp. 169-170. Referitor la procedura inchizitorială, cf. 

Brian P. Levack, The Witch-hunt in Early Modern Europe, Pearson, Harlow, 2006, 

pp. 74 sqq. 
26Peter Dinzelbacher, art. cit., p. 406. 
27 Michel Pastoureau, op. cit., p.43. 
28Ibidem, p.36. 
29 Melodie Slabbert, art.  cit., p. 174. 
30 Robert Darnton, Marele masacru al pisicii și alte episoade din istoria culturală a 

Franței, trad. Raluca Ciocoiu, Polirom, Iași, 2000, capitolul „Lucrătorii se revoltă: 

marele masacru al pisicilor din Rue Saint-Séverin”. 
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Un alt aspect la care face trimitere fenomenul este preceptul 

iudeo-creștin al superiorității umane, precept la care Biserica ținea în 

mod special. Din perspectiva creștinismului, omul, ca centru și 

încununare a creației, a fost destinat de Creator să stăpânească lumea. 

Prin intermediul acestor procese, oamenii încercau să-și exercite 

autoritatea asupra animalelor. Esther Cohen (The Crossroads of Justice: 

Law and Culture in Late Medieval France, 1993) consideră că procesele 

animalelor au persistat datorită presiunii populare indirecte, exprimate de 

către avocați, în ciuda incongruenței cu doctrina oficială a Bisericii. 

Interpretate dintr-o perspectivă antropologică, aceste procese reprezintă 

pentru autoare afirmarea supremației omului asupra întregii creații31. 

Pe de altă parte, Paul Schiff Berman (Rats, Pigs and Statues on 

Trial: The Creation of Cultural Narratives in the Prosecution of Animals 

and Inanimate Objects) așează în prim planacțiunea autorităților, care nu 

făceau altceva decât să răspundă unor nevoi sociale și psihologice de 

fond. Autorul consideră că animalele au fost supuse jurisprudenței umane 

în urma elaborării unui discurs care „armoniza societatea cu forțele 

naturale pe care nu le putea controla”, din dorința de a domestici 

necunoscutul și de a da impresia victoriei binelui32. 

După cum vom vedea în cele ce urmează, omul medieval tinde să 

se situeze într-o stare de comuniune cu natura, evitând să traseze limite 

riguroase între uman și animal. Astfel, revendicarea supremației omului 

ne apare mai mult ca o repercursiune istorică a diseminării unui mesaj 

ideologic decât ca o propensiune antropologică.  

 

2. Explicații de natură structurală; considerații asupra 

mentalității epocii 

Așadar, procesele animalelor trebuie considerate într-un context 

mai amplu, raportate la universul mental și la principiile structurale de 

funcționare a societăți.Procesele s-au desfășurat într-un context istoric al 

cărui cuvânt de ordine era insecuritatea: insecuritate economică, socială, 

existențială chiar,ținând cont de mortalitatea ridicată, de speranța de viață 

redusă, și de epidemiile care amenenințau constant. O veritabilă angoasă 

luase naștere într-o cunjunctură istorică dramatică, pe fondul unor 

nenorociri fără precedent: războaie, marea ciumă, foamete, criza 

instituției papale. Un răspuns la frică este violența, ca și tendința de a găsi 

țapi ispășitori, în încercarea disperată de a găsi cauza răului și de a-l 

                                                           
31Katie Sykes, art. cit., p. 289. 
32 Peter Dinzelbacher, art. cit., p. 420. 
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îndepărta. Jean Delumeau afirmă că frica se află la originea represiunilor 

împotriva ereziei, a vrăjitoriei, care constituie, în ultimă instanță, un 

mijloc de realizare a procesului de centralizare statală și de uniformizare 

socială33. 

Dincolo de această conjunctură, constatatăm că omul medieval 

avea o altfel de structură emoțională față deoamenii zilelor noastre. Johan 

Huizinga vorbește în Amurgul Evului Mediu despre climatul de violență 

difuză, de trăire frenetică de la sfârșitul epocii medievale. Pe fondul 

precarității existenței „rezulta, în viața de toate zilele, o stare de excitație, 

o emotivitate pasională, manifestată în acea dispoziție sufletească 

schimbătoare, caracterizată prin exuberanță grosolană, cruzime 

violentă, duioșie interioară, care alcătuiesc cadrul vieții orășenești 

medievale”34.Este o stare de spirit care, prin intermediul conceptelor 

folosite de Norbert Elias, ar putea fi desemnată drept o exprimare 

necenzurată a trăirilor de orice fel, trăiri intense, neobișnuit de mobiledin 

perspectiva omului modern35.„Împotriva nenorocirilor și mizeriei exista 

mai puțină alinare decât acum, de aceea erau mai de temut și mai 

chinuitoare”36. Atunci când o situație e percepută ca o amenințare la 

adresa existenței, una dintre reacțiile instinctive este lupta sau – cu alte 

cuvinte – riposta violentă. Cruzimea justiției, care era întotdeauna 

exemplară, era gustată de popor cu o „bucurie animalică”, probabil 

datorită întreținerii unei încrederi naiveîn înfrângerea răului, în 

suprimarea amenințării, transformată într-o sărbătoare per se. 

Dacă în societățile moderne „instinctul de agresivitate” este 

convertit într-o violență simbolică, manifestată prin intermediul unor 

competiții sportive, dezbateri ș.a., în Evul Mediu, acesta reprezenta o 

trăsătură esențială; lupta, vânătoarea erau un mod de viață și, totodată, 

mijloace de asigurare a subzistenței. Mai mult decât atât, cruzimea 

provoca plăcere și era tolerată din punct de vedere social37.Plăcerea de a 

chinui în mod gratuit se poate exemplifica chiar prin intermediul relației 

om-animal: în Parisul secolului al XVI-lea, de sărbătoarea Sfântului Ioan 

erau arse de vii în piața publică una sau două duzini de pisici. De obicei, 

                                                           
33Jean Delumeau, op. cit., vol. I-II, passim. 
34 Johan Huizinga, Amurgul Evului Mediu, trad. H. R. Radian, Meridiane, București, 

1993, p. 35. 
35 Norbert Elias, Procesul civilizării. Cercetări sociogenetice și psihogenetice, trad. 

Monica-Maria Aldea, Polirom, Iași, 2002, volumul I Transformări ale conduitei în 

straturile laice superioare ale lumii occidentale, p. 243. 
36Johann Huizinga, op. cit., p. 10. 
37Norbert Elias, op. cit., pp. 234-237. 
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erau prezenți regele și curtea, iar acest act „justițiar” se împlinea spre 

desfătarea publicului38. 

Am văzut că o posibilă interpretare a proceselor animalelor indică 

înspre o demonstrație de forță pe care o fac autoritățile.Însă 

întreagasocietate pare angajată în căutarea ordinii, a stabilității. O atare 

înțelegere a problemei este sugerată de faptul că procesele împotriva 

animalelor păgubitoare se desfășurau la cererea comunității39.Înstrânsă 

legătură cu acest tip de procese, erau organizate procesiuni pentru 

îmbunarea lui Dumnezeu. Dacă nenorocirile continuau, acestea erau 

considerate o binemeritată pedeapsă divină împotriva unei comunități 

iremediabil viciate de păcat. Pe de altă parte, intervenția oamenilor 

Bisericii avea și scopul de a ridica moralul populației, de a oferi singurul 

antidot pe care epoca îl avea la dispoziție, în absența insecticidelor, 

pesticidelor etc. pe care le avem noi astăzi: rugăciunea.În lumina acestor 

fapte, respectivele animale reprezentau un veritabil pericol social40. În 

consecință, teama și lupta împotriva lor erau pe deplin justificate. 

Extrapolând rezultatele cercetării lui Emmanuel Le Roy Ladurie, 

înscrise în monografia Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, 

constatăm că procesele erau intentate, într-adevăr, unor animale 

conotate negativ: câinele, pisica, porcul, lupul, șobolanul.Trăind în 

imediata apropiere a omului, acestea deveneau deranjante și agasante, 

adeseori periculoase41. Din acest punct de vedere, considerăm posibilă 

generalizarea unei stări de nesiguranță, generată de animalele 

menționate, care – în anumite condiții– sfârșesc prin a deveni țapi 

ispășitori. 

În altă ordine de idei, Joyce Salisbury (The Beast Within: 

Animals in the Middle Ages, 2011)este de părere că, spre sfârșitul Evului 

Mediu, asistăm la o estompare a distincției dintre om și animal. În 

literatura medievală – argumentează autoarea – sunt prezente 

numeroase exemple de animale care au un comportament uman. În 

manuscrisele medievale apar animale ce poartă haine umane și iau parte 

la activități omenești. Atunci când animalele sunt personificate în acest 

fel mai e doar un pas până la tentația de a le considera morale și 

                                                           
38Ibidem, p. 246. 
39Peter Dinzelbacher, art. cit., p. 419. 
40 Melodie Slabbert, art. cit., p. 166. 
41Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, trad. 

Maria Carpov, București, Meridiane, 1992, volumul II, pp. 174-175, 185. 
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responsabile42. Am putea însă adăuga, în conformitate cu observațiile lui 

Eugenio Battisti, că starea de fapt descrisă de Salisbury depășește 

cronologic granițele Evului Mediu – și cu atât mai mult ale Evului Mediu 

târziu –, alegoriile animaliere reprezentând o opțiune predilectă pentru 

caracterizarea fizică, dar și morală a oamenilor43. 

Animalul este un dublu, o oglindă a omului, în culturile 

tradiționale. Creștinismul a desacralizat animalul, însă se considera că și 

prin intermediul său – ca prin orice altă entitate a lumii vizibile –, poate fi 

revelată voința divină. După cum constată Robert Delort, în literatura 

medievală, animalul este o imagine a omului, oferită publicului cu scop 

moralizator. „Limita între om, animal și monstru este vagă, imprecizia 

cunoștințelor este întărită de atitudini mentale; modestele certitudini 

devin secundare când singurul lucru important este 

semnificația”44.Autorul se referă la literatură în citatul de mai sus, însă 

considerăm în acest caz literatura ca un indicator al climatului mental. 

Spre exemplu, în cultura medievală, indivizii monstruoși, cu grave 

diformități, erau considerați păcătoși, acesta fiind și motivul pentru care 

au căpătat diformitatea. De asemenea, copilul născut de pe urma unui 

mare păcat – sodomie, bestialitate –avea să fie un monstru, un hibrid, om 

și animal în același timp45. 

Transgresarea limitei între uman și animal este sugerată și de o 

întâmplare care depășește granițele ficțiunii și ale imaginarului. Étienne 

de Bourbon, inchizitor dominican din secolul al XIII-lea, relatează un 

episod legat de o devoțiune stranie față de ogarulGuinefort, în dieceza de 

Lyon. Acesta a fost ucis pe nedrept de stăpân, care îlcrezuse vinovat de 

vătămarea fiului său din leagăn, când, de fapt, câinele îi salvase viața.Din 

acest motiv, animalul a fost considerat martir de către localnici și venerat 

ca un sfânt46.Considerăm această relatare – chiar dacă descrie o imagine 

schematizată a unei alterități desconsiderate – ca o confirmare a faptului 

că, la nivelul culturii populare, granița dintre uman și animal era cu 

                                                           
42 Sursa: http://www.medievalists.net/2013/09/08/medieval-animal-trials/, accesat în 

25.02.2014.  
43 Eugenio Battisti, Antirenașterea. Cu un apendice de manuscrise inedite, trad. 

George Lăzărescu, Meridiane, București, 1982, vol. II, p. 32. 
44 Robert Delort, Animalele și istoria lor, trad. Mioara Izverna, Meridiane, 

București, 1993, pp. 89-90. 
45Ibidem, p. 90. 
46 Sursa: http://www.fordham.edu/halsall/source/guinefort.asp, accesat în 

26.02.2014. 

http://www.medievalists.net/2013/09/08/medieval-animal-trials/
http://www.fordham.edu/halsall/source/guinefort.asp
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adevărat permeabilă. În acea concepție, animalul poate avea virtuți 

înălțătoare, în vreme ce omul poate să acționeze ca o bestie.  

Însă ștergerea liniei de demarcație dintre om și animal a generat o 

teamă fără precedentde latura bestială a omului, proporțională cu 

eforturile de a o controla mai eficient47.Spre sfârșitul Evului Mediu, dând 

curs mesajului Bisericii, s-a amplifică dorința de cultivare a spiritualului, 

de înfrânare a bestialității inerente naturii umane, mai ales la nivelul 

elitelor48. Acest efort de autocenzurare și autoeducare constituie însăși 

esența „procesului civilizării”. De asemenea, am adăuga, este contextul în 

care comunitățile umane și-au asumat – într-un mod violent – poziția 

preeminentă pe care creștinismul i-o rezervăomului în cadrul creației.Pe 

acest fond, între uman și animal se va trasa o graniță categorică. 

 

 Concluzii 

În încheiere, vom trece în revistăprincipalele componente ale 

civilizației și mentalității Evului Mediu târziu, pe care le considerăm 

relevante pentru explicarea proceselor animalelor.În primul rând, 

întărirea autorității statului, care începe să își facă simțită prezența în 

viața comunităților și a indivizilor, se manifesta printr-un efort justițiar. 

Pe de altă parte, avem convingerea că esența fenomenului nu poate fi 

înțeleasă în lipsa unor explicații de ordin structural. Climatul de 

violență, sau chiar propensiunea înspre violență a omului medieval,era 

în permanență alimentat de starea de insecuritate, generând impulsul și 

înverșunarea de a depista și de a pedepsi sursele răului, reale sau 

potențiale. Pe de altă parte, apropierea ontologică, la nivelul mentalului 

colectiv, dintre om și animal a făcut posibilă revendicarea unor 

compensații morale din partea animalelor, care erau deferite justiției cu 

acest scop. Spre sfârșitul Evului Mediu, respectiva atitudine care este 

completată – în mod paradoxal –de dorința de a îmbrățișa preceptul 

superiorității umane, de a înfrâna dimensiunea animalică a existenței, 

ceea ce contribuie la diabolizarea animalului. 

În urma acestei incursiuni în istoriografia problemei, considerăm 

că procesele animalelor se nasc la intersecția mai multor tendințe inerente 

evoluției civilizației medievale, complementare sau distincte. Ne aflăm în 

fața unui fenomen prea puțin studiat; foarte probabil căcercetătorii nu au 

remarcattoate explicațiile și implicațiile sale, iar altele – prezentate în 

literatura de specialitate – este posibil să le fi omis. Cu toate acestea, 

                                                           
47 Robert Muchembled, O istorie a diavolului: civilizația occidentală în secolele 

XII-XX, trad. Emilian Galaicu-Păun, Cartier, Chișinău, 2002, p. 47. 
48Ibidem, pp. 47-48. 
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putem afirma cu destulă siguranță că, în ochii oamenilor medievali, 

procesele animalelor nu păreau atât de absurde cum ne par nouă astăzi. 

 

Anexe 
Fig. 1: Ulrich Molitor, Trei vrăjitoare cu capete de măgar, cocoș și câine 

se îndreaptă către Sabat, 148949. Reprezentarea traduce strânsa legătură, 

dusă până la nivelul suprapunerii, dintre vrăjitoare și animalele 

considerate nefaste, conducând la înrăutățirea reputației acestora din 

urmă. 

 

  

                                                           
49 Sursa: http://witches.monstrous.com/gallery/displayimage.php?pid=747 , accesat 

în 16.05.2014. 

http://witches.monstrous.com/gallery/displayimage.php?pid=747
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Fig. 2: Protestanți spânzurând o pisică deghizată în preot catolic, 

gravură, 1554, Mary Evans Picture Library50. Considerăm că imaginea 

are un dublu sens. În primul rând, amalgamează două avataruri ale răului 

– animalul diabolizat, respectiv sacerdotul confesiunii concurente –, 

având din acest punct de vedere rolul de a ridiculiza o instituție a 

Bisericii catolice și de a atrage atenția asupra absurdității ei. Pe de altă 

parte, considerăm că obiectul comparației nu este întâmplător, sugerând 

în egală măsură, permeabilitatea graniței dintre uman și animal, sau cel 

puțin sentimentul oamenilor premoderni privind o mai mare apropiere 

între cele două regnuri. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
50 Apud Jeffrey Kastner, art. cit., sursa: 

http://cabinetmagazine.org/issues/4/animalsontrial.php, accesat: 8.03.2014. 

http://cabinetmagazine.org/issues/4/animalsontrial.php
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PATRU ÎNGERI AI APOCALIPSEI ÎN CREAȚIA 

UMLINGHIANĂ 

 

VARGA ISTVAN ATTILA 

  

Abstract: In the present article I shall present and analyze 4 painted 

cassettes (one from Sfăraș and 3 from Bicalatul), which present the angel 

with the trumpet motive. In this analysis I am trying and identifying the 

source and the message. However, these representations being symbolic 

ones, the message used to be interpreted by each believer in an individual 

manner. Thus, I too can come up with one of the numerous 

interpretations which I consider being the most common one. These 

angelic symbols are interesting because, as it comes to the Baroque style 

in general and that from Cluj it offers many examples, however in the 

case of the Reformed Church, as for my knowledge, these are the only 

ones. 

Keywords: Arcularius, Reformed Church, Panels, Baroque, Angel with 

the trumpet, iconography and iconology, Symbol. 

 

Numele de tâmplar-pictori își are originea în lucrarea lui Voit Pál 

din 1942. Aceștia se numeau mansator, mansarius. În secolul al XVIII-

lea în Cluj se mai numeau și arcularius sau scriniarius1.  

În ceea ce privește formarea lor, au primit o educație de tâmplari 

și activau în breasla tâmplarilor. Decorul mobilierului realizat de ei în 

unele cazuri, era decorat cu picturi. Alteori acestea erau adăugate de cei 

care creau și stemele. Dar, din secolul al XVII-lea, s-au descoperit caiete 

cu modele specifice tâmplarilor pictori2. 

În 1783 apare o nouă schimbare, când Iosif al II-lea a făcut printr-

un decret ca învățarea desenului în zilele de duminică și de sărbători 

pentru ucenici să fie obligatorie, acesta fiind valabil și pentru tâmplari3. 

Datorită ordonanției se poate observa cum în acest deceniu ce a urmat, 

motivele umlinghiene au devenit mai picturale, având la bază un desen 

bine elaborat. 

                                                           
 Masterand, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

varga_istvan_attila@yahoo.com.  
1 Mihály Ferenc, "Virágozódott ... Anno" : az Umlingok Kalotaszegen, Néprajzi 

Múzeum, Budapest,  2007, p. 13. 
2 Ibidem, pp. 13-14. 
3 Ibidem, p. 15. 

mailto:varga_istvan_attila@yahoo.com
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Familia Umling se presupune că își trăgea originile din Saschizd, 

iar din această cauză și datorită naționalității se presupune că a aparținut 

confesiunii lutherane4. 

Umling Laurentiu s-a născut în jurul anului 1700 în Saschiz, iar 

în 1737 s-a căsătorit. Din această căsătorie a rezultat un fiu, care a primit 

numele tatălui, Umling Laurențiu Junior. În 1740 devine cetățean al 

Clujului, iar în 1742 apare în documentele cu profesia de „arcularius”. În 

1790 a decedat, ajungând la vârsta venerabilă de 90 de ani5. 

Umling Laurențiu Junior este amintit din 1763 și el ca fiind 

arcularius, iar în același an sau chiar mai devreme a devenit membru al 

breslei tâmplarilor. În 1775 este deja notarul breslei, dar în documente 

este amintit din nou doar în 1785. În ceea ce privește viața personală se 

cunosc puține, în 1761 era însurat, iar între 1765 și 1785 a devenit tatăl a 

7 copii. A murit în anul 1794 și a fost înmormântat conform ritului 

lutheran6. 

Unmling Johan s-a născut în jurul anului 1753 la Cluj. În 1773 

apare menționat ca „szasz patricius”, iar în același an și el, asemenea 

tatălui și fratelui mai mare, devine membru al breslei tâmplarilor. Despre 

viața lui personală se știe că s-a însurat în 1774 cu Weiss Borbara, iar 

între 1775 și 1794 a devenit tatăl a 6 copii. A murit în 1797 la doar 45 de 

ani7. 

În activitatea familiei Umling se poate observa o clară modificare 

între anii 1764-1765 când pe lângă Umling Laurențiu au activat și fii săi 

în decorarea bisericii. Faptul că este ajutat de cei doi fii reiese din 

activitatea concomitentă a atelierului Umling, atât în jurul Clujului, cât și 

în Șoncuța Mare și Baia Mare la castelul Teleki8.  La Petrindul se știe că 

a activat și Johan Umling, iar aici deja apar elemente zoomorfe cu un 

simbolism nemaiîntâlnit în creația umlinghiană, cum ar fi de exemplu 

dragonul cu trompetă.  

În ceea ce privește sursa de inspirație a acestor maeștrii, ei se 

folosesc de creația altor tâmplari pictori, se inspiră din artele miniaturale, 

de exemplu diferite decoruri publice, elemente heraldice, dar și din 

ilustrația diferitelor cărți apărute în perioada lor. Dar în unele cazuri se 

                                                           
4 Kelemen Lajos, Művészettörténeti tanulmányok, Kriterion könyvkiaó, Bukarest, 

1977, p. 88. 
5 Mihály Ferenc, op. cit., p. 16. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, p. 17. 
8 Ibidem, pp. 36-37. 



VARGA ISTVAN ATTILA 

22 
 

inspiră din descrieri verbale, neavând la bază o sursă iconografică 

vizuală, ci doar una imaginară. 

 

Biserica reformată din Sfăraș 

Biserica reformată din Sfăraș a fost construită în stil gotic în jurul 

secolului al XV-lea. În secolul următor, asemenea localităților din zonă, 

și credincioșii din acest sat trec la protestantism. Astfel, din cauza 

distrugerilor provocate de trecerea timpului și trecerea hoardelor tătare și 

prin această localitate, biserica a fost renovată deja în secolul XVII în stil 

puritan specific protestantismului9. 

În 1750 Umling Laurențiu a realizat tavanul casetat al navei și cel 

al altarului. În plus tot el a realizat și amvonul, tribuna vestică și ușile. 

Peste 40 de ani a activat cea de-a doua generație a familiei Umling10. Pe 

lângă decorarea bisericilor în numeroase cazuri ei s-au ocupat și de 

restaurarea casetelor deteriorate11. În cazul de față de asemenea au 

decorat băncile și au renovat casetele deteriorate. Dintr-o inscripție de pe 

pulpit, reiese persoana comanditarului, Kudor István. Este posibil ca el să 

fi comandat și casetele pictate, printre care și cel cu motivul îngerului cu 

trompetă. 

În biserica reformată din Sfăraș apare prima casetă pictată din 

creația umlinghiană cu motivul de înger. Această casetă a fost plasată în 

fața scărilor pe care se urcă în amvon. Astfel este scoasă în evidență 

importanța acestui element. 

Caseta prezintă trei chenare. Primul chenar este decorat cu motive 

geometrice care se regăsesc și în cazul casetelor realizate de Umling 

Laurentiu. Al doilea chenar este format din două bandouri verticale. 

Bandoul din stânga prezintă o floare pe care stă o pasăre, care privește 

înspre est, spre dreapta. Bandoul din dreapta prezintă același motiv floral 

pe care stă o pasăre ce privește înspre vest, adică spre stânga. Al treilea 

chenar înconjoară imaginea centrală pe toate laturile și este decorat cu 

motive vegetale printre care se remarcă garoafa și laleaua. 

În centru este reprezentat un înger sub un arc semicircular. În 

extradosul arcului apare înscris „Arch. Angyal”, iar intradosul este 

decorat cu nori. Asemenea nori sunt reprezentați și sub înger, astfel 

sugerând un spațiu ceresc. 

                                                           
9 Bálint Ferenc, „Farnas” în Magyari Hunor-Veres Tünde, Kalotaszegi Református 

Egyházmegye templomai, Székelyudvarhely, 2011, pp. 22-23. 
10 Ferencz Miklós, A FARNASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE, 

manuscris, p. 8. 
11 Mihály Ferenc, op. cit., p. 36-37. 
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Îngerul este redat din față cu aripile deschise, în zbor. Chipul este 

uman, o combinație între elementele masculine și cele feminine. În mâna 

dreaptă ține o trompetă în care suflă cu putere. Acest fapt reiese din 

liniile ce ies din trompetă ce sugerează aerul prin care se propagă sunetul. 

În mâna stângă ține o carte în care este înscris „Az Urnak Beszédit halgas 

Satok”, iar picioarele sunt întoarse înspre dreapta, ascunzându-se în 

spatele norilor. 

Vestimentația îngerului prezintă elemente inspirate din portul 

tradițional al Țării Călatei. Partea superioară a corpului este învelit de o 

cămașă cu mâneci largi legate la brâu cu o curea, în timp ce partea 

inferioară a trupului este învăluit de o fustă, ceea ce din nou sugerează 

natura androgină a îngerului. 

În iconografia oficială, catolică, arhanghelii nu apar redați cu 

trompetă12. Astfel se poate deduce că Umling Junior s-a inspirat dintr-o 

predică protestantă sau a creat imaginea într-o interpretare proprie, 

nefolosind ad literam textul biblic, ci o interpretare contemporană lui a 

acestuia. 

O sursă iconografică vizuală a fost dată de un relief realizat de 

Schuhbauer, care decorează fațada Parohiei Romano-Catolice, vis-a-vis 

cu biserica Sf. Mihai din Cluj13. Însă, și în cazul numeroaselor asemănări, 

maestrul l-a reinterpretat și adaptat unui stil și public specific, mediului 

rural, mediului protestant. 

Poziționarea casetui relief pe amvon joacă un rol important în 

interpretarea mesajului, care dorea a fi transmis prin aceasta, fiindcă 

amvonul, atât în ritul catolic, cât și în cel protestant servea pentru rostirea 

predicii14. Astfel îngerul devine echivalentul mesagerului care dorește să 

prevestească ceva. 

Referitor la contextul local din jurul anului 1790 se cunosc puține 

date. Din monografia localității nu reiese nici măcar familia nobilă care 

era reprezentarea patronului bisericii în acel deceniu. Însă, este cunoscut 

faptul că între 1782-1801 a fost preot în această localitate un anume 

Máthé István15. Dar despre persoana lui nu se știe nimic. Se mai cunoaște 

                                                           
12 Acest element  fiind specific celor șapte îngeri din Apocalipsa Sfântului Ioan 

Teologul. 

13 Nicolae Sabău, Anton Schuchbauer – Sculptor (1719-1789), manuscris,  pp. 68-

69. 
14 Dicționar de artă, FORME, TEHNICI, STILURI ARTISTICE, editura Meridiane, 

București, 1995. 
15 Ferencz Miklós, op. cit., pp. 7-8. 
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persoana a doi învățători din această perioadă, Linast Jozsef este amintit 

în 1780 și Halmagyi Ferenc este menționat în 179116. 

 

Biserica reformată din Bicalat 

Este de menționat faptul că la o scurtă analiză a Hărții Iosefine se 

poate observa că Sfărașul se învecinează cu Bicalatul înspre sud-vest, iar 

familia nobiliară Vitéz s-a înrudit cu familia Veres17.  

Biserica reformată din Bicalat a fost construită la începutul 

secolului al XV-lea în stil gotic și a fost terminată în prima jumătate a 

secolului XVI-lea18. La sfârșitul acelui secol credincioșii au trecut la ritul 

protestant. Astfel că în urma distrugerilor care au fost cauzate în mare 

parte și aici de hoardele tătare, biserica a fost renovată într-un stil specific 

protestantismului pe la sfârșitul secolului XVII, când în anul 1697 bolta 

distrusă a fost înlocuită cu un tavan casetat realizat de Gyalui Asztalos 

János19.   

Peste aproximativ un secol în anul 1790 biserica a devenit 

neîncăpătoare credincioșilor, iar din acest motiv a fost mărită înspre 

partea de sud. Din această cauză cu patru ani mai târziu în 1794, au 

activat aici Umling Laurențiu Junior și Umling Johan. Ei au completat 

tavanul casetat din care se păstrează 37 de casete pe tavanul navei și 21 

de casete pe tavanul altarului. Tot ei au realizat tribuna estică, cea vestică,  

coronamentul amvonului și trei casete cu stemele familiilor20.  

Coronamentul a fost realizat la comanda lui Vitéz Klára, ea fiind 

înrudită cu familia Veres din Sfăraș. Stemele aparțineau lui Biro 

Zsigmond și Gyarmati Sándor21. 

În partea dreaptă a amvonului se găsește așa-numitul scaun al 

preotului. Acesta are parapetul format din două casete pictate. Prima de 

lângă amvon prezintă o stemă în timp ce a doua prezintă un înger. 

Caseta cu îngerul este una simplă. Are un chenar simplu 

monocrom, nu atât de amplu decorat ca și în biserica reformată din 

                                                           
16 Sebestyén Kálmán, A Kolozs-Kalotai (Kalotaszegi) Református Egyházmegye 

népoktatásának adattára : a XV. századtól 1900-ig, Budapest, 1993, pp. 57-56 
17 Ferencz Miklós, op. cit., pp. 5-6. 
18 Szabó Mihály, „Magyarbikal” în Magyari Hunor-Veres Tünde, Kalotaszegi 

Református Egyházmegye templomai, Székelyudvarhely, 2011, pp. 44-45. 
19 Lángi József-Mihály Ferenc, Erdélyi falképek és festett faberendezések, Állami 

Műemlékhelyreállítási és 

Restaurálási Központ, Budapest, 2004 vol. II, p. 58. 
20 Ibidem. 
21 Dr. Sebestyén Kálmán, Magyarbikal története, Kiadja a Magyarbikali Református 

Egyházközség, 1996, p. 14. 
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Sfăraș. Fundalul decorat cu nori de asemenea lipsește, fiind decorat cu un 

fundal simplu, monocrom asemenea unei opere bizantine. 

Astfel imaginea reprezintă doar un înger cu aripi deschise. În 

mâna dreaptă acesta ține niște flori, iar în mâna stângă ține o trompetă la 

care suflă, însă lipsesc acele linii care sugerează aerul. Figura îngerului 

este una mai masculină, iar vestimentația este una specifică antichității. 

Așadar, persoana care a realizat acest înger nu este aceeași care l-a 

realizat pe cel dintâi. 

Tribuna estică are parapetul compus din nouă casete pictate cele 

trei fiind ieșite în rezalit. A patra casetă dinspre vest și a șasea dinspre 

vest prezintă de asemenea motivul îngerului cu trompetă. 

A patra casetă dinspre vest reprezintă în fundal un spațiu ceresc 

sugerat de nori. În prim plan apare poziționat central un înger cu aripi 

deschise, în mâna dreaptă ținând o floare, iar în ceea stângă ținând o 

trompetă la care suflă cu putere. Acest fapt a fost sugerat prin liniile ce 

ies din trompetă. Picioarele și în cazul acesta pot fi observate deoarece 

sunt prezentate desculțe și sunt întoarse înspre stânga. Părul îngerului este 

unul lung, chipul mai feminin, dar cu elemente masculine. Vestimentația 

este una care combină elemente antice cu cele tradiționale masculine și 

feminine. 

Sub înger, în cadrul casetei apare următorul text: „La 

constrângerea Domnului cu mare strâgăt/ Vine Archanghelul cu vocea 

trâbițândă/ Omule fi atent la sunetul Trompetei/ care te stimulează la 

binele din rai”22. 

A patra casetă dinspre vest prezintă în fundal un spațiu ceresc 

sugerat de nori. În prim plan poziționat central apare reprezentat un înger 

cu aripi deschise în mâna dreaptă ținând o trompetă la care suflă cu 

putere, fapt sugerat de liniile ce ies din trompetă. În mâna dreaptă ține o 

floare. Chipul și vestimentația sunt asemenea îngerului reprezentat pe cea 

de-a patra casetă. Însă picioarele sunt ascunse în nori asemenea 

modelului din Sfăraș, dar în acest caz sunt întoarse înspre dreapta. 

Sub înger, în cadrul casetei apare următorul text: „ Spun laude/ 

suflu trompete/ răsune domnului/ frumoase cântece cântați”23. 

Rolul jucat de eclesia din Bicalat în interpretarea îngerului cu 

trompetă inițial pare a fi unul minor. Dar dacă reflectăm asupra faptului 

că ei nu doar că au preluat acel motiv din Sfăraș, ci l-au și amplificat și 

                                                           
22 Traducere personală, ad litteram. 
23 Traducere personală, ad litteram. 
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modificat, atunci se înțelege că au jucat un rol la fel de important ca și 

eclesia din Sfăraș chiar și în interpretare. 

Primul înger prezentat, care se află în apropierea amvonului, este 

poziționat în același context, dar după opinia mea nu este realizat de 

același frate. Consider că a fost realizat de Umling Laurențiu Junior, 

fiindcă desenul nu este la fel de elaborat. În acea casetă nu doar desenul 

diferă de cel din Sfăraș, ci și poziția, dar cea mai pronunțată diferență se 

poate observa în elementul ținut de mâna dreaptă, care nu mai este o 

carte, ci o garoafă. Această floare prevestește sfârșitul tragic al lui Iisus24.  

Însă, simbolul îngerului a fost amplificat și prin faptul că acesta a 

fost redat și pe tribuna vestică. Dar acele două casete sunt realizate de 

același maestru ca și cel din Sfăraș, după opinia mea de Umling Johan, el 

fiind mai tânar a beneficiat de obligativitatea de a învăța desenul.  

Din motivele sus prezentate, consider necesar și în cazul 

Bicalatului, să prezint intelectualii, adică persoanele preotului și 

învățătorului. Preotul a fost Farnasi Janos (1774-1795), iar important de 

menționat este faptul că pe fiul lui l-a educat în străinătate pe proprie sa 

cheltuială, iar față de cei din Bicalat avea un drag dovedit și de donația 

lui din 179325. Un alt intelectual se regăsea în persoana învățătorului, care 

în această perioadă era Dul Sámuel (1793 - 1796). El a studiat la Colegiu 

Reformat din Zalău (1776) și a fost învățător în Mănăstireni (1791) și în 

Nerșova (1793)26. 

 

Sistemul de analiză și concluziile acesteia. 

Din schema prezentată în figura 1 reiese că, deși persoana care a 

creat această operă era un meșter și nu un artist, în procesul lui de creație 

au acționat aceleași elemente ca și în procesul de creație al unui artist. 

Deci, în momentul când a ales motivul de înger pentru a-l aplica prima 

dată, a fost influențat de factori psihici. Deci de deceseul tătălui, adică al 

lui Umling Laurențiu care a avut loc în 1790. Fratele care a murit cu 

câțiva ani mai târziu este posibil să fi suferit deja în această perioadă. 

Astfel, consider că din punct de vedere psihianlitic acest element ca fiind 

rezultatul sublimării. Însă, tema a fost aleasă și într-un mod rațional, 

                                                           
24 Coord. Jutta Seibert, A keresztény művészet lexikona , Trad. Harmathné Szilágyi 

Anikó, 

Corvina, 1994, szegfű. 
25 Dr. Sebestyén Kálmán, Magyarbikal története, Kiadja a Magyarbikali Református 

Egyházközség, 1996, pp. 17-18. 
26 Ibidem, p. 43. 
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estetic, cum au făcut artiștii baroci ai vremii preluând surse iconografice 

și vizuale de la alți artiști mai talentați.  

Însă interpretarea imaginii nu a fost dată de meșter, ci de 

contextul în care a fost utilizat. Cum am mai prezentat într-un alt articol 

perioada secolului XVIII pentru protestanți era una tragică27.  Simbolurile 

care apar bivalente au fost interpretate negativ. Deci și îngerul nu este 

semnul Bunei Vestiri, ci semnul Apocalipsei. Floarea nu este crinul, ci 

garoafa care trimite în viitor la a doua venire a lui Iisus și nu înspre trecut 

la nașterea sa28. 

Dar interpretarea dată de preot, nefiind notată, fiecare preot nou a 

mai amintit câte ceva despre îngeri în predici, dar nu a prezentat mereu 

aceeași idee, astfel că mesajul transmis de casete s-a schimbat de-a lungul 

secolelor, iar credincioșii înțelegeau și ei diferit în funcție de trăiri și de 

cultură. 

Eu prezint o interpretare personală transpunându-mă în persoana 

învățătorului din acea perioadă. Văzând îngerul cu trompetă îmi aduc 

aminte de îngerii mesageri despre care am citit în scriptură, dar mă 

gândesc mai bine ce simbolizează acești îngeri mesageri și îmi dau seama 

că sunt cei despre care vorbea Ioan Teologul, în Apocalipsă. Văd cum 

îngerii privesc spre femei fiindcă doar ei sunt în postura de a le vedea și 

prevestesc un mesaj rău, care spune că se va termina lumea, însă îngerul 

care ține trompeta în mâna dreaptă spune: „Dar nu vă temeți, căci lumea 

ce va veni va fi mai bună”. Fiind un învățător, m-am plimbat prin 

Transilvania, am studiat și astfel înțeleg că situația protestanților, situația 

celor din Țara Călatei este tot mai tragică, iar îngerii ne avertizează să ne 

întoarcem spre Domnul, căci doar El ne poate salva. Astfel se termină 

predica și se pierde înțelesul unui simbol. 

                                                           
27 Varga Istvan Attila, „Motivul capului de dragon în amvoanele lui Sipos David” în 

Revista PHILOHISTORISS An I, Nr. 2, Decembrie 2015, pp. 56-57. 
28 Aici aș sublinia caracterul teleologic al calvinismului din această perioadă, adică 

privirea înspre viitor așteptarea reintoarcerii lui Iisus. 
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Fig. 1. Schemă pentru interpretarea operelor Umlinghiene. 

 

Fig. 2. Îngerul cu trompetă. Biserica reformată din Sfăraș. 
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Fig. 3. Parapetul scaunului preotului. Biserica reformată din Bicalat. 
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Fig. 4. Centrul  parapetului tribunei estice. Biserica reformată din Bicalat. 
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NAPOCA 

ELENA- ALEXANDRA JALBĂ1 

 

Abstract: In this article I will talk about evolution of  Cluj-Napoca  in 

interwar period, broadly speaking and in detail, about Neoromanian 

Architecture Style. Such as, in 20th century, more exactly with great 

union, we are dealing with first spontaneus development which resulted 

in a harmonious structure, able to provide the city a continuous 

evolution. Also now appear new building materials (concrete, cement, 

etc) that mentain a better and long durability of construction. Homes 

report are evidence of the fact that history has a strong influence on the 

world in general and architecture in particular. three houses are 

analyzed structurally and compositionally by myself. 

Keywords: Neoromanian Architectural Style, Cluj-Napoca, report 

houses, Great Union, 20th Century, interwar period, urban planning.  

Perioada anilor 1900 reprezintă pentru întreaga mişcare modernă 

un interval de puternică dominare a şcolii academice în care se manifestă 

unele tendinţe naţionale. Ideea că la baza arhitecturii româneşti ar sta 

tradiţia bizantină a adus poate la crearea unui aspect medieval arhaic. Ne 

este, deci, pus pe tapet un foarte preţios „model-tip”, care înseamnă 

drumul artelor parcurs de bunii şi străbunii noștri, capătul unui drum care, 

începând de la stilul „bizantin-pur”, a ajuns la „stilul eterogen” pe care 

noi îl numim „stil românesc”2. 

În dezvoltarea arhitecturii româneşti, figura lui Mincu apare ca un 

simbol al dragostei neclintite pentru marea moştenire artistică a trecutului 

                                                           
Studentă in anul I la Masteratul Patrimoniul si Turism Cultural, Facultatea de 

Istorie și Filosofie, Universitatea “Babes-Bolyai”. 
2Mihail Caffé, Arhitectul Ion Mincu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p. 195. 
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şi a încrederii în necesitatea continuării acestei tradiţii în condiţiile 

contemporane. Mincu a militat pentru ideea realistă a studiului tradiţiei 

clasice, imprimării caracterului de căutare şi permanentă inovare3. 

Odată cu înființarea școlii neoromanești, putem integra curentul 

în cadrul general european al arhitecturii 1900. Creația lui Mincu este 

considerată o variantă a unui demers european de factură progresistă, ca o 

înnoire, integrată în procesul de dezvoltare a arhitecturii europene. După 

Primul Razboi Mondial se ridica o a doua generație de arhitecți adepți ai 

curentului neoromanesc, precum: Toma T. Socolescu, Constantin Iotzu, 

Paul Smarandescu, Statie Ciortan, I. Traianescu, Gheorghe Simotta4. 

Spiritul modern din ce în ce mai incisiv în această perioadă, va 

face o joncţiune cu ideea afirmării specificului naţional în arhitectură, 

rezultatul acestor încercări concentrându-se pe locuinţe şi vile de mici 

dimensiuni. Se folosesc materiale de bună calitate, arhitecţii acestei 

perioade izbutesc să redea specificul naţional fără ostentaţie fiind 

consecinţa unei judicioase compoziţii de volume simple argumentate cu 

elemente plastice de artă populară. Se poate vorbi în acest caz de un 

neoromânesc „raţionalizat” care generează un fel de protoraţionalism5. 

Stilul neoromânesc manifestat în Transilvania imediat după 

Marea Unire îmbină componentele tradiţionale româneşti cu cele 

maghiare, care vor deveni inseparabile şi vor crea un mod de viaţă. Astfel 

că stilul nu a avut o problemă de adaptare încadrându-se în stilul 1900 

care se va fi integrat alături de izvoarele tradiţionale şi folclorice. Ceea ce 

se va prelua din tradiţia transilvăneană este: desenul romboidal, 

campanila asemănătoare cu turnurile unei biserici de lemn sau a unei 

biserici gotice, balcon pătrat sprijinit pe console, acoperişul priamidal 

ascuţit. se pune accent de asemenea pe volum geometric simplist şi 

armonia dintre structură şi formă6. 

Un program arhitectural care se dezvoltă în perioada interbelică 

este cel al imobilelor caselor de raport, impulsionat de urbanizarea 

centrelor oraşelor. Volumetria şi decoraţia faţadelor acestor imobile 

preiau în mare pe cele ale locuinţelor individuale, dezvoltându-le pe 

înălţime. Cel mai adesea, faţadele sunt articulate de bow-window-uri, de 

                                                           
3Ibidem, p. 210. 
4Gheorghe Curinschi Vorona, Istoria arhitecturii în România, Editura Tehnică, 

Bucureşti,1981, p. 284. 
5Georgică Mitrache, Tradiţie şi modernism în arhitectura Romaniei, Editura  

Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti, 2008, p.67.  
6Raluca Doină Jula, Arhitectura religioasă a românilor din Transilvania în perioada 

interbelică, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, p. 50. 
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balcoane şi de loggi, iar motivele decorative, frecvent inspirate din 

sculptura în piatră bâncovenească, sunt dispuse în jurul deschiderilor şi la 

cornişe7. 

 

Liceul special pentru deficienţi de vedere, Str Dorobanţilor, Nr. 32 

 Clădirea are rol instituţional, încă de la iniţierea programului 

arhitectural realizat în anul 1910 care se păstrează până în timpurile 

noastre. Cromatica este gri şi alb la ferestre şi decoraţii. Forma 

arhitecturală este de „U”, cu vedere spre stradă compusă din trei corpuri 

de diferite dimensiuni. Iniţial a fost decorată în stil secession, specific 

tradiţiei maghiare, iar mai apoi decorul a fost redefinit introducându-se 

elemente specifice stilului neoromânesc, în conformitate cu perioada 

istorică tratată. 

Toate aripile sunt pe patru nivele, fiecare dintre ele având un 

program decorativ diferit. Aripa centrală are pe verticală patru registre. 

Pe orizontală, separarea se face între nivelul doi şi trei printr-un brâu 

simplu, uşor profilat. Iar pe vericală registrele sunt separate de trei pilaştri 

stilizaţi cu capiteluri în formă de piramidă întoarsă. 

  Astfel că, primul registru cuprinde parterul şi etajul întâi. Parterul 

este decorat cu piatră fasonată, nesmălţuită, cu ferestre de formă 

patrulateră, simple. Separarea de următorul etaj se face printr-un brâu alb 

de stucatură decorat cu elemente geometrice ieşite în relief, în centru 

fiind prezent simbolul crucii. La primul nivel, ferestrele sunt de formă 

patrulateră şi ocupă întreaga suprafaţă, ale căror ancadramente prezintă 

un decor vegetal în partea superioară încadrat într-un chenar 

dreptunghiular.  

 Imediat sub ferestrele de la nivelul doi sunt decoraţii de formă 

dreptunghiulară, cu umeri plasate în adâncime. Ferestrele sunt de formă 

semicirculară, cu un ancadrament ce continuă până sub nivelul cornişei. 

Ancadramentul imită forma unui arc în plin cintru ce are în centru un 

bolţar, iar deasupra arcului este un cerc plasat în adâncime, cu marginile 

ieşite în relief (pare să sugereze un buton decorativ).   

  Următorul nivel are ferestre de formă dreptunghiulară, aproape 

pătrată. Registrele sunt separate de ramele de lemn, în trei secţiuni egale. 

Deasupra, ca o încoronare sunt câte trei pătrate, cu decor în adâncime,  

iar în centru având câte un cerc. Acest tip de decoraţie al ferestrelor se 

află doar la cele două registre centrale ale faţadei. Acoperişul este în 

                                                           
7Ada Ştefănuţ, Stilul naţional românesc: arhitectură şi proiect naţional, Editura 

Media Print, Bucureşti, 2010, p. 96. 
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patru ape, ce are imediat sub nivelul cornişei lucarne de formă 

semicirculară, cu ferestre, fapt ce dovedeşte că există şi o mansardă. 

  Următoarea aripă de pe latura de Est are pe colţ o supra-înălţare 

sub forma unui turn ce păstrează aceleaşi norme structurale şi stilistice 

până la nivelul acoperişului. Turnul propriu-zis este de mici dimensiuni, 

cu acoperiş supra-înălţat ce dă vigoare şi nobleţe întregii construcţii. În 

centru este o fereastră trilobată cu arcele semicirculare de aceeaşi 

dimensiune separată de colonete cu fusul lis şi capiteluri pătrate, plate 

stilizate. Cornişa este în formă de funie, uşor profilată, iar sub ea continuă 

o înşiruire de denticuli de mici dimensiuni. Acoperişul are în vârf forma 

de bulb, urmând ca în centru acestuia să fie o finială în formă de cruce.  

 În continuarea turnului de colţ se află un corp de formă 

patrulateră. Are patru niveluri şi două planuri. Nota distinctă aici este 

dată de prezenţa unui balcon din piatră, cu trei ferestre plasate în 

adâncime separate de bolţari. Brâul principal se sprijină pe console 

decorate cu o floare, din care pornesc frunze de acant ce se termină prin 

două volute. Pe faţada balconului se află frize decorative, albe, cu o 

înlănţuire de cercuri, în centrul cărora se află simbolul crucii. Tot ca 

element decorativ sunt frunzele de acant încadrade într-un pătrat şi ieşite 

în relief. Deasupra bolţarilor sunt capiteluri stilizate geometric, ce sprijină 

balconul de la nivelul doi. Registrele balconului prezintă inserţii de forme 

dreptunghiulare alungite, iar delimitarea se face prin prezenţa unor casete 

albe decorate cu vrejuri. La acest nivel sunt două ferestre geminate, 

semicirculare. În centru arcelor sunt bolţari din stucatură, iar deasupra 

butoni din stucatură. 

  Separarea de următorul registru se face prin prezenţa unei cornişe 

profilate cu retrageri succesive. Ultimul nivel are ferestre 

dreptunghiulare, geminate a căror ancadramente ies în relief, fiind tratate 

la fel ca faţada clădirii. În partea superioară ia forma de acoladă întoarsă, 

ce se sprijină pe capiteluri geometrice din stucatură, ce stau pe pilaştrii 

adosaţi, cu fusul lis. Sub ferestre este un solbanc profilat ce se sprijină pe 

patru console mici, iar mai apoi se continuă cu  câte trei casete pătrate 

încastrate, lipsite de decorativism şi plasate sub fiecare fereastră.  

Aripa de pe latura de vest copiază stilul aripii principale, cu patru 

nivele şi trei planuri. Delimitarea se face între nivelul trei şi patru printr-o 

cornişă subţire, uşor profilată. Acoperişul este indepenent pentru fiecare 

aripă în scopul uşurării greutăţii, iar învelitoarea este acoperită cu ţiglă. 
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Str. Napoca, Nr. 3 

  Este o casă de raport, deci destinaţia ei este una utilitară, pentru a 

fi dată în folosinţă. Construcţia a fost realizată în secolul XVIII-XIX, 

într-o primă fază fiind barocă, fapt ce se mai poate observa în cele două 

curţi interioare şi holul ce duce către acestea. Este construită din beton, 

cu decoraţiile sculptate în piatră ieşite în relief. Importanţa acceesteia este 

clar sugerată prin faptul că face parte din lista monumentelor istorice din 

Cluj-Napoca. Arhitectura se încadrează în stilul neoromânesc timpuriu în 

manieră Art Nouveau, inspirându-se de asemenea din arhitectura 

bucureşteană neoromânească a vremii. 

     Este construită pe cinci nivele şi o mansardă, la care se mai 

adaugă un turn de colţ şi un etaj mansardat. Are două intrări principale, 

situate în părţile laterale, de formă semicirulară. În centru sunt alte trei 

intrări de formă dreptunghiulară, de aceeaşi dimensiune şi cu uşi a căror 

tencuială este din feronerie cu încrengături geometrice.  

     Deasupra intrării laterale, de pe latura de Vest se ridică o mică 

loggie. Motivul funiei răsucite este prezent, iar arcadele semicirculare ce 

se sprijină pe capiteluri decorate în totalitate cu motive vegetale. 

Deasupra arcului, pe toate cele trei laturi este o friză ce ia forma arcului 

pe latura centrală, cu motive vegetale, mai exact vrejuri şi frunze. În 

centru arcului, este un buton ce echilibrează întreaga decoraţie. 

Acoperişul este independent, iar învelitoarea acoperişului este din ţiglă.  

    Etajele doi, trei şi patru sunt tratate simplist, cu ferestre de 

formă patrulateră plasate în adâncime, sub ele existând câte trei casete de 

formă pătrată sculptate în interior cu romburi. Ultimul nivel prezintă o 

decoraţie mult mai detaliată creându-se parcă un circuit ce închide 

întreaga construcţie, plin de eleganţă şi monumentalitate. Astfel că, cele 

trei ferestre din zona centrală au câte un mic balconaş din piatră fasonată, 

ce poate fi asemuit cu un amvon, de formă pătrată, cu bază de piramidă 

întoarsă, iar în centru având o consolă alungită decorată parcă cu solzi. 

Conexiunea între cele trei este făcută de funia întoarsă, cu cei patru 

butoni.  Brâul este şi acesta bogat decorat cu vrejuri vegetale. În partea 

superioară ancadramentele de formă circulară se sprijină pe coloane 

scunde, cu capiteluri vegetale. În centru sunt câte două coloane, iar în 

lateral câte una. Deasupra arcelor sunt frize ce se întind până sub nivelul 

streaşinii. Ele sunt decorate cu motive vegetale, iar în centru având câte 

un buton. Acoperişul este construit în patru ape, cu învelitoare din ţiglă. 

De asemenea, mai sunt patru lucarne dreptunghiulare cu câte două 

ferestre pătrate. 
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Turnul de pe latura de Est este ieşit în relief şi are un etaj supra-

înălţat. La fel ca şi corpul central, la etajul patru este un mic balcon. 

Ultimul nivel are în centru o fereastră semicirculară, a cărei tencuială 

originală nu se mai păstrează, fiind înlocuită cu una din PVC. 

Ancadramentul este simplu, iar sub nivelul streaşinei este o friză decorată 

cu motive vegetale. Acoperişul are streaşina din lemn, iar învelitoarea 

este acoperită cu ţiglă, în vârful căreia stă o finială elegantă.  

 

Str. AvramIancu, Nr. 16-18 

 A fost construită în anul 1938 de George Cristinel. Faţada 

principală îndreptată spre stradă este în totalitate din piatră. Construcţia 

se ridică pe două nivele, cu tot atâtea intrări în părţile laterale, secțiunea 

centrală a clădirii fiind acoperită de ferestre. Are pivniţă marcată cu 

ferestre dreptunghiulare încadrate de grilaje metalice, şi acestea orientate 

spre stradă. Această zonă este decorată cu piatră fasonată nestilizată. De 

asemenea, are şi o mansardă. 

 Pe latura de Est este intrarea de acces pentru vehicole ce face 

legătura către curtea interioară. Corpul central din interiorul curţii a fost 

renovat, iar ceea ce se mai păstrează din vechea construcţie este scara 

monumentală, plasată în centru, ce dă spre un pridvor deschis, încadrat de 

un gard a cărui feronerie ia forme vegetale.  

 Faţada principală cuprinde câte patru şiruri de ferestre, pe fiecare 

nivel. Cele de la parter sunt ferestre geminate de formă semicirculară, 

alungite fiind separate de o coloană adosată, cu fusullis,iar capitelul este 

decorat cu motive vegetale. Deasupra acestora sunt câte trei butoni care 

încoronează arcele într-o manieră distinctă. 

 

 Separarea celor două nivele se face prin intermediul  unei cornişe 

profilate. Ferestrele de la nivelul doi sunt de formă dreptunghiulară, 

geminate, înnumăr de trei separate de două coloane adosate. Între cele 

patru ferestre, există trei casete dreptunghiulare sculptate în 

basorelief.Acestea sunt decorate cu motive zoomorfe şivegetale. În centru 

se află câte doi păuni ce par să bea dintr-un potir, din care pornesc o 

multitudine de vrejuri ce alcătuiesc o adevărată broderie în piatră. Păunii 

sunt cunoscuţi în artă, precum şi întradiţia creştină, ca făcând parte din 

categoria simbolurilor solare.Totodată este şi simbolul frumuseţii, al 

puterii de transmutaţie, al nemuririi. Coada sa evocă cerul înstelat. Dat 

fiind faptul că cei doi păuni se află de-a stângaşi de-a dreapta unui vas, 

putem face corelaţii cu arta Occidentală, în care păunii sunt reprezentaţi 
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bând din Potirul Împărtăşaniei8. De asemenea, pe toate laturile casetei 

există denticuli ce încadrează sculptura. Sub nivelul acoperişului este o 

mică friză decorativă sculptată cu elemente vegetale.  

  Tot la nivelul doi, sub intrarea din parteadreaptă se înalţă un 

bovindou de formă dreptunghiulară, simplă şi cu o fereastră în centru. 

Acesta se sprijină pe patru console.Imediat sub acoperiş, o friză 

decorativă continuă linia corpului central.  

 Latura de vest este marcată de o intrare monumentală ce prezintă 

un program stlistic mult mai amplu. Uşa metalică de formă 

dreptunghiulară, în adâncime este încadrată de doi pilaştrii stilizaţi cu 

fusullis. Capitelurile corinti ce sprijină o cornişă amplu profilată şi bogat 

decorată. Deasupra acesteia se ridică un fronton semicircular, cu supra 

lumină încadrată de feroneria ce ia forme de vrejuri şi flori, asemeni unei 

cununi. Spre deosebire de celelalte construcţii, există un singur acoperiş 

pentru întreaga construcţie. Asemănător rămâne faptul că este construit în 

patru ape, iar învelitoarea este din ţiglă. 

În ceea ce priveşte arhitectura oraşului în cei 21 de ani dintre cele 

două războaie mondiale, ea s-a manifestat printr-un discurs stilistic 

dominat de influenţa curentelor neoromânesc şi modernist, importate din 

Vechiul Regat. Modernizarea arhitecturii clujene s-a realizat prin 

atribuirea celor mai importante comenzi publice unor arhitecţi 

bucureşteni consacraţi, ca Duiliu Marcu, George Cristinel, Tiberiu Niga, 

Constantin Pomponiu, Florea Stănculescu, Ion Ionescu, etc9. 

Aşa cum reiese din analizele realizate, observăm că oraşul care 

este în continuă schimbare, la fel şi arhitectura are valenţe proprii ce 

necesită adaptabilitatea la noile cerinţe ale vremii. Aceasta se 

reinventează utilizând vechile surse de inspiraţie tradiţională, dar şi cele 

occidentale sau orientale pentru a crea un limbaj personal. Astfel că, 

arhitectura reprezintă şi o modalitate de a cunoaşte istoria unui popor, iar 

în Cluj multitudinea de stiluri şi fuziunea dintre ele fac din oraş o sursă 

de inspiraţie pentru viitorii arhitecţi.  

Dacă în Muntenia stilul va prelua influenţe de factură franceză şi 

se va identifica cu Arta 1900 utilizând forme sinuase, putem observa că şi 

în Transilvania atât arhitectura cât şi decoraţia se geometrizează, 

preluând repertoriul deja existent în zonă. Putem identifica aceleaşi 

elemente decorative la imobile care aparţin unor stiluri total diferite, însă 

                                                           
8Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Vol. 3, Editura Artemis, 

Bucureşti, 1995, p. 59-60. 
9Mihaela Ioana Maria Agachi, Clujul modern. Aspecte urbanistice, Editura UTPress, 

Cluj-Napoca, 2009, p. 228. 
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construite în perioade relativ apropiate. Contopirea formelor stilistice duc 

la o unitate artistică, dar şi spirituală, ce dovedeşte că la baza lor stau 

aceleaşi mituri inspirate din vechea tradiţie. Astfel că, elementele 

geometrice şi vegetale reprezintă motive ale solarităţii, fertilităţii şi 

rodniciei, ale frumosului şi eleganţei. Ele sunt expresii ale simplităţii 

îmbinate cu raţionalitatea funcţională prin care arhitectura se justifică.  

Toate acestea sunt dovada conştientizării propriilor origini şi 

dorinţa de a crea propriul stil original bazat pe tradiţie. Mai mult ca 

oricând, arhitectura capătă noi valenţe, mai exact naţionale, ajungând să 

fie principala formă de manifestare artistică cu care poporul se identifică 

şi pe care îl reprezintă. 

 

 

 
 

Fig. 1.1, Liceul special pentru deficienţi de vedere, Str Dorobanţilor, Nr. 32. 
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Fig. 1.2, Liceul special pentru deficienţi de vedere, Str 

Dorobanţilor, Nr. 32. 
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Fig. 1.3, Imobil, Str. Napoca, Nr. 3, 

Sursa: http://www.panoramio.com/?no_redirect, accesat la data de 

20.03.2016. 

 

http://www.panoramio.com/?no_redirect
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Fig. 1.4, Imobil, Str. Napoca, Nr. 3, 

Sursa: http://www.panoramio.com/?no_redirect, accesat la data de 

20.03.2016. 

http://www.panoramio.com/?no_redirect
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Fig. 1.5, Imobil, Str. AvramIancu, Nr. 16. 

 

 

 

 



Relațiile PCR cu Partidul Comunist din Iran (Tudeh), 1965-1979 

43 
 

ISTORIE CONTEMPORANĂ 

 
RELAȚIILE PCR CU PARTIDUL COMUNIST DIN 

IRAN (TUDEH),1965-1979 
 

DRAGOȘ SEBASTIAN BECHERU* 

 

 
Abstract: Romanian communists have always maintained contacts with 

other communist organizations throughout Europe and beyond in the 

spirit of ideological solidarity. Unlike other communist regimes, 

Bucharest did not extend their support of the Tudeh party to public 

political endorsement, supplying only logistical aid and limited asylum 

from persecution. Under Ceaușescu, Romania turned towards the Shah 

for economic reasons. Relations with Tudeh oscillated and eventually 

dwindled after the Islamic Revolution. 

Keywords: Communism,Tudeh, Romanian Communist Party, Iran, 

Romania. 

 

Introducere 

Partidul Comunist Român a cunoscut, încă din perioada 

interbelică, o activitate externă destul de activă, în contextul mesajului 

universalist al Internaționalei a III-a Comuniste – „Proletari din toate 

țările, uniți-vă!”. Cosmopolit, eterogen etnic și adesea perceput ca un „cal 

troian” sovietic, P.C.R. a fost, chiar și în perioada sa de ilegalitate, 

racordat la evenimentele din mișcarea comunistă internațională, din 

proximitatea geografică (Europa) dar nu numai1. După instalarea 

guvernului Petru Groza și mai ales după proclamarea Republicii Populare 

Române, primele forme de politică externă timidă începeau să se 

manifeste prin contacte cu partidele și organizațiile comuniste din statele 

de „democrație populară”, precum și din regiuni în care acestea se luptau 

pentru putere cu autoritățile2.  

                                                           
*Dragoș Sebastian Becheru este doctorand la Facultatea de Istorie, Universitatea 

din București. 
1Arhivele Nationale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), Fond C.C. al P.C.R., 

Secția Relații Externe, dosar 2/1921, passim. 
2Idem, dosar 8/1949, passim.  
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Recent, interesul crescut din istoriografia românească și 

internațională pentru relațiile neobișnuite dintre România comunistă și 

Iranul imperial a atras atenția asupra problemelor diplomatice, relațiilor 

comerciale, tranzacțiilor din energie și asupra detaliilor protocolare. Un 

aspect particular, considerat mai degrabă irelevant de către lucrările de 

până acum, este acela al relațiilor dintre comuniștii români și cei din Iran. 

Însă, cercetarea acestui studiu de caz este deosebit de relevantă pentru 

exemplificarea pragmatismului complex dar improvizat ce a caracterizat 

procesul de distanțare față de Moscova și de afirmare politico-

diplomatică și economică pe plan internațional a regimului comunist din 

România.  

 

Comunismul în Iran 

Două spații au cunoscut intense lupte politice și chiar paramilitare 

între forțele comuniste și guvernele legitime în ajunul Războiului Rece: 

Grecia și Iran. Dacă în cazul Greciei Stalin a fost nevoit să-și abandoneze 

sprijinul pentru revoluționarii comuniști eleni din cauza acordului de 

procentaj de la Ialta cu Marea Britanie care îi interzicea influențarea 

orânduirii politico-economice și sociale, în cazul Iranului liderul sovietic 

a încercat să forțeze nota până la un punct3.  

Politica de stânga în Iran are origini mai vechi, încă din perioada 

de apus a dinastiei Qajare, în rândurile mișcării constituționaliste de la 

sfârșitul secolului al XIX-lea, ca formă a maturității și modernizării 

intelectualității persane, nemulțumită de tradiția feudală a monarhiei și de 

pasivitatea în fața „Marelui Joc”. În plus, sensibilitatea societății iraniene 

la evenimentele din Imperiul Rus nu a rămas invizibilă în timpul 

revoluției din 1905 din imperiul țarilor4.  

În timpul revoluției bolșevice din 1917, ideile comuniste 

revoluționare au pătruns în Iran prin intermediul soldaților ruși care se 

aflau staționați în provinciile învecinate Persiei sau pe calea perșilor care 

se întorceau din Rusia în contextul turbulențelor. Primii comuniști 

iranieni au reprezentat o reacție anti-britanică, anti-rusească, anti-

otomană și, nu în ultimul rând, împotriva pan-islamismului promovat de 

Istanbul. De altfel, Iranul avea o societate care corespundea standardelor 

lui Lenin privind evoluția orânduirilor sociale. În timpul revoluției din 

                                                           
3John H. Lorentz (ed.), Historical Dictionary of Iran, The Scarecrow Press, Toronto, 

2007, pp. 41-42.  
4Peter Avery, Gavin Hambly, Charles Melville (ed.), The Cambridge History of 

Iran. Volume 7: From Nadir Shah to the Islamic Republic, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2008, pp. 202-212. 
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1905, manifestațiile burgheziei iraniene împotriva feudalismului Qajar 

fuseseră o treaptă necesară în calea unei societăți proletaro-țărănești 

comuniste. Mai mult, pentru Lenin Iranul era o rampă de lansare spre alte 

spații musulmane din Asia: Afganistan, India și chiar China. În faza 

internaționalistă a comunismului sovietic, Moscova organizase secții ale 

departamentului pentru răspândirea comunismului, pe areale geografice 

din Asia, între care două pentru Persia și Azerbaidjan, conduse de etnici 

iranieni5.  

În 1919, proiectul revoluției mondiale a fost încercat în nordul 

Iranului de către Moscova, instrumentalizând revolta inițiată de mișcarea 

Jangali, în provincia Gilan. Mișcarea de tip naționalist și anti-britanică 

urmărea să profite de slăbiciunea inerentă a dinastiei Qajare pentru a 

reforma statul iranian. De altfel, decizia U.R.S.S. de organizare a unei 

Republici Socialiste Sovietice Azere la granița cu Persia a fost luată cu 

intenția de a fi un cap de pod în calea destructurării și absorbției statului 

persan eterogen etno-cultural și în criză politică. Republica Socialistă 

Sovietică Persană, proclamată în iunie 1920 de liderul mișcării Jangali, 

Mirza Kuchek Khan, a fost de scurtă durată. Autoritățile de la Teheran au 

restabilit controlul asupra regiunii odată cu tratatul anglo-sovietic de 

prietenie din 1921, când Lenin a acceptat să-i abandoneze pe comuniștii 

iranieni în favoarea unei înțelegeri cu Londra, în spiritul „Marelui Joc”6.  

Deși deturnarea revoltei Jangali a însemnat sfârșitul mișcării 

constituționaliste, a reprezentat o etapă în procesul de cristalizare a unei 

mișcări comuniste iraniene consolidate7. Primul Partid Comunist Persan, 

fondat în 1920 s-a distanțat de moderații constituționaliști, divinzându-se 

între mai multe elemente radicale, unele dintre ele recurgând la asasinate 

politice. Divergențele ideologice au condus la o dezintegrare a primului 

partid comunist iranian. O serie dintre membrii săi moderați au plecat la 

Moscova, lucrând în cadrul Cominternului8.  

Odată cu instalarea noului regim al lui Reza Pahlavi, consolidarea 

autorității centrale de la Teheran aducea cu sine eliminarea influenței 

comuniste în rândul majorității societății iraniene9. Treptat, noul monarh 

iranian, militar de carieră, cu o viziune puternic autoritară, își exprima 

                                                           
5Seper Zabih, The Communist Movement in Iran, University of California Press, Los 

Angeles, 1966, pp. 1-6.  
6Ibidem, pp. 8-13. 
7Stephen Suleyman Schwartz, Islam and Communism in the 20th century: An 

Historical Survey, Center for Islamic Pluralism, Washington, 2009, p. 2.  
8Seper Zabih, op. cit., pp. 38-46.  
9Ibidem, pp. 50-51. 
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simpatiile față de Germania nazistă. De teamă ca rezervele iraniene să nu 

fie oferite de către noul Șah lui Hitler, un acord sovieto-britanic a dus la 

invadarea Iranului în 1941 de către trupele celor două mari puteri, pentru 

a-l înlătura pe liderul perceput ca pro-nazist.  

Cu acească ocazie se proclamă Partidul Tudeh (al Maselor), de 

orientare comunistă. Există o divergență de opinii istoriografice privind 

rolul U.R.S.S. în fondarea acestui partid, o parte dintre istorici 

considerându-l o creație a Moscovei, pe când alții îl consideră o reînviere 

a stângii iraniene în contextul slăbiciunii tronului. Totuși, prezența 

agenților sovietici în Iran și legăturile dintre aceștia și fondatorii 

partidului Tudeh sunt indiscutabile10.  

Noul partid promova ateismul, un lucru remarcabil într-o 

societate profund islamică, diferit chiar față de mișcarea 

constituționalistă, dar marca un relativ cosmopolitism ce pătrundea în 

Iran. Tudehul a avut un rol tangențial în susținerea guvernului condus de 

doctorul Mossadegh în perioada 1951-1953, crescând în susținere 

populară și acomodând societatea iraniană cu măsurile sale revoluționare 

de stânga11. Partidul a fost interzis în 1949, considerat a fi responsabil 

pentru un atentat asupra Șahului Mohammed Reza Pahlavi12. 

 

Regimul Gheorghe-Gheorghiu Dej și începuturile relațiilor 

dintre partide 

În perioada postbelică, noul regim comunist de la București a 

întreținut relații cu comuniștii iranieni, cu precădere după intrarea 

partidului Tudeh în ilegalitate în urma revenirii Șahului Mohammed Reza 

Pahlavi. Cât a activat guvernul doctorului Mossadegh, autoritățile de la 

București nu au manifestat acțiuni de solidaritate și nici de condamnare 

față de noul regim de la Teheran. De altfel, principala preocupare a 

comuniștilor români era lichidarea infrastructurii economice și 

comerciale moștenite și reorganizarea diplomației. În acest context, 

                                                           
10Cosroe Chaqueri, Did the Soviets play a role in founding the Tudeh party in Iran?, 

în „Cahiers du monde russe”, Vol. 3, Nr. 40 (1999), pp. 497-501, accesat pe data de 

30 martie 2016 la adresa http://monderusse.revues.org/22. 
11John H. Lorentz (ed.), op. cit., pp. 342-343. 
12Eliza Gheorghe, Roham Alvandi, The Shah’s Petro-Diplomacy with Ceausescu: 

Iran and Romania in the era of Détente, Working Paper nr. 74, Cold War 

International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 

2014, p. 2. 
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Bucureștiul a exprimat doar îngrijorare față de soarta unor active 

petroliere și livrări ce trebuiau executate de către partea iraniană13.  

Din 1954, diversele structuri organizate de către P.M.R. emiteau 

declarații de solidaritate cu membrii Tudeh judecați și condamnați de 

autoritățile monarhice. Conținutul scrisorilor trimise guvernului de la 

Teheran și al articolelor de presă publicate de către București reflecta 

condamnarea „politicii de aservire a Iranului dictată de imperialiștii 

americani și britanici”, precum și a aderării Iranului la blocul antisovietic 

creat în regiune de S.U.A. – CENTO14.   

În perioada 1954-1955, liderii Tudeh au decis să trimită anumiți 

membrii, împreună cu familiile lor, în statele de „democrație populară” 

pentru a fi în siguranță față de posibilele represalii instrumentate politic, 

precum și pentru ca aceștia să fie educați în spiritul socialist. Astfel, 

partidul Tudeh urmărea crearea unei noi generații de cadre, instruite 

politic și ideologic, capabile să participe ulterior în lupta politică de 

„eliberare„ din Iran. Mai mult, se urmărea crearea unei comunități de 

refugiați politici iranieni în România, sub supravegherea și protecția 

P.M.R.. Liderul acestei comunități era azerul David Nouruzi, redactor la 

gazeta „Pentru pace trainică, pentru democrație populară”15.  

Un prim moment memorabil este întâlnirea din 1958 dintre Reza 

Radamaneș (prim-secretar al Partidului Tudeh) și Nicolae Ceaușescu (pe 

atunci membru al CC al P.M.R.). Contextul este acela al celei de-a 5-a 

plenară a Partidului Tudeh, desfășurată în exil, în Bulgaria16. 

 

Relațiile după proclamarea RSR 

După venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu, relațiile dintre 

comuniștii români și cei iranieni s-au intensificat, în contextul unei 

politici diplomatice intense duse de noul lider de la București. În politica 

de inițiere a relațiilor diplomatice și economice cu cât mai multe state, 

Ceaușescu utiliza și instrumentul internaționalismului comunist. Astfel, 

apropierea de partidele comuniste, marxiste, social-democrate, socialiste 

sau, în general vorbind, de stânga, de pe tot arealul geografic interesant 

pentru politica externă românească, a fost o strategie fluctuantă, utilizată 

de regimul Ceaușescu pentru a urmări mai multe scopuri.  

                                                           
13Arhivele MAE, Fond 212/Iran1, dosar nenumerotat „Relații economice cu Iran. 

1950-1951”.  
14A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe - Gheorghe-Gheorghiu Dej, 

dosar 4I, ff. 2-15. 
15Ibidem, ff. 24-25. 
16Eliza Gheorghe, Roham Alvandi,op. cit., pp. 3-4. 
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În primul rând, putem vorbi de o credibilitate și consecvență 

ideologică în exterior. Astfel, prin apropierea și solidaritatea consecventă 

față de stânga mondială, guvernul român dădea impresia de stabilitate 

ideologică și politică, fiind perceput ca un partener de încredere pentru 

orice fel de regim politic cu orientare stângistă. Un exemplu ar fi 

sprijinirea comuniștilor greci aflați în ilegalitate pentru a facilita 

apropierea de Iugoslavia, principalul lor spriin17. 

În al doilea rând, inițierea de legături, iar uneori chiar sprijinirea 

politică și financiară a partidelor de stânga și mai ales comuniste avea un 

rol în culegerea informațiilor valoroase și detaliate, pe teren, despre 

situația politică și economică a unui stat. Aceste informații erau vitale în 

organizarea și implementarea unor strategii diplomatice, chiar dacă 

partidele respective erau în ilegalitate în acele state. Mai mult, situația 

ilegalității plasa regimul de la București într-o poziție forte în raporturile 

cu aceste partide. În această categorie se încadrează inclusiv raporturile 

P.C.R. cu Partidul Tudeh, după cum vom vedea mai departe, dar și altele 

precum cazul partidului comunist spaniol sau celui marocan18.  

În al treilea rând, posibilitatea inițierii, menținerii sau 

intensificării relațiilor cu partidele comuniste –percepute  adesea ca 

turbulente sau periculoase la adresa ordinii politice din aceste state – 

reprezenta un foarte util instrument diplomatic în relațiile cu alte state, fie 

că este vorba de regimuri democratice, monarhii sau dictaturi de orice fel. 

Aici putem avea în vedere exemplele Partidului Muncitoresc Kurd din 

Irak19, Partidului Comunist Sudanez20 și, într-o anumită măsură, a 

Partidului Tudeh.  

În al patrulea rând, în statele în care partidele de stânga sau 

comuniste erau foarte puternice dar nu se aflau în deplinul control al 

regimului, raporturile cu aceste partide reprezentau o modalitate de a 

influența opinia publică și clasa politică a statelor respective în beneficiul 

intereselor politice și economice promovate de București. Cel mai 

elocvent exemplu este cel al Partidului Comunist Israelian21 (MAPAI), 

dar și cazul partidelor comuniste din Franța sau Italia22.  

                                                           
17Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediția a IV-a, Univers 

Enciclopedic, București, 2008, pp. 464-467. 
18Scînteia, 30 ianuarie 1970.  
19A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 11/1972, ff. 2-7. 
20Arhivele MAE, Fond 200/1972/Sudan, Vol. 2315, f. 2. 
21A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 14/1969, ff. 2-25. 
22Cyrille Guiat, The French and Italian Communist Parties. Comrades and Culture, 

Frank Cass, London, 2005, pp. 160-175. 
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Acest veritabil „ecumenism” de stânga era diferit de 

internaționalismul promovat de Moscova prin pragmatismul cu care se 

adapta ideologia pentru a se potrivi realităților de pe teren sau a 

intereselor adnotate ale Bucureștiului. Mai mult, ideologia devenea cu 

adevărat flexibilă când era nevoie de o acțiune politică ce era 

contradictorie cursului firesc al propagandei P.C.R.. Abilitatea cu care 

Scînteia propovăduia opiniei publice românești legitimitățile politice ale 

diverselor regimuri de pe glob marchează succesul, sau cel puțin 

amplitudinea, atinsă de propaganda politică românească în cursul politicii 

externe a lui Nicolae Ceaușescu.  

La congresul al IV-lea al P.M.R., convocat în iulie 1965 după 

moartea lui Gheorghe-Gheorghiu Dej pentru desemnarea unui nou lider 

comunist român, delegația partidului Tudeh a fost una dintre cele mai 

proeminente din mișcarea comunistă internațională, alături de alți 

ilegaliști precum Partidul Comunist Marocan sau Partidul Comunist 

Spaniol. Prezența ilegaliștilor era importantă pentru legitimitatea 

ideologică a comuniștilor români, a căror întreagă origine politică fusese 

mistificată ca fiind una a subversiunii, suferinței în închisori și a 

sacrificiului pentru cauza luptei de clasă (exemplu fiind elogierea 

închisorii Doftana, devenită loc de pelerinaj politic)23.  

Delegația Tudeh, sosită în România pe 19 iulie 1965 cu ocazia 

congresului, era formată din Iskendiri Iradj, Safari Hamid –membri ai 

C.C. al Partidului, Pourhormozan Mohamed –redactor șef al revistei 

internaționale a partidului și Saidi – colaborator tehnic, și a fost 

întâmpinată de omologi din P.M.R., precum și activiști de partid. Liderul 

delegației, Iskanderi Iradj a preluat cuvântul pentru a-l felicita pe 

secretarul ales al P.C.R. – Nicolae Ceaușescu24.  

Discursul său a elogiat succesul social și economic pe care l-a 

avut transformarea societății pe model socialist în România. Apoi, în mod 

voalat, tonul s-a modificat către condamnarea imperialismului american, 

considerat a fi responsabil pentru dezordinea din lumea a treia și 

problemele întâmpinate de mișcările de eliberare de sub colonialism. Prin 

cuvintele sale, Iradj revendica partidul Tudeh drept reprezentant legitim 

al majorității populației iraniene, purtător de stindard al clasei muncitoare 

din Iran, aflată în opoziție față de burghezia și clasa conducătoare aflate 

de partea Șahului. Politica de apropiere a Iranului față de U.R.S.S. și 

statele din blocul socialist era considerată de Iradj drept o consecință a 

                                                           
23Mihai Novicov, Povestiri despre Doftana, Editura Tineretului, București, 1960, 

passim. 
24Scînteia, 19 iulie 1965. 
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presiunii populare asupra regimului nelegitim al Șahului, și un exemplu 

al iminentei prăbușiri a acestuia.  

Mai mult, investițiile în noi proiecte industriale în domeniul 

siderurgic sau petrolier ce se anunțau urmau să atragă o creștere a 

influenței Tudeh prin sporirea numărului și a importanței proletariatului 

industrial. Nu în ultimul rând, liderul Tudeh făcea apel la unitate a 

mișcării comuniste și socialiste mondiale pentru asigurarea succesului în 

state precum Iran unde plasarea în ilegalitate făcea progresul dificil25.  

Schimbarea atitudinii față de Șah a regimului de la București nu a 

rămas neobservată de către conducerea Tudeh, aceștia trimițând o 

scrisoare de protest, pe 15 septembrie 1966, în care erau exprimate 

dezamăgirea și nedumerirea față de noua schimbare de comportament. 

Tonul prudent dar destul de ferm al scrisorii acuza, în primul rând, fastul 

și onorurile cu care a fost primit Șahul în urma vizitei sale în România în 

primăvara aceluiași an.  

Autorul scrisorii afirma că vorbește în numele tuturor 

„elementelor progresiste și antimonarhiste” persecutate de regimul 

Șahului și care consideră că modul în care a fost tratat Mohammed Reza 

Pahlavi înseamnă sprijinul direct al regimului de la București pentru 

„monarhia antidemocratică și antinațională”. În plus, este reiterată ideea 

că apropierea Șahului de statele socialiste este un rezultat al crizei 

economice și sociale în care se află Iranul, și o consecință directă a 

acțiunii forțelor de opoziție pe care Tudehul le reprezintă.  

De asemenea, e adusă în discuție presiunea proletariatului iranian 

asupra organizațiilor partidului Tudeh pentru a cere o justificare 

guvernului român și a face mai mult pentru a stopa creșterea reputației 

monarhiei în rândul statelor socialiste. Se invocă, pe deasupra, că în 

timpul vizitei Șahului în România se desfășura un proces al tribunalului 

militar în care au fost judecați și condamnați la moarte doi membri ai 

partidului Tudeh. Ca precedent negativ, e reiterat refuzul delegației 

românești, la un congres al mișcării comuniste internaționale din 

Bulgaria, de a semna o telegramă de protest față de tratamentul 

comuniștilor de către autoritățile iraniene. În mod sumativ, retorica 

autorului sugerează ca nu este de vină lipsa informațiilor privind situația 

reală din Iran pentru această politică ambiguă, ci lipsa de voință a 

decidenților de la București26.  

 

                                                           
25Ibidem, 23 iulie, 1965. 
26A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe – Nicolae Ceaușescu, dosar 

5I, ff. 7-10.  
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Apropierea PCR deregimul monarhic și Partidul „Iran 

Novin” 

În 1967, după o serie intensă de vizite bilaterale la nivel 

guvernamental între Teheran și București27, pe 2 august a sosit în 

România o delegație condusă de președintele biroului politic al C.C. al 

partidului Tudeh, Reza Radamaneș, care a fost primită de Nicolae 

Ceaușescu. După o lungă prezentare a istoricului partidului și a mișcării 

comuniste în Iran, Radamaneș a admis posibilitatea ca Tudeh să participe 

la procesul politic democratic din statul iranian în condițiile unei 

respectări a Constituției și a amnistiei generale pentru toate grupările 

opoziției, pentru a putea avea loc o participare echitabilă la alegeri. 

Liderul român, însă, s-a arătat preocupat de noul partid de guvernământ – 

Iran Novin (Noul Iran), sugerându-i omologului său iranian o posibilă 

colaborare cu acesta, pe principiul unei platforme de reformă socială 

comună28.  

De altfel, prima legătură dintre P.C.R. și Partidul Iran Novin are 

loc prin invitația oficială efectuată cu de primul ministru al Iranului, 

Amir Abbas Hoveida, în calitate de lider al acestui partid, lui Nicolae 

Ceaușescu, de a vizita Teheranul. Mai mult, Hoveida a exprimat dorința 

ca o delegație de partid românească să colaboreze cu partidul său, în 

scopul coordonării și consultării în privința problemelor de interes 

comun29. Invitația fusese transmisă cu o lună înainte, cu ocazia unei 

vizite guvernamentale de lucru făcute în Iran de către Gheorghe Cioară, 

ministrul comerțului exterior30.  

Acest partid – Iran Novin sau „Noul Iran” – fusese înființat de 

către Revoluția Albă a Șahului pentru a conferi legitimitate democratică 

regimului său din ce în ce mai autoritar31.  

Reacția lui Radamaneș la interesul față de partidul Iran Novin al 

liderului român este destul de fermă, insistând pe caracterul artificial și 

ilegitim al acestuia. Poziția lui Ceaușescu față de situația politică internă 

a Iranului era destul de prudentă și timidă, centrată pe ideea de relații 

economice și diplomatice libere, axate pe respectul intereselor ambelor 

state și al principiului non-intervenției în treburile interne ale altor state.  

                                                           
27Marc de Bellet, L’Iran dans la politique extérieure du Régime Ceaușescu, în 

„Revue Roumaine d’Histoire”, Nr. 1-4 (ianuarie-decembrie), 1999, p. 202. 
28A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 55/1967, ff. 7-8.  
29A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 46/1967, f. 5.  
30Scînteia, 26 iunie 1967.  
31Arhivele MAE, Fond 220/1973/Iran-RSR, Vol. 2458, ff. 1-5.  
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De altfel, Ceaușescu și-a continuat pledoaria cu „...am avut 

discuții și cu Hoveida care ne-a vizitat țara împreună cu alți membri ai 

guvernului. În general, în fața noastră, nu au ridicat nicio problemă în 

legătură cu activitatea partidului Tudeh”. Mai mult, secretarul general al 

P.C.R. a relatat impresia sa privind politica externă a Șahului, apărându-i 

poziția de anti-imperialist, considerându-l că este preocupat, în primul 

rând, de bunăstarea economică a țării sale32.  

Deși Ceaușescu a respins în fața omologului său comunist iranian 

posibilitatea cooperării politice cu Iran Novin, pe parcursul anului ce a 

urmat, s-a ajuns la un acord de înființare a unui grup de prietenie în 

cadrul parlamentului iranian cu reprezentanții de stânga considerați a fi 

compatibili ideologic cu cei români33.  

Cel mai remarcabil moment al flexibilității „ecumenismului” de 

stânga promovat de Nicolae Ceaușescu reiese din faptul că, în 

continuarea discuției cu Radamaneș, liderul român oferă, ca argument și 

exemplu funcțional în favoarea cooperării politice dintre partidul Tudeh 

și Șahul Iranului, situația colaborării dintre P.C.R. și celalate partide 

„burgheze” în cadrul Blocului Național Democrat, precum și cu regele 

Mihai, începând cu 1944 și până la proclamarea R.P.R.. Ceaușescu 

precizează: „poate noi suntem influențați și de felul cum am colaborat noi 

cu regele în România. Noi aveam suficiente motive să fim nemulțumiți și 

de rege și de toate partidele burgheze, dar cu toate acestea am colaborat 

cu el...”, sugerând apoi „și în Iran [după părerea mea] se pot crea condiții 

pentru o dezvoltare a acestei colaborări”.  

În fața acestui argument, liderul Tudeh a admis precedentul 

cooperării dintre comuniștii iranieni și Mohammed Reza Pahlavi în 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în interesul solidarității 

naționale, față în față cu presiunile anglo-sovietice. Astfel, putem trage 

concluzia că Radamaneș a înțeles pragmatismul schimbării ideologiei lui 

Ceaușescu și, pentru a-și asigura sprijinul chiar și diminuat al 

comuniștilor români, și-a temperat discursul anti-monarhic34.  

Unul dintre motivele vizitei lui Radamaneș în România era 

obținerea sprijinului comuniștilor români pentru reunirea mișcărilor 

comuniste și muncitorești într-un congres mondial, în scopul realizării 

unității mișcării internaționale. Tudehul spera ca prin solidarizarea stângii 

mondiale să poată obține sprijinul necesar răsturnării regimului politic 

iranian și pentru construirea unei societăți pe model socialist. Ca răspuns 

                                                           
32A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 55/1967, ff. 13-17.  
33A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, dosar 79/1968, f. 145.  
34A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 55/1967, ff. 16-18.  
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la nelămurirea liderului comunist iranian privind motivele pentru care 

România nu a semnat declarația ce a urmat conferinței lumii socialiste de 

la Karlovy Vary, Ceaușescu a replicat că interlocutorii săi din lagărul 

socialist au interpretat greșit declarațiile sale privind utilitatea unor astfel 

de reuniuni35.  

Apropierea ideologică dintre P.C.R. și Iran Novin a debutat cu 

adevărat pe 5 iulie 1968 printr-o delegație parlamentară românească 

sosită la Teheran, cu scopul declarat de a discuta modelul economic 

românesc drept posibilă sursă de inspirație pentru Iran, mizându-se pe 

echilibrul între agricultură și industrie36.  

Spre deosebire de alte state din blocul socialist, România nu a 

mers până la capăt cu sprijinul acordat partidului Tudeh. Astfel, 

Republica Democrată Germană le-a acordat azil politic comuniștilor 

iranieni după scoaterea în ilegalitate a partidului, devenind un sediu 

propriu-zis. Acest lucru a atras deteriorarea relațiilor dintre regimul lui 

Mohammed Reza Pahlavi și conducerea de la Berlin. Mai mult, când 

presiunile repetate ale Teheranului de a înceta acțiunile de sprijinire a 

ilegaliștilor au eșuat, Iranul a suspendat relațiile economice dintre cele 

două state. Riposta Berlinului nu s-a lăsat așteptată și R.D.G. a început să 

sprijine activ Irakul în disputa privind strâmtoarea Shatt el-Arab37.   

Și Bulgaria a sprijinit logistic partidul Tudeh, găzduind și 

finanțând un post de radio comunist care emitea 4 ore pe zi în limbile 

persană, azeră și kurdă38. Prezența postului de radio a determinat 

guvernul de la Teheran să evite inițierea sau intensificarea relațiilor 

economice dintre Iran și Bulgaria, condiționând dezvoltarea relațiilor 

bilaterale de încetarea sprijinului pentru disidenții din partidul Tudeh39.  

Mai mult, în vara anului 1965, trei membri ai Comitetului Central 

al partidului și-au exprimat divergența de opinie față de modelul marxist-

leninist promovat de Uniunea Sovietică. Aceștia simpatizau cu modelul 

de comunism chinezesc. După ce au fost excluși, cei trei împreună cu 

adepții lor și-au găsit drumul spre Pekin cu ajutorul autorităților de la 

Tirana40. Unii chiar au preferat să rămână în Albania sau să plece în 

Cuba, unde s-au specializat în lupta de gherilă41. De altfel, China nu a 

                                                           
35Ibidem, ff. 21-24. 
36A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 97/1968, ff. 2-3.  
37A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 101/1969, ff. 2-4.  
38A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 55/1967, f. 4.  
39A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 123/1967, f. 8.  
40Seper Zabih, op. cit., pp. 243-244. 
41Arhivele MAE, Fond 210/1972/Iran, Vol. 1522, f. 5.  
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întreținut relații diplomatice cu Iranul mult timp, în principal din cauza 

faptului că Teheranul recunoștea regimul de la Taipei drept „adevărata 

Chină”. Această lipsă de recunoaștere a determinat, cel mai probabil, 

autoritățile chineze să persiste în sprijinul facțiunii Tudeh42.  

Putem considera ca parte a relațiilor dintre P.C.R. și partidul Iran 

Novin toate vizitele funcționarilor publici sau a delegațiilor ministeriale 

ce s-au întâlnit cu omologii lor români43, întrucât majoritatea funcțiilor 

publice din Iran erau condiționate sau influențate de apartenența la 

partidul majoritar fondat și sprijinit de Șah44.  

În 1975, însă, Șahul a dat ordin să fie desființate toate partidele 

politice și să fie înlocuite cu un partid nou, unic, care să fie responsabil 

cu guvernarea. Acesta s-a numit Rastakhiz. Decizia vine pe fondul mai 

multor manifestații publice împotriva guvernului Hoveida45.  

Guvernul român nu doar că a întreținut relații atât cu ilegaliștii 

Tudeh, cât și cu monarhia Pahlavi, dar a instrumentalizat prezența 

comuniștilor iranieni pe teritoriul său și în celelalte state socialiste drept 

sursă de informații utile privind situația internă politică și economică din 

Iran, obținând, astfel, o imagine mai completă asupra statului care 

devenise cel de-al 7-lea partener comercial al României46.  

Autoritățile de la București au acordat, sub pretextul biletelor 

turistice de odihnă în diferite stațiuni românești, finanțare pentru călătoria 

comuniștilor iranieni în România. Pentru a facilita primirea de vize și a 

justifica vizitele periodice ale liderilor Tudeh, guvernul român acorda 

bilete și familiilor acestora. Un exemplu ar fi vizita din 1973 a lui 

Iskanderi, după vizite similare în Bulgaria și Ungaria, în aceeași 

perioadă47. Totuși, au fost și cazuri în care diverși membri ai partidului 

Tudeh și membri de familie ai acestora au avut probleme medicale, 

cazuri în care, ca semn de bunăcredință, autoritățile române s-au oferit să 

susțină financiar și logistic tratamentele acestora în spitale din 

România48.  

 

 

                                                           
42Arhivele MAE, Fond 220/1971/Iran, dosar neinventariat, „Aspecte ale relațiilor 

externe ale României cu Iranul, volumul II”, ff. 12; 27; 71.  
43A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 8/1970, ff. 2-6.  
44A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dosar 55/1967, ff. 8-9. 
45John H. Lorentz (ed.), op. cit., pp. 266-268.  
46Marc de Bellet, op. cit., p. 205.  
47Arhivele MAE, Fond 220/1973/Iran-RSR, Vol. 2457, ff. 1-4.  
48Arhivele MAE, Fond 210/1972/Iran, Vol. 1522, ff. 101-106.  
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Cântecul de lebădă - Revoluția Islamică 

De altfel, în contextul turbulențelor politice interne ce au izbucnit 

în Iran în 1978, dar și a incapacității liderului român de a obține mult 

dorita autonomie energetică, autoritățile de la București au preferat să 

refuze solicitările de concedii și vizite în România din partea membrilor 

Tudeh, inclusiv a lui Iskanderi. Decizia a fost luată în contextul ruperii 

relațiilor dintre Iran și Cuba din cauza găzduirii unor membri ai Tudeh la 

Havana, precum și în anticiparea vizitei Șahului în România, ce urma să 

aibă loc în a doua parte a anului 1978.  

În acea perioadă, nici celelalte state socialiste nu au mai 

desfășurat relații semnificative cu comuniștii iranieni. Vizitele solicitate 

de conducerea Tudeh au fost reprogramate, în cele din urmă, după vizita 

monarhului Pahlavi la București, în toamna aceluiași an49. Scăderea 

importanței comuniștilor iranieni pentru politica externă a R.S.R. e 

marcată și prin scoaterea partidului Tudeh din lista organizațiilor politice 

vizate de strategia P.C.R. pentru relații externe pe linie de partid50. 

Când evenimentele interne din Iran au degenerat într-o revoluție 

propriu-zisă, guvernul român a devenit din nou interesat de partidul 

Tudeh, în primul rând pentru informații de pe teren privind situația de la 

Teheran, întrucât reprezentanții Șahului negau cu vehemență existența 

problemelor din ce în ce mai grave. Astfel, Bucureștiul s-a interesat de 

schimbarea conducerii partidului Tudeh și de persoana lui Nouredin 

Kianouri, noul secretar general. Sunt reluate invitațiile interne pentru 

membrii C.C. al partidului. Activitățile s-au desfășurat, la fel ca înainte 

de 1978, prin intermediul ambasadei române din Berlin. Au fost reluate, 

de asemenea, solicitările pentru concedii și tratamente medicale în 

România din partea unor comuniști iranieni, cât și în numele membrilor 

de familie ai acestora. O parte dintre solicitanți își trimiteau familiile în 

România, în contextul în care ei se întorceau în Iran pentru a participa la 

revoluție.  

O altă dovadă a importanței crescătoare a partidului Tudeh pentru 

București este faptul că, alături de Partidul Democrat Popular din 

Afganistan, este invitat să trimită o delegație la congresul al XII-lea al 

P.C.R. din 197951. De altfel, legalizarea Tudehului de către ayatollahul 

Khomeini a făcut din acest partid principalul pilon al politicii românești 

în Iran52.  

                                                           
49Arhivele MAE, Fond 220/1978/Iran-RSR, Vol. 1544, ff. 1-6.  
50A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, dosar 10/1978, f. 75.  
51Arhivele MAE, Fond 220/1970/Iran, Vol. 1135, dosar nenumerotat.  
52John H. Lorentz (ed.), op. cit., p. 343.  
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Acest lucru se va schimba, treptat, pe măsură ce Bucureștiul își 

va normaliza relația cu Teheranul, dezvoltând o bună relație cu Republica 

Islamică Iran până în ultimele zile ale Republicii Socialiste România și 

ale regimului condus de Nicolae Ceaușescu53.  

 

Concluzii 

 Comuniștii români au ajuns în legătură cu omologii lor iranieni 

grație situării similare în  vecinătatea neconfortabilă a Uniunii Sovietice. 

Spre deosebire de membrii PCR, liderii de stânga   iranieni erau 

continuatorii uneimișcări ample de emancipare socială (Mișcarea 

Constituționalistă).Aceasta, spre deosebire de embrionul politic din 

România, a fost catalizată doar de ocupația sovietică, fără a reuși să 

instrumentalizeze pe deplin proaspătul partid Tudeh. Obediența prudentă 

a regimului comunist de la București a permis, inițial, doar solidarități 

timide și formale cu comuniștii iranieni, aflați încă în ilegalitate și 

vulnerabili în fața regimului autoritar al Șahului. Odată cu inițiativele 

unei diplomații mai îndrăznețe, spre finalul regimului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, apare și un interes mai apăsat pentru Iran și potențialul 

economic al acestuia. Astfel, comuniștii români inițiază contacte cu 

regimul monarhic de la Teheran, relații care progresează și prosperă încă 

cu sfârșitul anilor 1960. 

Curând, relația cu Tudehul devine pentru București mai degrabă 

un artefact politic menit să păstreze credibilitatea ideologică a regimului. 

Diplomația personală inițiată de Ceaușescu și agreată foarte bine de Șah 

era una pragmatică, o diplomație a liderilor, în care deciziile se iau prin 

reuniuni familiare, intime. Pentru a marca importanța celuilalt stat pentru 

regimul său, fiecare dintre cei doi lideri face concesii politice și 

ideologice. Bucureștiul lasă să se erodeze relevanța partidului Tudeh în 

politica de internaționalism comunist dusă până atunci, orientându-se 

către partidul favorabil Șahului (Iran Novin). La rândul său, Teheranul 

face o apropiere de URSS, China și celelalte state socialiste, în 

contradicție cu ideologia politică de până atunci. 

Căderea monarhiei iraniene readuce în prim plan partidul Tudeh 

ca participant la noul regim republican, dar va intra în colimatorul 

liderului suprem –Ayatollahul Khomeini.Fiind în cele din urmă interzis 

după lungi persecuții, va cădea în obscuritate iar conducerea de la 

București va îmbrățișa noul regim de la Teheran drept interlocutor 

legitim.  

                                                           
53Marc de Bellet, op. cit., pp. 208-213.  
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ABSTRACT:Propaganda is a concept that has stood the test of time. 

The term was introduced in a not so favorable light because of its 

negative valences. Propaganda has been defined as a process which 

leads people to think and act differently than they would have done 

normally. During the Cold War, both democratic and communist 

countries have used propaganda in order to alter information.  

This study discusses various aspects of propaganda such as origins, 

meanings, methods and instruments. Television had a huge impact in 

transmission of information during the Cold War, thanks to its priority of 

information. Television has soon became a significant tool for 

propagandists regardless of the ideology they promoted. The study brings 

into focus the role played by television in the propagandistic activity of 

the democratic and totalitarian regimes, treating both the similarities 

and the differences between the two systems.  

KEYWORDS:Television, Propaganda, Cold War, Communist Regime 

 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „propagandă” își 

găsește originea în verbul  „propago”, care în limba latină însemna „a 

difuza” sau „a propaga”. De-a lungul timpului, teoreticienii au dat 

termenului de propagandă numeroase definiții care au încercat să 

cuprindă cât mai bine întreaga paletă de semnificații pe care o acoperă 

acest cuvânt. De multe ori, termenul a fost prezentat într-o lumină nu 

tocmai favorabilă, propaganda căpătând valențe negative, în special din 

cauza modului în care a fost folosită.Propaganda a fost definită ca fiind 

acel proces care îi forțează pe oameni să gândească și să acționeze diferit 

decât ar fi făcut-o în mod normal.Conform acestei explicații a termenului, 

propaganda a fost considerată inamicul gândirii independente, fiind o 

tehnică de manipulare intruzivă. Propaganda se referă la însămânțarea, 

germinarea și cultivarea ideilor, iar atunci când este folosită în mod 
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corect, ea ar trebui să își păstreze neutralitatea1. Totuși, acest lucru nu se 

întâmplă întotdeauna, propaganda fiind utilizată des în scopuri care sunt 

departe de a fi neutre. Astfel, propaganda alterează percepția individuală 

și de grup asupra realității, deformând-o în interesul celor care folosesc 

acest procedeu. 

  Percepția predominant negativă asupra propagandei s-a instituit 

începând din secolul al XX-lea. În secolul precedent, propaganda a fost 

caracterizată ca fiind arta de a-ți folosi abilitățile pentru a produce emoție 

și opinie2. Istoria cuvântului propagandă începe în secolul al XVII-lea, 

atunci când Vaticanul a folosit acest concept pentru a descrie organizația 

care apăra „credința cea dreaptă” împotriva protestantismului. Excesul de 

conotații negative care i-au fost atribuite ulterior, datează din perioada 

Primului Război Mondial, atunci când propaganda a început să se 

dezvolte din ce în ce mai rapid. Imaginea negativă a fost întărită și de 

folosirea propagandei de către naziști, sovietici și reprezentanții 

regimurilor autoritare din perioada interbelică, însă cei care au dat startul 

folosirii propagandei în sensul său modern au fost britanicii în perioada 

1914-19153. Deși în prezent, este un cuvânt utilizat des în vocabularul 

politic, termenul de propagandă a început să fie foarte folosit începând 

din anul 1920, atunci când cei care au participat la Primul Război 

Mondial au început să își scrie memoriile. 

  Jules Monnerot4 a fost unul dintre teoreticienii care au pus mare 

accent pe puterea pe care o poate oferi propaganda prin utilizarea în 

scopul manipulării sentimentelor și resentimentelor umane, idee care mai 

apoi a fost preluată și folosită de exponenții regimurilor totalitare5. Pentru 

a fi eficientă, propaganda trebuie să fie însoțită de acțiuni care să vină în 

completarea cuvintelor. Reușita propagandei prin cuvânt este direct 

proporțională cu acțiunile prezentate, căci puterea exemplului este un 

factor esențial care determină efectele activității propagandistice. În ceea 

ce privește societatea care nu a fost atinsă de comunism, eforturile de 

persuasiune și convingere trebuie să fie puternice, pentru că dacă ele sunt 

                                                           
1Philip M. Taylor, Munitions of the mind. A history of propaganda from ancient 

world to the present day, Ediția a III-a, Manchester University Press, Manchester, 

2003, pp. 1-2. 
2T. H. Qualter, „The Manipulation of Popular Impulse: Graham Wallas Revisited”în 

The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne 

d’Economique et de Science politique, vol. 25, nr. 2, 1959,pp. 166-167. 
3Philip M. Taylor, op. cit. p. 3. 
4Sociolog, eseist și jurnalist francez care a trăit în perioada 1908-1995.   
5Jean-Marie Domenach, Propaganda politică, traducere de Diana Lungu, prefață de 

Dan Lungu, Institutul European, Iași, 2004, p. 65. 
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modeste, există posibilitatea de a se lovi de scepticismul celor cărora le 

este adresată propaganda6. 

  Această încercare deliberată și sistematică de a forma percepții, 

de a le manipula și de a obține răspunsul așteptat de către propagandist, a 

fost considerată cea mai eficientă strategie pentru a promova o ideologie 

sau a menține o poziție avantajoasă. Răspunsul pe care trebuie să îl dea 

cei cărora le este adresată propaganda, ar trebui să fie perceptual, 

cognitiv, comportamental sau toate cele trei7.  Procedeele prin care unui 

grup de oameni îi pot fi induse idei care apoi să se transforme în acțiuni 

favorabile pentru inițiatorul propagandei sunt, în principial, afirmația, 

repetiția și contagiunea. Chiar dacă efectele acestor procedee apar într-un 

ritm încet, ele germinează și construiesc idei de durată8.Instrumentele 

principale ale propagandei sunt cuvintele și imaginile. În ceea ce privește 

propagarea ideilor prin cuvinte, radioul și televiziunea au avut o influență 

foarte mare începând din secolul al XX-lea, deoarece ele au permis 

„ascultarea colectivă”, făcând ca informațiile propagandistice să fie 

transmise unui număr din ce în ce mai extins de oameni. Imaginile au și 

ele un rol important în propagandă, deoarece ele pot să suplinească 

discursurile lungi, transmițând informația dorită în mod rapid9. Relația 

dintre cuvinte și imagini este foarte importantă, deoarece puterea 

cuvintelor stă în imaginile pe care le evocă și poate fi independentă de 

semnificația lor reală. Arta propagandistică se ocupă cu identificarea 

acelor cuvinte care pot să creeze imagini puternice care să nu se uzeze10. 

Cuvintele și imaginile pot deveni arme puternice, iar cei care le 

controlează, dețin puterea de a influența percepțiile și comportamentele 

receptorilor.  

  Propaganda a fost întotdeauna un instrument adițional în 

arsenalul de putere, o armă psihologică. Din cauza relației sale cu 

puterea, relație care a atras de cele mai multe ori suspiciune, propaganda 

nu a fost apreciată de-a lungul timpului de cei care erau lipsiți de putere, 

dar la rândul lor, aceștia au fost afectați de ea. În perioadele de pace, s-a 

                                                           
6Ralph K. White, „The New Resistance to International Propaganda” în The Public 

Opinion Quarterly, Special Issue on International Communications Research,vol. 

16, nr. 4, 1952-1953, p. 540. 
7Garth S. Jowett, Victoria O’Donnell, Propaganda and persuasion, Ediția a III-a, 

SAGE Publications, Thousand Oaks, 2012, p. 7. 
8Gustave Le Bon, Psihologia maselor, traducere de Leonard Gavriliu, Editura 

Științifică, București, 2011, p. 81.  
9Jean-Marie Domenach, op. cit, p. 66. 
10Gustave Le Bon, op. cit., pp. 67-68. 
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dovedit că propaganda este o armă deloc mai puțin semnificativă decât 

arsenalul militar. Chiar dacă propaganda nu poate să omoare oameni în 

mod propriu-zis, ea este capabilă să creeze mituri, să transforme 

înfrângeri în victorii și să afecteze fiecare domeniu al vieții11. Mass-

media, acel mediu electronic din care fac parte radioul, televiziunea, 

filmul, muzica înregistrată, literatura, revistele și ziarele, a fost supusă 

propagandei începând din anii '20 ai secolului trecut. Mass-media a fost 

condusă permanent de zona politică și cea economică, aflându-se în 

permanență în legătură cu evoluțiile în știință și tehnologie12. Încă din 

anii '30 ai secolului al XX-lea, televiziunea a început să devină un factor 

important în politică și cultură, mai ales că unele dintre cele mai 

importante evenimente ale secolului trecut au fost televizate13. 

  Apariția televiziunii a reprezentat o evoluție majoră în 

transmiterea informațiilor, deoarece, spre deosebire de presa scrisă, ea are 

prioritatea informației. Timpul care trece de la producerea unui 

eveniment până la transmiterea lui la televiziune este mult mai scurt decât 

acela care trece până ce informația este publicată în ziare. Un alt avantaj 

al televiziunii este și publicul mult mai larg căruia i se adresează, în 

comparație cu presa scrisă14. Televiziunea a fost asociată de-a lungul 

timpului cu masele și efectul pe care îl are asupra lor, fie el comercial sau 

propagandistic. Totuși, mesajele transmise prin televiziune sunt diferite 

în funcție de modul în care oamenii se raportează la experiențele lor 

legate de televiziune. Un rol foarte important are și realitatea cotidiană, 

ea influențând modul în care sunt percepute mesajele diferite. De 

asemenea, programele de televiziune sunt produse de specialiști care 

adesea au alt statut social față de telespectatori. Din acest motiv, modul în 

care sunt transmise mesajele, fie el adecvat publicului sau nu, 

influențează puternic modul în care informația este percepută de fiecare 

individ în parte15. Televiziunea are și o altă serie de avantaje proprii ca 

mediu de difuzare a informației. Pe lângă plaja mare de audiență care 

poate fi atinsă, utilizarea materialelor vizuale, prezența unor figuri 

                                                           
11Philip M. Taylor, op. cit., p. 5. 
12Debra Spitulnik, „Anthropology and Mass Media”în Annual Review of 

Anthropology, vol. 22, 1993, p. 293. 
13John E. O’Connor, „History in Images/Images in History: Reflections on the 

Importance of Film and Television Study for an Understanding of the Past”, în The 

American Historical Review, vol. 93, nr. 5, 1988, p. 1200. 
14Marin Traian, Marea aventură către micul ecran, Editura Fundației PRO, 

București, 2003, p. 49.  
15Lila Abu-Lughod, „The Interpretation of Culture(s) after Television” în 

Representations, nr. 59, 1997, p. 112. 
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cunoscute de către public16, figuri care să transmită un sentiment de 

încredere și combinația dintre vizual și auditiv, care este mult mai 

puternică decât folosirea unui singur element din cele două, reușesc să 

transforme televiziunea într-un instrument propagandistic eficient. 

Televiziunea a preluat din puterea radioului, folosind potențialul de 

divertisment pe care cel din urmă îl oferea. În ceea ce privește 

cinematografia, televiziunea a folosit imaginea și divertismentul, Astfel, 

televiziunea a resuscitat spectacolul, cu ajutorul mijloacelor 

tehnologice.17 Din păcate, în multe cazuri, acest spectacol nu a rămas 

neutru, ci a fost utilizat în scop propagandistic. Televiziunea este 

considerată a fi o resursă importantă a puterii atât în societățile 

democratice, cât și în cele totalitare, datorită potențialului său de a forma 

și a manipula opinia publică. Televiziunea poate să își desfășoare 

activitatea atât în vederea democratizării culturii, cât și pentru a o 

aplatiza, căci are puterea de a crea imagini false, mituri și false valori. 

Televiziunea se poate transforma într-un instrument folosit de cei care 

dețin puterea pentru a impregna programele pentru mase cu elemente 

ideologice. Televiziunea a fost descrisă ca fiind o unealtă foarte 

folositoare pentru manipularea și controlul maselor, dar și pentru a 

propaga idei care să formeze opinii și să creeze tipare de comportament18. 

  Una dintre cele mai utilizate metode ale propagandei prin 

televiziune este repetiția. Importanța pe care individul ajunge să o acorde 

unui mesaj crește în funcție de cât de des acesta se întâlnește cu mesajul. 

Repetiția oferă mai multe oportunități percepției pentru a forma opinii 

despre argumentele specifice transmise prin mesajul repetat. Totuși, 

expunerea repetată pe o perioadă mai lungă de timp, poate avea 

consecințe negative, receptorul având tendința să respingă mesajul. 

Atunci când argumentele pe care se bazează mesajele sunt puternice, 

repetiția are un rol persuasiv, în timp ce în cazul argumentelor slabe, 

repetiția are efectul invers, mesajul pierzându-și caracterul persuasiv19. 

Încă de la începuturile sale, televiziunea a fost folosită atât ca formă de 

divertisment, cât și ca unealtă politică. Modul în care televiziunea este 

                                                           
16John R. Coleman, „Economic Literacy: What Role for Television?” în The 

American Economic Review, vol. 53, nr. 2, 1963, p. 648. 
17Liviu Butuc, Scurtă istorie a mijloacelor de comunicare din România, Editura 

Arvin Press, București, 2008, p. 390. 
18Ibidem, p. 391. 
19George E. Belch, „The Effects of Television Commercial Repetition on Cognitive 

Response and Message Acceptance”, în Journal of Consumer Research, vol. 9, nr. 1, 

1982, p. 57. 
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utilizată într-un stat poate să ajute la înțelegerea sistemului politic din țara 

respectivă, fie el comunist, fascist sau capitalist. Problemele precum 

alegerea între susținerea televiziunii prin capital privat ori punerea ei sub 

supravegherea statului sau limitele de exprimare care le-au fost impuse 

televiziunilor, au fost influențate masiv de ideologia politică a fiecărui 

stat în parte20.   

  În statele democratice, televiziunea a devenit una dintre cele mai 

puternice forțe sociale, asumându-și funcții sociale complexe care cresc 

treptat. Ea determină structura și conținutul știrilor și informațiilor pe 

care le transmite, precum și valorile și elementele ideologice transmise 

prin emisiunile de divertisment. Televiziunea servește atât ca instrument 

de control, cât și ca unealtă de promovare a valorilor capitaliste și 

consumeriste. De asemenea, televiziunea este și o forță politică, 

consolidând opiniile politice ale spectatorilor. Un foarte bun exemplu în 

acest sens a fost televiziunea din Statele Unite ale Americii, care în 

perioada postbelică a reprezentat permanent un model pentru 

televiziunile altor țări democratice. Jucând rolul de instrument în 

propagarea valorilor și a modurilor de viață americane, televiziunea a 

devenit o forță de hegemonie culturală. După cel de-al Doilea Război 

Mondial, divertismentul și publicitatea de la televiziune au devenit o forță 

importantă în constituirea societății de consum ca formă socială 

dominantă21.  

  De-a lungul timpului, tehnicile propagandistice folosite de 

televiziune au evoluat și s-au diversificat. Aceste instrumente pe care 

mass-media le-a folosit ca mijloc de influențare pot fi atât subtile, astfel 

încât să se adreseze oamenilor cu un nivel ridicat de cultură și inteligență, 

dar și grosiere, astfel încât să poată ajunge la persoanele cu un nivel de 

cultură scăzut și cu inteligență medie. Printre aceste tehnici de 

manipulare se numără jocurile de cuvinte, folosirea peiorativelor având 

ca scop legarea unei persoane sau a unui concept de un simbol negativ22, 

utilizarea generalităților evidente care înseamnă ceva diferit pentru 

fiecare individ și cărora le pot fi trasate anumite conotații, în funcție de 

                                                           
20Anthony Smith, Television as a Public Service Medium, în Anthony Smith 

(editor), Television. An International History, Oxford University Press, Oxford, 

1995, p. 62.  
21Douglas Kellner, „Network Television and American Society: Introduction to a 

Critical Theory of Television”, în Theory and Society, vol. 10, nr.1, 1981, pp. 31-32.  
22Radu Herjeu, Oglinzi mișcătoare. Tehnici de propagandă, manipulare și 

persuasiune în televiziune, Editura Fundației România de Mâine, București, 2000, 

pp. 202-203. 



Rolul Televiziunii în Propaganda Politică în Perioada Războiului Rece 

63 
 

interesul propagandistic23, a eufemismelor care încearcă să ascundă sau 

să diminueze realitatea, crearea conexiunilor false24, propagarea 

mărturiilor care să dea legitimitate unor concepte, acțiuni sau produse25, 

diseminarea fricii, întreținerea și alimentarea prejudecăților26.  

  Televiziunea a utilizat și o serie de tehnici de manipulare pentru 

ca rezultatul propagandei să fie cel scontat, printre acestea numărându-se 

luarea și combinarea imaginilor astfel încât rezultatul final să transmită 

mesajul dorit de către propagandiști, deformând astfel realitatea surprinsă 

de camerele de luat vederi, trecerile de la o imagine la alta, a căror viteză 

poate să ofere un impact emoțional mai puternic telespectatorilor27, 

montajul, care permite atât decuparea secțiunilor nedorite, cât și  

înlănțuirea unor elemente care pot să nu aibă o legătură, sunetul, factor 

extrem de important pentru jonglarea cu senzațiile transmise 

telespectatorilor, dar și regia, care permite evidențierea unor elemente și 

lăsarea altora în penumbră28.  

  În societatea democratică, televiziunea nu trebuie să fie doar o 

instituție capitalistă condusă de interese care vizează maximizarea 

profitului. Ea are un rol unic în menținerea unui flux liber de informație 

necesar pentru o democrație sănătoasă și în transmiterea unor idei 

necesare pentru stabilizarea capitalismului29. În democrațiile liberale, 

propaganda a fost îmbrăcată sub forma unor metode de persuasiune 

inspirate din publicitatea comercială, avându-se în vedere dorințele 

presupuse ale publicului atunci când ea este elaborată. Spre deosebire de 

propaganda din țările cu regim totalitar, o propagandă dură, trasată în tușe 

groase, cea din țările democratice se bucură de niște subtilități al căror rol 

este acela de a-l seduce pe consumator. Chiar dacă tehnicile folosite sunt 

mult mai rafinate, fondul propagandistic este același30.  

  Adesea, propaganda este folosită în societatea liberă pentru a 

influența rezultatul alegerilor electorale. Totuși, impactul tehnicilor 

propagandistice în a strânge voturi variază în funcție de tipul de electorat 

și de natura grupului a cărui influență este exercitată. Oamenii cărora le 

este adresată această propagandă sunt, de cele mai multe ori, indivizi care 

                                                           
23Ibidem, p. 204. 
24Ibidem, p. 206.  
25Ibidem, p. 208.  
26Ibidem, p. 211. 
27Ibidem, p. 216-221. 
28Ibidem, p. 223-224.  
29Douglas Kellner, op. cit., p. 37. 
30Jean Marie-Domenach, op. cit.pp. 72-73. 
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dețin puține cunoștințe politice, deși în același timp, pot fi foarte critici la 

adresa guvernării locale. Acest tip de alegători  tinde să fie  mult mai  

expus în  fața  propagandei  mediatice31.  Pe lângă interesul în 

participarea la dezbaterile din sfera politică, în acest domeniu există o 

relație directă între nivelul de educație și cel economic. Interesul față de 

politică al indivizilor este direct proporțional cu iluzia că pot influența 

domeniul politic. Deși votanții interesați de politică se confruntă în mod 

direct cu propaganda, datorită nivelului lor de implicare, există șansa ca 

efectul propagandistic să fie mai redus în cazul lor. Totuși, viziunea le 

este afectată de factori precum educația și standardul de viață32. Contactul 

cu informația le permite alegătorilor să ia decizii proprii, fie că sunt 

influențate de propagandă sau nu, iar acest contact le este oferit în 

permanență de televiziune. Fie că se lasă sau nu seduși de ideile care le 

sunt livrate de posturile de televiziune, alegătorii beneficiază de 

informațiile de care au nevoie, astfel încât să fie capabili să facă alegeri 

potrivite. Rezultatul depinde doar de factorii menționați anterior și de 

procesele cognitive ale fiecăruia în parte.Ignorând unele probleme și 

prezentându-le doar pe altele, programele de televiziune pot afecta în 

mod direct percepția telespectatorilor asupra evenimentelor respective. În 

special cei care sunt naivi, din punct de vedere politic, pot fi afectați de 

această propagandă prin omisiune. Când programele de știri prezintă 

anumite evenimente cu prioritate, fie că o fac în mod subtil sau nu, 

transmit un mesaj puternic cu privire la semnificația sau lipsa de 

semnificație a știrilor respective. Consecințele politice ale propagandei 

prin omisiune pot fi foarte mari, deoarece publicul neavizat tinde să ia 

ceea ce i se oferă la televiziune, iar lipsa unor știri sau prezentarea lor ca 

fiind neimportante, îl poate face să tragă concluzii eronate. Informația 

căreia i se acordă mai multă importanță de către televiziune, primește mai 

multă atenție din partea telespectatorilor. Această atenție se traduce 

printr-o influență mai mare33.   

  În țările democratice, calitatea propagandei transmisă prin 

televiziune depinde de strategiile celor care pregătesc programele și de 

abilitățile care le permit să prevadă atitudinile provocate de elementele 

                                                           
31Samuel J. Eldersveld, „Experimental Propaganda Techniques and Voting 

Behavior” în The American Political Science Review, vol. 50, nr. 1, 1956, p. 164. 
32T. H. Qualter, op. cit., p. 169. 
33Shanto Iyengar, Mark D. Peters, Donald R. Kinder, „Experimental Demonstrations 

of the “Not-so-Minimal” Consequences of Television News Programs”, în The 

American Political Science Review, vol. 76, nr. 4, 1982, p. 855. 
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propagandistice și să le manipuleze în interesul lor34. În ceea ce privește 

propaganda comunistă și tehnicile sale care reies din emisiunile de 

televiziune din țările din spatele cortinei de fier, cetățenii din societățile 

libere au considerat-o de cele mai multe ori repetitivă, seacă și 

plictisitoare. Repetitivitatea aceasta a propagandei comuniste a făcut-o 

greu de digerat pentru oamenii obișnuiți cu subtilitățile propagandei din 

societățile democratice35.  

  În țările totalitare, manipularea a reprezentat un mijloc de control 

al maselor utilizat extrem de des în vederea anulării ideii de opțiune. 

Propaganda totalitară a avut ca sarcină demonizarea celor care se 

opuneau regimului politic, precum și impunerea viziunii și valorilor 

ideologice ale partidului. Cultura și media au fost puternic cenzurate în 

totalitarism, astfel încât ele să transmită doar ideile agreate la nivelul 

conducerii statului și să mențină realitatea artificială prin care indivizii au 

fost făcuți captivi36. 

  Bazele propagandei totalitare au fost puse de către bolșevici, ei 

fiind cei care au preluat îndemnul lui Marx de a scoate în evidență 

realitățile rușinoase ale oprimării. În această direcție, bolșevicii s-au 

folosit de slogan și denunțare ca metode propagandistice principale. 

Lenin a popularizat conceptul de dezvăluire politică, acesta constând în 

scoaterea la iveală a erorilor oponenților37. Sloganul a fost utilizat de 

bolșevici pentru a exprima obiectivul principal al fiecărui moment, 

indiferent dacă a fost vorba de distrugerea adversarilor sau de crearea 

unei solidarități de masă. Sloganul a fost forma incipientă a propagandei 

și pentru a avea un ecou real, el trebuia să se potrivească celor cărora le 

era adresat, în funcție de nivelul lor cunoștințe. Propaganda a fost folosită 

pentru a reformula ideile pe care masele trebuiau să și le însușească38. 

Propaganda bolșevică a avut rolul de a atrage și a seduce masele, dar și 

de înfierare a oponenților. Anulând celelalte opțiuni, regimul îi obliga pe 

cetățeni să gândească într-un anumit mod, folosindu-se de propagandă 

pentru a le transmite ideile corecte ideologic. Gheorghi Valentinovici 

Plehanov39 a fost cel făcut o distincție clară între conceptul de 

propagandă și cel de agitație. Conform teoriei sale, rolul propagandistului 

                                                           
34T. H. Qualter, op cit., p. 172.  
35Ralph K. White, op. cit., pp. 541-542. 
36Bogdan Teodorescu, Cinci milenii de manipulare, Ed. a II-a, Tritonic, București, 

2012, p. 268-269. 
37Jean Marie-Domenach, op. cit. p. 38. 
38Ibidem, p. 40-41. 
39Revoluționar rus și teoretician marxist care a trăit în perioada 1856-1918. 
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era acela de a induce mai multe idei unei singure persoane sau unui grup 

restrâns, în timp ce agitatorul se adresa maselor. Lenin a nuanțat această 

distincție, afirmând că propagandiștii trebuiau să acționeze în scris, în 

timp ce menirea agitatorilor era aceea de a fi cât mai vocali40. Mijloacele 

care au fost folosite de propaganda comunistă au fost: controlul 

comunicațiilor de presă, crearea unor mituri care să construiască și să 

dezvolte cultul personalității liderului, autocritica pe care să și-o facă 

fiecare membru de partid, prezentarea ideologiei ca fiind o nouă știință, 

remodelarea limbajului astfel încât să exprime idealurile comuniste, 

punerea doctrinei deasupra interesului personal și delimitarea socială. În 

propaganda de tip marxist-leninist, conținutul ideologic și politic al 

partidului a fost prioritar, el fiind exprimat în tezele partidului, fie ele 

politice, economice, filosofice sau etice. Propaganda de acest tip avea ca 

rol militarea pentru formarea ideologică a maselor și manipularea lor în 

direcțiile dorite de partid41. 

  În viziunea conducătorului bolșevic, libertatea cuvântului și 

libertatea presei nu trebuiau să fie permise, deoarece permiteau 

opozanților regimului să critice acțiunile guvernului, dând astfel arme 

puternice opoziției. Lenin compara ideile cu niște tunuri, considerându-le 

pe cele dintâi ca fiind mai periculoase42. Comuniștii au înțeles foarte bine 

care este importanța propagandei ca armă psihologică și au folosit-o 

permanent, atât pe teritoriul Uniunii Sovietice, cât și în statele în care s-a 

instaurat regimul comunist după cel de-al Doilea Război Mondial.  

  În ceea ce privește televiziunea, ea și-a început activitatea în 

Uniunea Sovietică în anul 1949, dar abia spre finalul celui de-al șaselea 

deceniu al secolului al XX-lea a devenit accesibilă pentru întreaga 

populație43. Orientarea politică a știrilor care au fost transmise de-a 

lungul anilor la televiziunea națională a Uniunii Sovietice a fost evidentă. 

Partidul și organele de guvernare au fost sursele primare pentru aceste 

știri, în timp ce informațiile externe au ocupat un loc aproape 

nesemnificativ44.  După moartea lui Stalin în anul 1953, Uniunea 

Sovietică a experimentat o formă diferită de propagandă, care s-a 

manifestat sub ideea programului lui Hrușciov de destalinizare. Această 

                                                           
40Jean Marie-Domenach, op. cit, pp. 41-42. 
41Emilia Șercan, Cultul secretului: mecanismele cenzurii în presa comunistă, 

Polirom, Iași, 2015, pp. 41-42. 
42Bogdan Teodorescu, op. cit., p. 270-271. 
43Philip M. Taylor, op. cit., p. 263-264. 
44Gayle Durham Hollander, „Recent Developments in Soviet Radio and Television 

News Reporting” în The Public Opinion Quarterly, vol. 31, nr. 3, 1967, p. 361. 
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propagandă s-a manifestat în primul rând prin extinderea sistemului de 

educație publică, această măsură având ca scop formarea „omului 

sovietic nou”. Implicarea în competițiile sportive internaționale 

importante, precum Jocurile Olimpice a reprezentat o altă formă prin care 

această propagandă s-a manifestat. S-a avut în vederea creșterea 

prestigiului național pe plan extern, iar toate descoperirile științifice 

atribuite sovieticilor au format materialul potrivit pentru dezvoltarea 

acestui tip de propagandă. Televiziunea a jucat un rol important în 

propagarea acestor reforme promovate de regimul lui Hrușciov. Toate 

schimbările din cadrul propagandei pe care a folosit-o televiziunea din 

Uniunea Sovietică, au  efecte  directe asupra tuturor televiziunilor din 

blocul comunist45.  

  În această perioadă, rolul televiziunii a crescut în statele 

comuniste, principalul său scop fiind acela de a transmite ideile care sunt 

în conformitate cu ideologia comunistă. Deceniul al șaptelea a adus cu 

sine o relativă liberalizare, dar oficialii sovietici au încercat să continue 

politica știrilor controlate46. Ei au început să fie conștienți de faptul că 

propaganda prin televiziune avea nevoie urgentă de metode mai 

sofisticate, fără a trece însă peste ideea conform căreia, fiecare cale 

ideologică, fie ea carte, piesă de teatru, film, emisiune de radio sau 

televiziune, are ca rol primordial susținerea cauzei comunismului47.  

  Atât în U.R.S.S., cât și în celelalte state comuniste, televiziunea a 

fost folosită ca instrument de îndoctrinare, programele sale transmițând 

valorile comuniste și ideologia, așa cum era ea interpretată de liderii 

partidului unic. Media a reprezentat un agent puternic de propagandă, 

atunci când s-a încercat implementarea unor politici economice sau 

sociale. Știrile transmise au fost văzute ca fiind o unealtă pentru crearea 

societății comuniste, dar interesul oamenilor față de informațiile 

propagandistice a fost scăzut. Jurnaliștii au trebuit permanent să 

formuleze informațiile pe care trebuiau să le transmită, așa încât ele să fie 

în concordanță cu viziunea comunistă48.  

  Propaganda a jucat un rol extrem de important în secolul al XX-

lea atât în societățile democratice, cât și în cele comuniste. Alterarea 

informațiilor a fost deopotrivă atât unealtă, cât și armă în perioada 

Războiului Rece, indiferent de ideologia pe care statele au promovat-o. 

                                                           
45Philip M. Taylor, op. cit., p. 262. 
46Gayle Durham Hollander, op. cit., p. 359. 
47David Wedgwood Benn, „New Thinking in Soviet Propaganda” în Soviet Studies, 

vol. 21, nr.1, 1969, p. 52. 
48Gayle Durham Hollander, op. cit., p. 3. 
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Propaganda pe care marile puteri au transmis-o a fost preluată de țările 

mai mici, în funcție de zona de influență în care s-au aflat. Televiziunea a 

fost cea mai semnificativă unealtă în această luptă propagandistică, dar și 

în procesul de promovare a ideologiei politice specifice fiecărui stat. 

Dincolo de funcția sa de informare, televiziunea a fost permanent un 

agent propagandistic important, căci în perioada postbelică, numărul 

celor care au beneficiat de televiziune a crescut constant. Impactul 

televiziunii a fost puternic datorită legăturii dintre audio și video, iar 

telespectatorii au fost ținta unei manipulări permanente. În timp, o parte 

dintre ei, atât din mediile comuniste, cât și din cele democratice, au 

început să capete o rezistență specifică în fața propagandei televizate. 

Aceasta și-a atins scopul doar în măsura în care a reușit să formeze 

concepții și să schimbe comportamente, dar au existat numeroși indivizi 

care au reușit să își dezvolte o imunitate în fața propagandei care să le 

permită să ia propriile decizii, fără a se lăsa influențați de dorința 

conducătorilor.  

  În acest context, activitatea propagandistică din ambele medii s-a 

dezvoltat și a încercat să se rafineze în timp, pentru a fi cât mai eficientă. 

Metodele folosite au fost similare în cele două medii, chiar dacă aplicarea 

lor a fost făcută conform specificului fiecărui regim politic. Spre 

deosebire de statele democratice, în statele comuniste, televiziunea a 

acționat doar în interesul statului, în timp ce în societățile capitaliste, 

televiziunea a fost folosită permanent și de mediul privat. Propaganda nu 

a ținut doar de conținuturile transmise, ci și de cele care au fost omise.  
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Abstract: The Romanian revolution of December 1989 represents, until 

this day, a controversial subject among the political and even social 

media in and out of the country, due to the numerous speculations of the 

mass media and even a part of the historiography, speculations which 

offer a diversity of sceneries about the beginning and the evolvement of 

the manifestations, which later brought to the ending of Ceausescu’s 

regime in Romania. Beyond an assumed coup d’etator a Russian 

interference in Romania’s communist politics, the revolution of 

December 1989 brought to the streets simple people, who cried out: 

Down with Ceausescu!, but most importantly people who had the 

courage to face death for the much hoped for freedom. 
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Decembrie 1989 a reprezentat un sfârșit și în același timp o 

renaștere pentru toți cei care au ieșit pe străzile marilor orașe (dar nu 

numai), iar Clujul nu a făcut excepție. Pe 21 decembrie muncitorii de la 

Combinatul de Utilaj Greu (CUG) pornesc spre centru, punctele fierbinți 

ale manifestațiilor fiind în zona Pieței Libertății (în prezent Piața Unirii), 

Astoria și Fabrica de Bere (Anexa 2). Un martor aflat în acele momente 

în zona pieței Mihai Viteazul, Hot Ioan – muncitor la Sinterom, declară: 

Ieșind de la serviciu în jurul orelor 14:30 – 15:00, o mare de oameni 

venea dinspre C.U.G și de la fabricile din zonele industriale1. Este 

cunoscut faptul că încă din 17 decembrie (imediat după izbucnirea 

evenimentelor în Timișoara) clujenii au luat cunoștință de confruntările 

dintre manifestanți și armată. Atât posturile străine ce emiteau în limba 
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română cât și informațiile primite direct de la timișoreni au determinat la 

Cluj creșterea unei stări de neliniște și incertitudine în rândul populației. 

Luca Viorica, salariată la Fabrica de Oxigen din Cluj-Napoca declara: De 

prin 17-18 decembrie au ajuns zvonuri că în Timișoara sunt probleme, de 

la Europa Liberă sau de la persoane venite. Prin 18 a venit din 

Timișoara om și ne-a spus că într-adevăr este sânge pe străzi2. 

Încercările de a-i determina pe clujeni să nu iasă din casă, pecare le 

întreprind atît Ioan Aurel Stoica, secretar cu probleme de propagandă la 

Comitetul Județean al PCR, cât și Mihai Tălpeanu, directorul companiei, 

eșuează. 

Parcursul evenimentelor revoluționare din inima Transilvaniei 

sunt, până astăzi, puțin cunoscute și mai puțin scoase din umbra istoriei 

cu toate că au marcat un punct important al manifestațiilor care s-au 

solidarizat cu Timișoara. Clujul, și-a avut eroii săi, care nu au fost puțini, 

fiind cel de-al doilea punct important al Revoluției Române, în ordinea 

reprimării mulțimilor, a tragerii, numărul de răniți și numărul victimelor. 

Încă din primele momente în care au început scandările împotriva 

regimului comunist, armata aflată în stradă pentru a face ordine nu a 

ezitat să deschidă focul. Călin Nemeș, un personaj clujean cunoscut în 

acea perioadă în cercurile studențești și nu numai, actor de profesie, a 

reprezentat un simbol al evenimentelor petrecute la Cluj-Napoca. El s-a 

adresat celor din jur, solicitându-le să-și manifeste dezaprobarea față de 

pierderile de vieți omenești din Timișoara. Până și astăzi gestul lui de a-și 

dezgoli pieptul în fața soldaților care se pregăteau să tragă în mulțimea 

adunată în Piața Libertății rămâne ceva unic, un gest sacru al celui care a 

reușit să supraviețuiască focului din 1989 dar care și-a luat viața 2 ani 

mai târziu dezamăgit de modul în care au evoluat lucrurile în România.  

Într-un articol din Revista22 scris de profesorul Virgiliu Țârău în 

2013, acesta punctează câteva aspecte cu privire la primele momente ale 

declanșării revoltelor din Cluj: cronologic, dar și simbolic, protestele au 

început în centrul orașului, în jurul statuii lui Matei Corvin și pe 

trotuarele dimprejurul pieței. Cei curajoși se agită, încearcă să 

polarizeze energiile, să organizeze și să mobilizeze protestul. Călin 

Nemeș, Radu Negru, Gheorghe Pastor, Ionică Rogozan, Ghiță Toșa, 

Traian Petrișor, Lucian Matiș, Gavrilă Ladiu și alții se manifestă tot mai 

zgomotos. Militarii sosiți în centrul orașului, pentru a preîntâmpina 

conform ordinului dat de comandantul lor, mr. Valeriu Burtea, 

                                                           
2 Declarația Vioricăi Luca pusă la dispoziție de prof. Univ ing. Marian Rizea 

portalului Ziariști Online, sub forma lucrării intitulată Schimbarea, Caseta nr. 11, 

pag. 3. 



Revoluția din 1989 de la Cluj – Împușcati-i că nu-s oameni 

71 
 

manifestările huliganice ale elementelor ostile regimului socialist, au fost 

dispuși în formație în intersecția dintre Hotelul Continental și Librăria 

Universității. În fața militarilor, cei curajoși au protestat. La ordin, fără 

somație potrivit celor mai mulți martori oculari, militarii au tras. În 

urma focurilor de armă 11 persoane au fost ucise și alte 26 rănite. Cu 

cinci minute înainte de ora 16 piața era plină de fum3. Oamenii, au 

început, încet, încet să scandeze în ciuda evenimentelor tragice care 

străbăteau tot Clujul. Aflarea veștilor conform cărora armata trage în 

oameni, nu a făcut altceva decât să-i înverșuneze pe revoluționari care au 

început să strige Timișoara, Timișoara!. ”Pancarte puține și albe, însă 

scrise cu sângele revoluționarilor, coagulat în crăpăturile din asfalt, la 

locurile unde pieriseră martirii: Trăiască libertatea, Fără violență. 

Strigăte, într-o incredibilă unitate și forță: Jos călăul, Mai bine murim, 

Călăule, nu uita, vrem papuci din piele ta...”4. 

La Cluj-Napoca revoluția a luat un drum sângeros încă din 

primele momente ale manifestațiilor, cei care au ieșit în primele momente 

pe străzi au avut de înfruntat spaima autorităților, prin prisma armatei 

care era menită să apere regimul cu orice preț: ”se auzeau zgomote 

înfundate, parcă de bocanci grei, urlete și șuierături ale unei mari mișcări, 

încă nevăzute, dar deja creându-și primii pași, în istorie, la Cluj: 

muncitorii (de toate vârstele), ai combinatelor de pe platforma industrială 

a Gării, venind pe străzile Horea și Doja, spre Piața Libertății, în fața 

statuilor lui Mathias Corvinul și a Lupoaicei Capitoline”5. După orele 

15:34 s-a tras continuu în diferite puncte ale orașului: în fața hotelului și 

restaurantului Continental, la hotel Astoria, în Piața Mihai Viteazul, la 

Fabrica de bere, în Piața Gării, în cartierul Mărăști. În zona hotelului 

Continental manifestanții intră în dialog cu militarii, scanând Plecați, 

plecați în cazarmă!6. Apariția militarilor provoacă, din partea mulțimii, 

scandarea lozincilor care erau menite să-i determine pe cei aflați cu 

armele îndreptate spre oameni să se alăture valului revoluționar: Nu 

trageți, suntem frații voștrii! Nu trageți!. Călin Nemeș își scoate cămașa 

și strigă: Trageți! Hai, trageți! Ce mai așteptați!, lozincă care provoacă 

corpul militar și Nemeș este rănit prin împușcare în timpul altercației cu 

                                                           
3 Virgiliu Țârău, Revoluția la Cluj, http://revista22.ro/7358/.html accesat la data 

21.12.2016. 
4 Constantin Zărnescu, Revoluția română din 17-22 decembrie 1989 (la Cluj-

Napoca), Editura Eurograph, Cluj-Napoca, 2005, p. 27. 
5Ibidem, p. 21. 
6 Alesandru Duțu, Revoluția din decembrie 1989. Cronologie, Ediția a II-a, revizuită 

și adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2010, p. 141. 
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Dando Carp, comandantul subunității din acea zonă. În urma declarațiilor 

ulterioare, aflate în Dosarul Direcției Procuraturilor Militare, Carp Dando 

declara cu privire la evenimentele petrecute în zonă următoarele: când 

am ajuns în Piața Libertății se circula normal, iar strada mi s-a părut 

puțin mai aglomerată decât de obicei...la debarcare precum și pe timpul 

parcurgerii distanțelor, oamenii de pe trotuare s-au comportat divers: 

unii...priveau către noi, alții au început să ne înjure, să ne adreseze 

cuvinte triviale sau insultătoare, alții fluierau și huiduiau...se simțea deja 

o stare de tensiune...militarii din subordinea mea erau vizibili speriați și 

derutați și se uitau permanent către mine neștiind ce să facă. Și eu 

personal eram într-o stare de derută datorită faptului că mă așteptam să 

găsesc într-adevăr grupuri care să se manifeste violent, distrug, spart, 

etc, însă când am ajuns am văzut că pe trotuare erau și femei și copii și 

bătrâni. Constatând că situația este cu totul alta decât cea pe care mă 

așteptam să o găsesc...am strigat de două ori Oameni buni, vedeți-vă de 

treaba dumneavoastră, că nu are nimeni treabă cu 

dumneavoastră...reacția mulțimii față de noi nu s-a modificat. M-am 

gândit în acele momente să nu facem gesturi sau să desfășurăm acțiuni 

de natură a incita mulțimea din piață...la un moment dat m-am întors cu 

fața spre statuia Lupoaicei...și am văzut o persoană care discuta cu 

soldații...practic vorbea singur, vocifera...ulterior am aflat că acesta era 

Călin Nemeș...cred că se afla la o distanță de aproximativ 10 m...la un 

moment dat i s-au mai alăturat 4-5 persoane...rețin un cetățean uscățiv, 

cu barbă care făcea niște mișcări haotice...Mă aflam cam în flancul 

soldaților când grupul acestora s-a apropiat foarte mult de militari și 

rețin că am împins o persoană care se apropia până la atingere de mine 

și de soldați...m-am întors...să privesc către soldați, moment în care m-

am trezit împins și am căzut...cu o persoană peste mine, precizez că 

persoana respectivă m-a apucat de reverul mantalei și am căzut 

amândoi, el fiind peswte mine, fiind deci foarte aproape am simțit că 

respirația persoanei respective emană un miros puternic de alcool...nu 

știu de câte ori ne-am rostogolit...cât ne-am luptat...am văzut că oamenii 

din piață, adică din grupul despre care am vorbit anterior era foarte 

aproape de soldați, la un pas doi...în timp ce mă luptam...am văzut că 

apropierea acelui grup de civili care puteau deveni periculos, m-am 

gândit ca nu cumva soldații să fie dezarmați și să se întâmple o 

nenorocire. Declar că fiind jos, am strigat soldaților Trageți foc de 

avertisment! iar soldații au tras7. În urma acestei altercații haosul ia 

                                                           
7Din Dosarul Direcției Procuraturilor Militare nr 61/P/I99I pus la dispoziție de prof. 
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stăpânire. Militarii trag sub comanda lui Carp, Foc!, și sunt uciși 8 

manifestanți iar alți 3 răniți. Acest moment a reprezentat deschiderea 

incidentelor soldate cu victime. În următoarele ore se produce următorul 

bilanț: sunt ucise 26 de persoane și 55 sunt rănite, 4 morți și 8 răniți în 

Piața Mărăști; 1 mort și 6 răniți în Piața Libertății, Anticariat, Catedrală; 

11 morți și 23 răniți în zona piața Libertății, strada Napoca, strada 

Universității; 9 morți și 11 răniți în zona strada Moților, Fabrica de bere8. 

Un membru al corpului Armatei care a ieșit în Cluj în zilele 

revoluției mărturisește momentele de dinainte și din timpul ieșirii pe 

străzi pentru a riposta împotriva celor care manifestau contra regimului. 

Precizează de-a lungul textului dificultatea cu care militarii de rând s-au 

confruntat în lupta împotriva semenilor – ei au executat (și nu în 

totalitate, de multe ori) ordinele primite de la superiori. Aduce, de 

asemenea, în discuție numeroase dezinformări referitoare la începutul 

manifestațiilor (ocuparea Ardealului de către trupe străine, care vroiau să-

l smulgă de restul țării): ”îmi asum întreaga răspundere și v-o spun cu tot 

curajul. Că noi am evitat o baie de sânge! Dacă noi executam ordinele 

primite (și eram bine dotați, deci aveam cu ce!), acea zonă de la Fabrica 

de Bere, trebuia să fie transformată în crematoriu”9. La momentul în care 

militarii au debarcat din autocamioane, au fost întâmpinați de mulțimea 

adunată în piață și care, conform diferiților martori, au avut reacții 

diverse: unii au privit pașnici, alții i-au huiduit și jignit, unii au început să 

arunce cu bile, pietre, sticle goale și alte obiecte. Din dosarul Direcției 

Procuraturilor Militare, reiese declarația lui Călin Nemeș în acele 

momente : un grup de soldați, i-am văzut chiar în momentul 

debarcării...s-au deplasat într-un dispozitiv...am văzut că aveau armele 

îndreptate spre noi, mai precis către direcția Lupoaica. O parte din cei 

aflați în piață, la apariția soldaților...nu au avut nici o reacție...o altă 

parte i-a primit cu huiduieli. M-am apropiat și le-am strigat Trageți! Ce 

mai așteptați? Că doar de aceea aveți arme să trageți în popor...când am 

ajuns la circa 2 metrii în fața dispozitivului militarilor mi s-au alăturat și 

alte persoane...am realizat că militarii erau foarte înspăimântați. Erau 

crispați, unii erau încremeniți; mi-am dat seama că și ei se află într-o 

situație neașteptată, era ceva neplăcut și pentru ei ce se întâmplă...nu 

știu dacă la ordinul ofițerului, dar bănuiesc acest lucru, soldații și-au 

                                                                                                                                        
Univ ing. Marian Rizea portalului Ziariști Online, sub forma lucrării intitulată 

Schimbarea 
8Alesandru Duțu,op.cit, p. 142. 
9 Aurel Ioan, Laurențiu Cocan, Trădare la nivel înalt, Editura Napoca Star, Cluj-

Napoca, 1999, p. 128. 



ANA-MARIA CRISTINA STOIA 

74 
 

încărcat pistoalele mitralieră....lumea de pe margine striga: Nu trageți! 

Asasinilor! L-am auzit pe ofițer strigând: Trageți!...cred că intrase în 

panică și și-au îndreptat pistolul către mine. În momentul acela am sărit 

către ofițer...am fost împușcat, după părerea mea din față, ușor oblic și 

nu-mi explic mențiunea din Raportul de constatare medico-legală – 

direcția de tragere a fost de la dreapta la stânga victimei și ușor dinapoi 

înainte10.  

Primii morți au fost înregistrați încă din 21 decembrie pe traseul 

parcurs de muncitori: în fața hotelului Astoria, în fața podului peste 

Someș, în fața Librăriei Universității și în fața Agenției CFR. Noaptea, 

morții au fost duși de pe străzi foarte rapid, însă autoritățile nu au reușit 

să ascundă atrocitățile. Starea de surescitare din acele momente în care se 

aflau manifestanții și încordarea din rândul militarilor au imprimat 

evenimentelor o desfășurare deosebit de rapidă, astfel că în ziua de 21 

decembrie în zona intersecției dintre strada Napoca și cea a Universității 

s-au înregistrat 11 morți și 23 de răniți: ”jeturile tunurilor cu apă care 

izbiseră atât de puternic în oameni încât, ceea ce a trecut peste ei și peste 

monumentul Lupoaicei, în automobilele parcate între carosabilul 

bulevardului, a spart parbrize, iar în altre locuri, apa înghețase pojghița pe 

mașini, încât nu se mai puteau deschide. Jeturile doborâseră mulți oamnei 

la pământ”11. Aceste evenimente au determinat mulțimea aflată în stradă 

la gesturi agresive față de militari. Acestora li se striga să-și împuște 

comandanții și să se alăture manifestanților. Momentele de tensiune au 

dus mulțimea într-o altă extremă: cea a violenței și a gesticii distrugerilor 

(momente cadru pe care le întâlnim și pe străzile Timișoarei și în 

București): s-au spart vitrinele unor magazine, s-a răsturnat un container 

ce a fost transformat în tribună pentru cei care doreau să se adreseze 

mulțimii, s-au înregistrat încercări de lovire și dezarmare a militarilor: 

”un tânar rănit la unul din genunchi, sparge de față cu noi, geamurile, 

care pavoazau pereții de la intrare, cu însemnele peste care trona Steaua 

roșie. Înlăuntrul fiecărui steag (...) se taie cu foarfeca, sau cu lama 

emblema – acel gol istoric. Portretul Nebunului, afișe albastre, acte și 

dosare, hârtii, lozinci vechi – totul e călcat, incendiat și zdrobit”12. În 

Piața Mărăști oamenii încep să scandeze lozinci anticeușiste, se cere 

libertate și democrație. În zona Moților-Fabrica de Bere, manifestanții 

                                                           
10 Din Dosarul Direcției Procuraturilor Militare nr 61/P/1991 pus la dispoziție de 

prof. Univ ing. Marian Rizea portalului Ziariști Online, sub forma lucrării intitulată 

Schimbarea. 
11 Constantin Zărnescu, op.cit, p.13. 
12Ibidem, p. 27. 
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cântă Deșteaptă-te române! Și scandează Timișoara nu uita, Clujul e de 

partea ta!. Spre seara, centrul manifestaților se mută înspre Teatru 

Național și Catedrală, unde Doina Cornea vorbește mulțimii despre 

importanța doborârii dictaturii familiei Ceaușescu. Se scandează în aceste 

momente lozinci anticeaușiste și anticomuniste13, ”lozincile noi ieșite ca 

din pământ, arată, pentru întâia oară, după 46 de ani de suferințe, tăcere și 

spaimă, numeroase opțiuni și credințe politice: Trăiască Frontul 

Renașterii, Ceaușescu-jos!, Libertate sau moarte, apoi imediat: Tiranule 

nu uita, a venit și vreme ta!. Nimic nu era haotic, în aceste succesiuni de 

momente, pentru cei care participaseră, din vreme, la organizare, alături 

de Călin Nemeș și Daniel”14. 

 În zorii zilei de 22 decembrie străzile erau din nou pline de 

manifestanți, care scandau la unison Tiranule nu uita, a venit și vremea 

ta!. Printre personajele de referință ale revoluției de la Cluj trebuie 

menționată și Doinea Cornea, publicistă și disidentă, arestat în acea 

perioadă la domiciliu. Cu o seara în urmă, Doina Cornea a ieșit la 

Catedrala Ortodoxă cu mai mulți tineri, rugându-se pentru cei care și-au 

dat viața în stradă: ”s-a îngenuncheat, de mai multe ori, s-a spus nu pe 

șoptite, ci ca într-un cor, Tatăl Nostru, acolo în lungul bulevardului, în 

apropierea Teatrului Național, într-o mișcare domoală, înceată și largă – 

înspre Catadrala Ortodoxă și Piața Victoriei – mulțimi întunecate și 

pestrițe, într-o înceată, domoală și lungă curgere, cât o Dunăre, drum fără 

de pulbere....”15. Se formează grupuri foarte mari de manifestanți care s-

au îndreptat din zona industrială nord a municipiului, pe mai multe trasee, 

spre centrul orașului. În jurul orei 12:00 o coloană de manifestanți s-a 

oprit în fața Miliției municipiului Cluj-Napoca, scanând lozinci 

anticeaușiste și anticomuniste. În aceste momente, comandantul unității 

aflat acolo, lt.col. Blaga Grigore, le precizează celor din stradă că miliția 

este alături de revoluție. Un grup din mulțimea revoluționară pătrunde în 

Inspectorat pentru a se asigura că persoanele reținute cu o zi în urmă au 

fost eliberate așa cum li se promisese cu ceva ore în urmă. Cu toate 

acestea mulți vedeau în armată opoziția – cei care uciseră cu o zi în urmă 

fără să clipească zeci de oameni, ”am uitat să amintesc plutonul (...), către 

care, și în timp ce șuvoaiele omenești coborau spre Catedrală, mulți 

scuipau și strigau (la soldați), neștiind, poate, chiar toți, că armata se 

unise cu Poporul (...). Soldații stăteau drepți, încremeniți, ca de plumb – 

cu puștile în poziție de tragere, imediat lângă tanchete; iar spaima era 

                                                           
13 Alesandru Duțu, op.cit, p. 147. 
14 Constantin Zărnescu, op. cit, p. 22. 
15Ibidem, p. 9. 
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împărtășită de amândouă părțile: și de mulțimile trecătoare spre Teatru , 

și de soldații cei temători, dinlăuntru”16. 

 22 decembrie a adus un număr mare de oameni pe străzile 

Clujului care și-au adus cu ei steaguri tricolore, din care au decupat stema 

– simbolic, urmând cadrul manifestațiilor de la Timișoara și București. 

Stema, ca simbol al regimului comunist este considerat de cei din stradă 

ca o victorie simbolică împotriva anilor sub semnul totalitariasmului și 

mai ales sub conducerea familiei Ceaușescu. La începutul zilei de 22 

decembrie la Cluj, generalul Iulian Topliceanu ordonă regruparea 

trupelor, evitându-se orice fel de accidente. Muncitorii din zona 

industrială a Clujului ajung în centru oraşului, scanând lozinci 

anticeauşiste şi antidictatoriale. Comitetul Judeţean de Partid este luat cu 

asalt de către clujeni. Prim secretarul, de la acea vreme, Ioachim Moga 

plânge, dar este liniştit de către revoluţionari. Se constituie un Comitet de 

conducere, Dorel Vişan şi Doinea Cornea fiind preşedinţi de onoare. 

Clujul începe să ia măsuri concrete pentru buna desfăşurare a activităţilor 

economice, sociale, administrative, în condiţiile în care haosul domnea în 

întreaga ţară. Doina Cornea împreună cu alţi membrii ai comitetului 

format ad-hoc, se deplasează la comandamentul Armatei 4, unde sunt 

primiţi de generalul Iulian Topliceanu. În stradă, mulţimea revoltată, ia 

cu asalt clădirea Securităţii. În zona Librăriei Universităţii lumea 

scandează Jos Ceauşescu! Jos Dictatorul! Moarte criminalilor! şi se 

cântă la unison Deşteaptă-te române!. Generalul Topliceanu, încearcă de 

la balconul Comitetului Judeţean de Partid, să liniştească mulţimea 

oferind asigurări că armata nu va mai trage în populaţie. Contrar acestei 

cereri, mulţimea reacţionează violent. Pătrund în Primărie şi devastează 

tot ce făcuse legătura cu regimul familiei Ceauşescu, moment tipic al 

revoluţiei româneşti.  

Simbolic, distrugerea legăturilor materiale dintre regimul 

comunist şi populaţie a reprezentat o descărcare pentru cei aflaţi în 

stradă. Furia, îndreptată fizic înspre familia Ceauşescu şi-a găsit 

descărcarea în forma materială a tot ceea ce se găsea în clădiri şi pe 

străzi. Spre deosebire de ziua precedentă, armata intervine paşnic pentru 

a menţine situaţia sub control şi mai mult decât atât fraternizează cu 

menifestanţii. Securitatea este pusă sub controlul armatei şi a forţelor 

revoluţionare organizate în timpul manifestaţiilor. Aflarea veştii că 

Nicolae Ceauşescu a fugit din Bucureşti la presiunea mulţimii 

revoluţionare trezeşte şi în Cluj-Napoca un val de euforie. Mulţimea 

                                                           
16Ibidem, p. 13. 
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scandează la unison Ceauşescu împuşcat, pentru sângele vărsat!. 

Concomitent, de pe platforma unui autocamion, cu o staţie de amplificare 

a armatei, un cetăţean anunţă faptul că în dimineaţa zilei, în faţa 

Catedralei, s-a constituit un Comitet de acţiune şi un Front Social-

Democrat, preedinte fiind Matei Boilă şi preşedinte de onoare Doina 

Cornea. Delegaţia acesteia din urmă intenţiona să se deplaseze în cursul 

după-amiezei în capitală. Doina Cornea se adresează clujenilor, încercând 

să calmeze spiritele şi să asigure o stare de ordine: dragi prieteni, vreau 

să vă asigur de toată dragostea mea...vă rog să fiţi disciplinaţi, să fim cu 

toţii maturi, ca să răspundem cu responsabilitate la ceasul acesta pe care 

noi putem să-l pierdem. Tineretul şi-a dat viaţa şi, prin acte nesăbuite, 

prin violenţă putem să stricăm totul. V-a ruga foarte mult să mergeţi spre 

casele dvs...v-aş ruga foarte mult să nu mă ovaţionaţi pentru că eu fac 

nişte comparaţii cu altă familie şi....17. 

 

Eu cred că spiritul nu moare, ci rămane 

tânăr, suplu și creativ, atunci când întreține o 

egală disponibilitate față de trecutul trăit și față 

de viitorul presimțit sau prefigurat prin speranță. 

De aceea nu se poate trăi nici fără amintiri, nici 

fără speranțe, căci numai prin ele prezentul 

dobândește două dimensiuni importante: cea a 

orientarii și cea a mântuirii. (Doina Cornea)18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Teodor Brateș, Trilogia Revoluției Române în direct, vol. 3, p.220 apud Alexandru 

Duțu, op.cit, p. 177. 
18 http://www.memorialsighet.ro/qultimele-caieteq-ale-doinei-cornea-lansate-la-

institutul-francez/, accesat la data 21.12.2016.  

http://www.memorialsighet.ro/qultimele-caieteq-ale-doinei-cornea-lansate-la-institutul-francez/
http://www.memorialsighet.ro/qultimele-caieteq-ale-doinei-cornea-lansate-la-institutul-francez/
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POLITICĂ ŞI PRESĂ: REFLECTAREA CAMPANIEI 

ELECTORALE DIN 1996 ÎN ZIARUL „EVENIMENTUL 

ZILEI” 
 

DRD. MARIUS MUREŞAN 

 
Abstract:In this paper I intend to present how the 1996 election campaign 

was presented by Romania's most widely read newspaper, „Today’s Event” 

(Evenimentul Zilei). After the fall of communism in 1989, the political power 

was held by former representatives of the National Salvation Front. 

Therefore, both the population and the media were expecting for a change. 

Most of the newspapers were closer to the opposition parties and were 

criticizing the ruling party. We identified several issues in the newspaper 

articles: the public television’s involvement in the campaign, the fear of 

election fraud by the Social Democracy Party from Romania (PDSR), using 

telephone surveys to manipulate people and so on.  

 

Keywords:election, newspapers, propaganda, politics, media 

 

Introducere 

În cadrul acestei lucrări mi-am propus să analizez felul în care a 

fost reflectată campania electorală din 1996 pentru alegerea Preşedintelui 

României în paginile ziarului Evenimentul Zilei, cel mai citit cotidian la 

acea vreme. Scopul a fost acela de a identifica în ce măsură ziarul s-a 

poziţionat de o parte sau de alta a eşichierului politic, care sunt temele 

abordate şi în ce măsură poate fi evaluata influenţa asupra cititorilor în 

vederea votului. Am urmărit să identific toate articolele referitoare la 

alegerile prezidenţiale din cele două luni de campanie, între 4 septembrie 

şi 17 noiembrie, când a avut loc votul pentruTurul II. 

În istoriografia românească, lucrările care abordează 

problematica alegerilor de după 1990 sunt reduse, astfel că cele mai 

multe apariţii aparţin domeniului ştiinţelor politice. Pentru documentarea 

articolului am pornit de la Atlasul electoral al României: 1990-2009, şi 

am identificat diverse surse secundare pentru înţelegerea transformărilor 

prin care a trecut societatea românească în primii şase ani 

postdecembrişti. Cea mai importantă s-a dovedit a fi cartea Cea mai bună 

dintre lumile posibile: marketingul politic în România: 1990-2005, 

                                                           
Doctorand în anul 2 al Şcolii Doctorale „Istorie, civilizaţie, cultură” din cadrul 

Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. E-mail: muresan.marius91@gmail.com. 
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coordonată de Bogdan Teodorescu, Dorina Guţu şi Radu Enache, 

deoarece oferă cititorului o analiză care face apel la argumentele de 

natură istorică, inserând elemente tehnice despre desfăşurarea unei 

campanii electorale şi o analiză critică a mesajelor transmise de 

candidaţii la funcţia de preşedinte al României. 

Alegerile din 1996 au reprezentat cea de-a şasea rundă de vot la 

care au participat românii după 1989, acestea desfăşurându-se într-un 

cadru legislativ similar celor din 1990 şi 1992, având la bază Legea nr. 69 

din 15 iulie 1992. Alegerileau avut loc sub semnul ideii de schimbare, 

laitmotiv adoptat de majoritatea partidelor şi a candidaţilor la funcţia de 

Preşedinte al României.  Pe parcursul celor şase ani scurşi de la 

înlăturarea regimului comunist, la guvernarea ţării se rotiseră patru 

guverne, două conduse de Petre Roman şi câte unul de Teodor Stolojan şi 

Nicolae Văcăroiu. Într-o formă sau alta, puterea a fost deţinută permanent 

de reprezentanţii FSN1, ai FDSN2 (aripa desprinsă de FSN-ul lui Petre 

Roman) şi ai urmaşului acestuia, PDSR3. Perioada 1992-1996 a cuprins 

numeroase crize la nivelul societăţii româneşti:  Abordarea lentă a 

procesului de restructurare şi reformă a sistemului bancar, pierderile 

economice fiind acoperite de la bugetul de stat4; după atingerea unui prag 

record de 256%, rata anuală a inflaţiei scade sub 100%; introducerea 

                                                           
1Frontul Salvării Naţionale (FSN)  a luat fiinţă în 22 decembrie 1989 ca organ 

provizoriu al puterii de stat. Chiar dacă iniţial a luat decizia de a nu se contitui ca 

partid politic şi astfel de a nu participa la alegeri, în luna ianuarie 1990 a fost 

anunţată intenţia de a participa la alegerile parlamentare şi de a-l susţine pe Ion 

Iliescu în candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României. 
2Prin desprinderea de FSN în martie 1992 a mai multor parlamentari, miniştri, 

prefecţi şi organizaţii judeţene,s-au pus bazele unui nou partid, numit Frontul 

Democrat al Salvării Naţionale (FDSN). La prima Conferinţă Naţională a partidului, 

din iunie 1992, au fost adoptate statutul şi programul, iar Ion Iliescu a fost desemnat 

candidatul FDSN la alegerile prezidenţiale.  
3În iunie 1993, Convenţia Naţională a FDSN a hotărât schimbarea numelui 

partidului în Partidul Democraţiei Sociale din România şi fuzionarea prin absorbţie 

cu Partidul Republican, Partidul Cooperatist şi Partidul Socialist Democratic din 

România. 
4Deficitul bugetar reprezintă suma cu care cheltuielile bugetare sunt mai mari decât 

veniturile bugetare. În România, apariţia deficitului bugetar în prima jumătate a 

anilor ’90 a fost posibilă pe fondul creşterii importului şi a prăbuşirii exportului, din 

cauza rămânerii în urmă a industriei româneşti şi a pierderii pieţelor fostelor state 

comuniste. 
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TVA; Cuponiada; Afacerea Caritas5. Totodată, România devine membru 

în Consiliul Europei; România semnează Acordul de asociere la Uniunea 

Europeană. Pe lângă problemele de natură economică, cabinetul condus 

de Nicolae Văcăroiu s-a confruntat şi cu scandaluri în care au fost 

implicaţi membri ai executivului şi ai partidului de guvernământ: 

ministrul culturii Petre Sălcudeanu a fost demis după ce şi-a agresat 

secretara, fiind în stare de ebrietate; cazul vânzării flotei în care a fost 

implicat ministrul transporturilor, Traian Băsescu; demiterea lui 

Gheorghe Florică, şeful Gărzii Financiare a determinat o serie de acuze 

privind acte de corupţie ale unor personalităţi publice precum Florin 

Georgescu - ministrul de finanţe, Viorel Hrebenciuc – secretarul general 

al guvernului, George Ioan Dănăescu – ministrul de interne ş.a.6 

În urma alegerilor locale din iunie 1996, PDSR şi CDR7 s-au 

afirmat ca două dintre principalele forţe politice care intrau în campania 

electorală. Uniunea Social Democrată, din care făceau parte PD8 şi 

PSDR9 şi-a menţinut poziţia de al treilea bloc politic, urmat de UDMR. 

În ceea ce priveşte cursa prezidenţială, principalii contracandidaţi au fost, 

la fel ca în 1992, Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, urmaţi de Petre 

Roman, înscris pentru prima dată în competiţia electorală. Ceilalţi 13 

candidaţi au primit un suport minimal. Candidaturile au fost contestate 

din numeroase motive. Cu toate acestea, Curtea Constituţională le-a 

                                                           
5Corneliu Iaţu (coord.), Atlasul electoral al României: 1990-2009 = Atlas electoral 

de la Roumanie: 1990-2009 = Electoral atlas of Romania: 1990-2009, Iaşi, Editura 

Universităţii „Al. I. Cuza”, 2013, p. 135. 
6Bogdan Teodorescu, Dorina Guţu, Radu Enache, Cea mai bună dintre lumile 

posibile: marketingul politic în România: 1990-2005, Bucureşti, Comunicare.ro, 

2005, p. 68. 
7În noiembrie 1991, partidele membre ale Convenţiei Naţionale pentru Instaurarea 

Democraţiei (PNŢCD,PNL, PSDR, PER, PAC şi UDMR) şi alte formaţiuni politice 

şi civice din cadrul Forumului Democratic Antitotalitardin România au hotărât să 

formeze o alianţă electorală cu denumirea Convenţia Democratică din România. 

Aceasta a reprezentat principala forţă politică a opoziţiei şi l-a susţinut pe Emil 

Constantinescu în campania pentru alegerile prezidenţiale din 1992 şi 1996. 

Totodată, Convenţia a trecut de-a lungul anilor prin diverse transformări în ceeace 

priveşte partidele care au făcut parte din aceasta. 
8După scindarea FSN-ului în 1992, o parte a fostului partid şi-a continuat activitatea 

sub acelaşi nume. În 1993, Partidul Democrat şi FSN au fuzionat, luând naştere 

Partidul Democrat-Frontul Salvării Naţionale, iar apoi rămânând la denumirea 

Partidul Democrat. 
9Partidul Social-Democrat Român a fost înfiinţat în anul 1990 la iniţiativa lui Adrian 

Dumitriu. Acest partid se revendica doctrinar ca fiind continuatorul Partidului Social 

Democrat Independent format în anul 1946. 
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considerat nule şi le-a respins pe toate. Au existat nu mai puţin de 53 de 

contestaţii la adresa preşedintelui în exerciţiu, Ion Iliescu. Majoritatea se 

refereau la legalitatea candidaturii sale, în condiţiile în care îndeplinise 

funcţia de şef al statului în alte două mandate, 1990-1992 şi 1992-199610. 

Principalul argument pentru acceptarea candidaturii lui Ion Iliescu a fost 

acela că actuala Constituţie a ţării a fost adoptată în decembrie 1991, 

astfel că nu putea fi aplicată retroactiv pentru mandatul de doi ani de până 

în 1992. Aşadar, primul mandat de facto a fost cel din 1992 până în 1996. 

În opoziţie, contestatarii preşedintelui au susţinut că noua Constituţie a 

fost ratificată de Parlament când Ion Iliescu se afla în funcţie, astfel că 

mandatul 1991-1992, nu trebuie ignorat. 

Cea mai vizibilă diferenţă între alegerile din 1996 şi cele 

anterioare, o constituie numărul mare de candidaţi: dacă în 1990 au fost 3 

candidaţi şi în 1992, 6, competiţia prezidenţială din 1996 avea în 

premieră la linia de start 16 candidaţi. Pe lângă cei amintiţi anterior, se 

mai numără C.V. Tudor din partea Partidului România Mare, Gheorghe 

Funar de la Partidul Unităţii Naţionale Române, primul candidat la 

preşedinţie al Uniunii Democrate Maghiare din România, Gyorgy 

Frunda, Adrian Păunescu (Partidul Socialist al Muncii), Tudor Mohora 

(Partidul Socialist - PS), Nicolae Manolescu (Alianţa Naţională Liberală), 

Ioan Pop de Popa (Uniunea Naţională de Centru), Radu Câmpeanu 

(Alianţa Naţional Liberală Ecologistă), dar şi candidaţi din partea 

Partidului Automobiliştilor – Constantin Niculescu, Partidului 

Pensionarilor din România – George Muntean sau independenţi precum 

Gheorghe Mudava, Nuţu Anghelina şi Nicolae Militaru. 

Campania electorală din 1996 mai are câteva particularităţi care 

ţin de modalitatea de diseminare a informaţiilor:trei cotidiene cu tiraj 

zilnic de peste 100.000 de exemplare, Evenimentul zilei, Adevărul, 

România liberă11, posturile de radio cu cea mai mare audienţă – Radio 

România Actualităţi, Radio Contact şi Radio PRO FM, precum şi 

posturile de televiziune TVR 1, Tele 7 ABC, PRO TV şi Antena 1. 

Acestea sunt şi elementele din mass-media românească luate în calcul de 

Institutul European de Media, care a elaborat un raport asupra felului în 

care s-a desfăşurat campania electorală: 

Cele trei cotidiene principale, în special Adevărul şi România 

liberă şi-au continuat politica pre-electorală în ceea ce privea evoluţia 

actorilor politici, schimbând doar titlul paginilor sau articolelor politice, 

                                                           
10Office for Democratic Institutions and Human Rights, FINAL REPORT. Romanian 

Parliamentary and Presidential Elections, 3rd and 17th November 1996, p. 6.  
11Marian Petcu, Tipologia presei româneşti, Iaşi, Institutul European, 2000, p. 263. 
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cum ar fi „Jurnal de campanie” (EVZ) sau „Reflector electoral” 

(Adevărul), în timp ce România liberă şi-a menţinut paginile politice 

obişnuite. Adevărul a publicat pe 29 octombrie o dezbatere între 9 dintre 

cei 16 candidaţi prezidenţiali.Evenimentul zilei, care rămâne cel mai 

popular cotidian, a fost vizibil mai puţin agresiv faţă de partidul de 

guvernământ şi de administraţie decât până acum. Oricum, directorul 

cotidianului, Ion Cristoiu, a susţinut o poziţie foarte activă împotriva 

unor lideri politici: Corneliu Vadim Tudor, George Muntean, Nicolae 

Militaru şi Constantin Mudava. În ceea ce priveşte Adevărul, echipa a 

constatat o evoluţie vizibilă faţă de 1992. Ziarul a demonstrat creşterea 

unei independenţe editoriale care a fost în mod regretabil însoţită de 

atacurile nedrepte împotriva Uniunii Social Democrate (USD), de pe 

parcursul campaniei electorale12. 

Ziarul Evenimentul Zilei a apărut în 22 iunie 1992, avându-l pe 

Ion Cristoiu în funcţia de redactor-şef. Cotidianul a reuşit într-un timp 

foarte scurt să depăşească Adevărul şi România liberă, principalii 

competitori. Dacă de la tiraje de 1,5 milioane de exemplare pe zi în anul 

1990, cele două ziare mai sus menţionate şi-au redus tirajul la 

aproximativ 160.000 în 1996, EVZ a crescut de la câteva zeci de mii de 

exemplare apărute pe zi, până la maximul de 675.000 de bucăţi vândute 

în 1993, numărul stabilizându-se la limita de 400.000 în 199613. Ziarul a 

fost fondat de Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu şi Mihai Cârciog, iar între 

primii colaboratori se numărau Sorin Roşca Stănescu, Florin Niţoiu, 

Radu Ciobotea, Mircea Suciu sau Gabi Marinescu. 

Conform lui Ion Cristoiu, încă de la înfiinţare, Evenimentul zilei a 

urmărit câteva obiective foarte clare: tot ceea ce se publica trebuie să iasă 

în evidenţă prin supratitluri, titluri, subtitluri şi intertitluri; informaţiile 

erau puse sub semnul exclusivităţii. Ştirile prezentate trebuiau să respecte 

următorul set de reguli: Ştirile erau gândite după modelul “piramidă 

răsturnată”. Stilul textelor era unul concis, clar, fără metafore sau 

nuanţări subiective. Titlurile trebuiau să aibă predicat şi să exprime frust 

cea mai savuroasă/şocantă informaţie din material, fără sofisticări sau 

pudibonderii. Pozele, mai ales cele de pe prima pagină, trebuiau să fie 

mari, inedite şi cât mai surprinzătoare. Paginile trebuiau să fie 

                                                           
12Ion Scăunaşu, “Un raport de monitorizare a campaniei electorale al Institutului 

European pentru Media relevă” în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, 

nr. 1330, 5 noiembrie 1996, p. 4. 
13Ciprian Chirvasiu, Evenimentul zilei- Istoria ziarului care a schimbat presa din 

România – Partea I, Epoca de aur, Media Gold SRL (platforma de e-learning 

www.gate.com.ro), pp. 22-23. 

http://www.gate.com.ro/
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“aerisite”: mai puţine texte, mai mult spaţiu acordat supratitlurilor, 

titlurilor şi subtitlurilor14. 

Pe parcursul campaniei electorale din 1996, care a durat mai bine 

de două luni, EVZ a acoperit pe larg desfăşurarea evenimentelor. În acest 

sens, informaţiile legate de campanie au fost încadrate în trei tipuri de 

grupaje, intitulate: Jurnal de campanie – Informaţii generale despre 

candidaţi, drepturi la replică, reflectarea campaniei pentru Parlament; 

Ţara, cabinetul de lucru al candidatului – informaţii succinte despre 

vizitele făcute în special de candidaţii la preşedinţie (principalii candidaţi 

aveau un reporter desemnat de EVZ, care urmărea traseul acestora prin 

ţară); Şi candidaţii la preşedinţie sunt oameni – interviuri cu principalii 

candidaţi realizate de Dan Andronic în care se încearcă  prezentarea unor 

aspecte inedite, legate de viaţa privată, familie, pasiuni. O altă constantă 

este editorialul zilnic al lui Ion Cristoiu, intitulat Evenimentul zilei văzut 

de Ion Cristoiu, în care sunt analizate într-o manieră critică cele mai 

importante aspecte ale campaniei. Cele mai importante spaţii de 

publicitate electorală le-au deţinut Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi 

Tudor Mohora. 

Alături de reflectarea desfăşurării campaniei electorale în ţară, 

ziarul Evenimentul zilei a avut în vedere patru probleme majore, 

dezbătute în mai multe numere: implicarea televiziunii publice în 

campanie, legitimitatea candidaturilor independente la preşedinţie, 

„scandalul telefoanelor calomnioase”, posibilitatea fraudării alegerilor de 

către PDSR. Prin acestea, publicaţia condusă de Ion Cristoiu şi-a asumat 

rolul de forţă veritabilă a opoziţiei. În cele ce urmează, voi prezenta două 

dintre aceste teme. 
 

„Marea fraudă electorală prin TVR” 

Argumentaţia ziariştilor de la Evenimentul zilei care au participat 

la realizarea acestui grupaj de articole porneşte de la directorii pe care i-a 

avut Televiziunea Română începând cu 1990 şi care au influenţat 

opţiunea electoratului şi implicit alegerea lui Ion Iliescu în două rânduri 

ca preşedinte al României. Primul director al TVR  a fost Aurel Dragoş 

Munteanu (1 ianuarie 1990 - 9 februarie 1990), acuzat că a transmis 

trunchiat manifestările publice din acea perioadă organizate împotriva 

puterii, în special pe cea din 28 ianuarie 1990. Locul acestuia a fost luat 

de Răzvan Theodorescu (9 februarie 1990 – 6 iulie 1992), care a 

prezentat într-o manieră deformată manifestările din Piaţa Universităţii15. 

                                                           
14Ibidem, pp. 8-9. 
15Declaraţia aparţine redacţiei ziarului. 
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Paul Evrac (27 ianuarie 1993 – 11 ianuarie 1994) i-a succedat în funcţia 

de director al TVR, perioadă în care, prin emisiunile de sâmbătă, a reuşit 

să convingă populaţia că este necesară orientarea lui Ion Iliescu şi a 

PDSR către realizarea unei coaliţii cu partidele naţionaliste, pentru a 

legitima guvernarea alături de PUNR. Directorul televiziunii din timpul 

campaniei electorale, Dumitru Titus Popa asigură o poziţie privilegiată 

pentru Ion Iliescu în cadrul programelor TVR, comparativ cu 

contracandidaţii săi. Mai mult, fiecare dintre aceştia, afirmă ziariştii de la 

EVZ, au fost recompensaţi ulterior: Munteanu a fost numit ambasador al 

României la ONU, Theodorescu a devenit membru în Consiliul Naţional 

al Audiovizualului, în timp ce Evrac a primit funcţia de director al 

Centrului Cultural Român din Veneţia16. Câtorva dintre candidaţii la 

preşedinţie le-au fost adresate trei întrebări referitoare la felul în care 

reflectă Televiziunea Română campania fiecăruia în parte: Cum apreciaţi 

prezenţa dumneavoastră în aceste zile la TVR? Consideraţi că sunteţi 

defavorizat în raport cu Ion Iliescu? Ce aspecte credeţi că trebuiau 

reflectate la emisiunea „Actualităţi” din activitatea dumneavoastră de 

până acum? Cei care au răspuns întrebărilor sunt Adrian Păunescu, Emil 

Constantinescu, Ioan Pop de Popa, Corneliu Vadim Tudor, Petre Roman, 

Ioan Gavra (purtător de cuvânt al PUNR), Constantin Niculescu, Tudor 

Mohora şi Gyorgy Frunda. Răspunsurile candidaţilor sunt edificatoare 

pentru felul în care se raportau aceştia la TVR, fiecare făcând trimitere la 

problemele pe care le întâmpină în promovarea programului propriu şi la 

deschiderea de care beneficiază Ion Iliescu şi partidul de guvernământ: 

Emil Constantinescu – Mai mult nu se poate imagina, decât ca, eventual, 

Televiziunea Română să declare că Emil Constantinescu nu există; 

Adrian Păunescu – TVR este servitoarea domnului Iliescu şi a PDSR; 

Corneliu Vadim Tudor – TVR a devenit o televiziune cu circuit închis a 

Palatului Cotroceni; Petre Roman – Este o dovadă clară că TVR nu este 

un instrument democratic ş.a.17. 

Acelaşi punct de vedere este susţinut şi de către Ion Cristoiu care 

pleacă de la convingerea că responsabilitatea Televiziunii Române este 

una uriaşă deoarece ajunge în mult mai multe case decât televiziunile 

                                                           
16„Cei patru directori guvernamentali ai TVR care l-au ajutat pe Ion Iliescu să 

rămână preşedinte al României” în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul 

V, nr. 1282, 10 septembrie 1996, p. 2. 
17Pentru mai multe detalii, vezi grupajul de interviuri prezentat în ziarul Evenimentul 

Zilei în cadrul numărului 1282 din 10 septembrie 1996. Interviurile sunt realizate de 

către Floriana Jucan, Cristina Şofronie Roşca, Bogdan Iacob, Ovidiu Drugă, Marcela 

Feraru. 
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particulare şi se bucură de încrederea oamenilor. Astfel, orice ştire, 

reportaj sau publicitate electorală ar avea un impact substanţial. Tocmai 

de aceea, TVR, încălcând decizia CNA de a nu prezenta în emisiunile 

informative informaţii despre campanie, îl prezintă pe Ion Iliescu în 

timpul turneelor electorale din ţară, promovând astfel mesajul său politic. 

Ceilalţi candidaţi sunt prezentaţi în foarte puţine cuvinte. Spre exemplu, 

lansarea candidaturii lui Emil Constantinescu în data de 5 septembrie a 

constituit abia a 18-a ştire în cadrul Actualităţilor din seara acelei zile. De 

asemenea, deşi atât presa din România, cât şi cea din străinătate a fost 

preocupată de contestarea candidaturii lui Ion Iliescu, Televiziunea 

Română nu a prezentat nicio ştire despre acest lucru, semn al lipsei de 

echidistanţă18.  

Publicată la mai puţin de două săptămâni de la debutul campaniei 

electorale, această ştire are rolul de a pune un semn de întrebare asupra 

rezultatului alegerilor, încă dinainte ca acestea să se consume. Ziarul îşi 

arogă rolul de protector al corectitudinii alegerilor şi îi avertizează pe toţi 

românii privind marea fraudă electorală prin TVR, aşa cum este formulat 

titlul acestui grupaj de articole, care se întinde pe două pagini. Mai mult, 

Evenimentul zilei îşi asumă şi un rol de acuzator, astfel că, precum în 

cazul unui proces, obiectul fraudei este identificat în organizarea 

alegerilor prezidenţiale, iar cei implicaţi sunt prezentaţi astfel: 

Beneficiarul fraudei – Ion Iliescu, Infractor – Iosif Boda (directorul 

campaniei electorale a lui Ion Iliescu şi a PDSR), Complice – Dumitru 

Titus Popa (directorul TVR).  

Aceeaşi temă este reluată în data de 30 octombrie. Observăm o 

poziţionare destul de clară a celor două grupaje referitoare la 

Televiziunea Română: în prima şi ultima parte a campaniei. Alături de 

trimiterile la primele articole pe această temă publicate în 10 septembrie 

sunt amintite luări de poziţie similare ale unor alte ziare, cu privire la 

aceeaşi problemă. România liberă a abordat acest subiect în mai multe 

numere, prezentând evoluţia televiziunii din 1989 şi până în prezentşi 

explicând tehnicile de manipulare folosite de aceasta. Sunt prezentate şi 

statistici de monitorizare a felului în care a fost reflectată campania 

electorală, ceea ce relevă o diferenţă clară între timpul alocat candidaţilor 

PDSR şi cel de care au dispus candidaţii CDR şi USD19. Acuze similare 

                                                           
18Ion Cristoiu, „Ion Iliescu pune la cale o uriaşă fraudă electorală prin intermediul 

TVR” în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 1282, 10 septembrie 

1996, pp. 1,3. 
19„România liberă prezintă istoria manipulării prin TVR” în Evenimentul zilei. 

Cotidian de informaţie, anul V, nr.1323, 28 octombrie 1996, p. 6. 
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sunt aduse şi de către personalităţi publice care au lucrat în cadrul TVR, 

cum este cazul lui Vartan Arachelian20. Într-o scrisoare deschisă adresată 

directorului Televiziunii Române, acesta evocă atât probleme din timpul 

campaniei electorale pentru alegerile locale, cât şi probleme actuale: 

faptul că preşedintele în funcţie a fost menajat de confruntările directe cu 

ceilalţi candidaţi, iar dezbaterea electorală finală cu toţi cei 16 candidaţi 

s-a stabilit să fie moderată de Dionisie Şincan, Paul Soloc şi Emanuel 

Isopescu, toţi trei fiind bănuiţi că ar fi ataşaţi PDSR-ului şi lui Ion 

Iliescu21. Acest lucru, consideră Arachelian, contribuie la suspiciunile şi 

criticile aduse felului în care a fost organizată campania electorală. 

Acuzele la adresa televiziunii publice sunt tot mai numeroase pe 

măsură ce se apropie ziua votului. Astfel, un exemplu căruia îi este 

acordată o foarte mare atenţie are în vedere prezentarea clipurilor 

electorale ale candidaţilor. În timp ce imaginile cu Ion Iliescu au fost 

transmise la o calitate foarte bună, în cadrul emisiunii „Vot 96 – Studioul 

electoral, campania prezidenţială”, clipul candidatului CDR, Emil 

Constantinescu, a fost difuzat cu imaginea împărţită în două de o bandă 

neagră. Astfel, în partea superioară a ecranului apărea bustul 

candidatului, iar în partea inferioară, capul acestuia. Ziariştii de la 

Evenimentul zilei au văzut în această eroare tehnică, cum a fost numită de 

TVR, o încercare de discreditare a lui Emil Constantinescu. Ion Cristoiu 

consideră că trebuie acordată prezumţia de nevinovăţie, dar totodată 

susţine că dacă defecţiunea se producea pe durata alocată lui Ion Iliescu, 

transmisiunea ar fi fost întreruptă şi reprogramată ulterior22. Chiar dacă în 

cazul exemplului anterior este vorba despre o interpretare subiectivă a 

autorilor, care face apel la domeniul contrafactualului, unele articole 

utilizează statistici pentru a demonstra teoria că Televiziunea Română 

susţine campania lui Ion Iliescu. Centrul Independent de Studii şi Sondaje 

a prezentat un raport referitor la emisiunile politice transmise de TVR în 

ultima săptămână a lunii octombrie, între orele 17.00 şi 23.00. 

                                                           
20Jurnalist, realizator de televiziune şi scriitor, şi-a început activitatea în cadrul 

Televiziunii Române înainte de anul 1989 şi a organizat după Revoluţie o serie de 

emisiuni politice la aceasta.  
21Vartan Arachelian, „Vartan Arachelian, într-o scrisoare deschisă, consideră că 

televiziunea naţională l-a menajat în actuala campanie electorală pe Ion Iliescu” în 

Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 1325, 30 octombrie 1996, p. 3. 
22Ion Cristoiu „Nu o gafă, ci o fraudă electorală” în Evenimentul zilei. Cotidian de 

informaţie, anul V, nr. 1325, 30 octombrie 1996, p. 1. Vezi şi articolul „Clipul 

candidatului CDR, Emil Constantinescu, a fost difuzat cu imaginea împărţită în două 

de o bandă neagră” semnat de Cristina Sofronie Roşca, în cadrul aceluiaşi număr al 

ziarului, la pagina 6. 
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Rezultatele arată că Ion Iliescu a avut 12 apariţii, cumulând 25 de minute, 

în timp ce Emil Constantinescu a beneficiat de numai 5 apariţii, situându-

se pe locul al 13-lea între candidaţi, cu un total de 17 minute. Al treilea 

candidat în ordinea sondajelor de opinie, Petre Roman, a beneficiat de 

mai multă atenţie, având 12 prezenţe care au însumat 23 de minute23. 
 

„Scandalul telefoanelor calomnioase” 

„Scandalul telefoanelor calomnioase”, aşa cum a fost numit în 

presa anului 1996 a debutat în data de 1 octombrie, când, în cadrul unei 

conferinţe de presă, Asociaţia 21 Decembrie a susţinut că, sub pretextul 

organizării unui sondaj de opinie publică, PDSR a încercat să transmită 

oamenilor informaţii prin care să aducă atingere imaginii 

contracandidaţilor lui Ion Iliescu şi ai PDSR. Presupusul sondaj era 

organizat de „Centrul de Sondare a Opiniei Publice”, situat la etajul 12 al 

clădirii din Splaiul Independenţei, nr. 202A. În data de 30 septembrie, 

Asociaţia 21 Decembrie şi un grup de ziarişti24 s-au deplasat la 

respectivul sediu şi au descoperit o încăpere cu 50 de mese, dotate cu 

telefoane Siemens, care purtau sigla ROMTELECOM25, iar cei care 

efectuau apelurile erau tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani. 

După ce au refuzat să răspundă la întrebările presei, angajaţii institutului 

respectiv s-au baricadat înăuntru, astfel că grupul de revoluţionari şi 

jurnalişti au reuşit să părăsească clădirea doar prin sediul Radio Contact 

de la acelaşi etaj26. Chestionarul pe care îl utilizau tinerii avea nouă 

întrebări, dintre care trei se refereau la intenţia de vot a respondenţilor. 

Celelalte şase întrebări erau concepute într-o manieră tendenţioasă: Emil 

Constantinescu, preşedintele CDR, a afirmat că primul lucru pe care l-ar 

face după ce devine preşedinte, este să-l readucă pe tron pe regele 

                                                           
23Ovidiu Pătrăşcanu, „Ion Iliescu sunt mediatizaţi în continuare mult mai mult decât 

principalii contracandidaţi” în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 

1325, 30 octombrie 1996, p. 6. 
24Ovidiu Pătrăşcanu (Evenimentul zilei), Marius Ghilezan şi Florin Eşeanu 

(România liberă), Răzvan Savaliuc şi Mihai Antoci (Ziua), Mircea Marian 

(Mediafax), Oana Bratu (Radio Contact), Andreea Munteanu (Azi), Marius Huc 

(Tele 7 abc). 
25Implicarea în vreun fel a Romtelecom a fost negată de directorul acestei companii, 

Silviu Agapi, care a susţinut că modul în care sunt utilizate telefoanele de către 

abonaţi nu este problema Romtelecom, atâta timp cât aceştia plătesc pentru posturile 

telefonice instalate. Preţul pentru cele 100 de telefoane a fost de 50 de milioane lei. 
26Ovidiu Pătrăşcanu, „Afacerea telefoanelor calomnioase – o nouă piesă în campania 

electorală tot mai murdară pe care o susţine PDSR.” în Evenimentul zilei. Cotidian 

de informaţie, anul V, nr. 1301, 2 octombrie 1996, p. 3. 



MARIUS MUREȘAN 

88 
 

Mihai. Această afirmaţie vă creşte sau vă scade încrederea în Emil 

Constantinescu?; Dacă aţi afla că Petre Roman, preşedintele USD nu a 

fost forţat de nimeni să plece ci încă din primăvara anului 1991 i-a cerut 

preşedintelui să-i primească demisia şi să-i găsească un înlocuitor 

pentru că se simţea depăşit de problemele economice, acest lucru vă 

creşte sau vă scade încrederea în Petre Roman?; Dacă aţi şti că în 

ianuarie 1990, soţia dlui Petre Roman a solicitat funcţia de prim-

ministru pe motiv cp soţul ei este incapabil să-şi asume o asemenea 

responsabilitate, acest lucru vă creşte sau vă scade încrederea în Petre 

Roman? ş.a. În urma analizelor făcute, s-a constatat că în cele două luni e 

activitate, centrul a dat peste 1 milion de exemplare, număr rezultat din 

parcurgerea filelor haşurate din cărţile de telefoane27.  

Reacţiile celor vizaţi de acest chestionar nu au întârziat să apară. 

Emil Constantinescu consideră că aceste noi evenimente nu fac altceva 

decât să confirme campania murdară desfăşurată de PDSR, care dispune 

de sume foarte mari, ale căror sursă este necunoscută. Campania din 

1996, consideră candidatul CDR, nu se aseamănă cu 1990, ci poate cu 

cea din 1946, dar cu mijloace mult mai sofisticate, înlocuind bilele cu 

camere de luat vederi şi telefoane celulare28. La rândul său, pentru a 

răspunde la acuze, PDSR a organizat o conferinţă de presă în care Miron 

Mitrea, secretarul general al partidului, a etichetat acţiunea jurnaliştilor şi 

revoluţionarilor ca fiind o operaţiune desfăşurată de un grup de 

„agresori”, iar implicarea CDR este clară prin prezenţa Asociaţiei 21 

Decembrie. Referitor la acuzele propriu-zise, Ovidiu Muşetescu, director 

de programe al campaniei electorale a PDSR, a declarat că sondajul a fost 

organizat la comanda partidului, iar întrebările au fost supervizate de 

departamentul pe care îl conduce. Concluzia conferinţei a fost aceea că 

PDSR a dorit doar să obţină informaţii despre tendinţele de vot, iar statul 

şi organele de drept să ancheteze pe cei vinovaţi29, cu referire la modul în 

care s-a intrat în sediul CSOP.Ulterior, Miron Mitrea a declarat că 

partidul nu îşi asumă unele întrebări din sondaj, deoarece ţin de atacul la 

                                                           
27Cristina Roşca, „În două luni, membrii aşa-zisului Centru de Sondare a Opiniei 

Publice au dat peste un milion de telefoane” în Evenimentul zilei. Cotidian de 

informaţie, anul V, nr. 1301, 2 octombrie 1996, p. 3. 
28Corneliu Ciocan, „Emil Constantinescu: <<Este cea mai mare operaţiune de 

manipulare publică care s-a executat vreodată în România>>” în Evenimentul zilei. 

Cotidian de informaţie, anul V, nr. 1301, 2 octombrie 1996, p. 6. 
29Bogdan Tiberiu Iacob, „<<Operaţiunea Telefoanele>> s-a derulat pe baza unei 

comenzi plătite de PDSR” în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 

1301, 2 octombrie 1996, p. 6. 
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persoană, nu prezintă semnătura noastră şi nu avem o răspundere în 

acest sens30. 

La o săptămână după izbucnirea acestui scandal, subiectul revine 

în actualitate datorită anchetei desfăşurată de Poliţia Capitalei. Persoana 

căutată este Oana Bratu, angajată a postului Radio Contact şi care ar fi 

facilitat accesul presei şi a celor de la Asociaţia 21 Decembrie în 

încăperea unde se desfăşura sondajul. Colega de apartament a acesteia, 

împreună cu prietenul său, au fost duşi la Secţia 11 pentru a da 

declaraţii31. Directorul general al Poliţiei Municipiului Bucureşti, Nicolae 

Niţu, a răspuns solicitării EVZ privind motivul anchetării Oanei Bratu, 

afirmând că aceasta a audiată datorită prezenţei sale la evenimentul de la 

sediul Institutului pentru Utilităţi Publice şi Protecţie Socială, unde se 

află sediul CSOP. Datorită felului în care a fost tratată această situaţi de 

către PDSR şi de către autorităţi, cei de la Evenimentul zilei au optat 

pentru denumirea de scandalul telefoanelor mârşave. 

În data de 4 octombrie, ziarul publică un nou grupaj de articole 

care au ca următorul supratitlu: Cum e turcu’ şi pistolu’. Prin intermediul 

purtătorului de cuvânt, Ion Iliescu se solidarizează cu acţiunea 

pedeseristă „telefoanele mârşave”. Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, 

Traian Chebeleu, consideră că aceste acuzaţii la adresa lui Ion Iliescu 

sunt nefondate, deoarece de-a lungul campaniei, acesta nu a adus acuzaţi 

sau invective contracandidaţilor, spre deosebire de Emil Constantinescu, 

care nu are nimic de comunicat electoratului decât ponegrirea 

preşedintelui Iliescu. Chebeleu a mai susţinut şi ideea că cei care au intrat 

în sediul CSOP erau militanţi ai CDR32. Şeful campaniei electorale a lui 

Ion Iliescu, Iosif Boda, consideră că metodele utilizate prin acel sondaj 

sunt larg răspândite, dar acuzaţiile de calomnie nu sunt valabile, deoarece 

în formularea chestionarului nu se fac afirmaţii, ci supoziţii. Totodată, 

neagă implicarea PDSR în utilizarea unor astfel de metode33. 

                                                           
30„Miron Mitrea afirmă că întrebările din sondaj au fost contrafăcute” în 

Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 1307, 9 octombrie 1996, p. 5. 
31Roxana Vasilescu, Cristian Burcioiu, Claudiu Vălimăreanu, Christian Levant, 

„Acţionând haotic, oamenii generalului Niţu anchetează abuziv cetăţenii capitalei” 

în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 1305, 7 octombrie 1996, p. 

3. 
32Lavinia Gheorghe, „Preşedinţia României consideră că <<totul este o chestiune 

minoră>>” în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 1303, 4 

octombrie 1996, p. 2. 
33Marcela Feraru, „Iosif Boda se străduie să demontreze că telefoanele nu erau 

calomnioase” în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 1303, 4 

octombrie 1996, p. 2. 
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Conform anchetei derulate de Evenimentul zilei, fondatorii 

Institutului pentru Utilităţi Publice şi Protecţie Socială erau foşti membrii 

ai CSI Frăţia, organizaţie sindicală condusă de Miron Mitrea, secretarul 

de general al PDSR în 1996. Totodată, Nicolae Niţu, directorul Poliţiei 

Bucureşti, a fost un apropiat al mişcării sindicale, redacţia ziarului 

prezentând imagini cu acesta din timpul unui miting al CNSRL-Frăţia, în 

cadrul căruia a ţinut şi un discurs. 

Evenimentul zilei prezintă şi un presupus interviu realizat cu unul 

dintre operatorii telefonici ai CSOP, care era şi membru al organizaţiei de 

tineret a PDSR. Veridicitatea acestui interviu nu poate fi stabilită, 

deoarece numele persoanei nu este făcut public, pentru a proteja 

identitatea sa. Cu rezervele de rigoare, cele mai importante idei ale 

interviului sunt următoarele: organizaţia de tineret a fost anunţată privind 

posibilitatea angajării şi desfăşurării unei munci remunerate în cadrul 

unui institut de sondare a opiniei publice; se lucra în două ture, fiecărei 

persoane i s-a dat o carte de telefon şi un chestionar; instructajul a fost 

făcut de Ovidiu Muşetescu, deputat PDSR; în momentul aplicării 

chestionarului, discuţia cu respondentul continua doar dacă acesta îşi 

exprima intenţia de a vota cu un alt candidat decât Ion Iliescu34. Unele 

semne de întrebare privind acest interviu reies din detaliile furnizate de 

presupusul angajat: sunt reluate informaţii publicate deja de Evenimentul 

zilei (faptul că telefoanele erau marca Siemens şi aveau aplicată sigla 

Romtelecom), dar şi informaţii noi, însă foarte precise cu privire la 

costurile apelurilor făcute, ceea ce era destul de greu de cunoscut de către 

un simplu angajat. 
 

Concluzii 

După cum am putut vedea în lucrarea de faţă, ziarul Evenimentul 

zilei s-a implicat în campania electorală din 1996 prin mai multe 

modalităţi. Deoarece au avut loc simultan alegeri pentru Parlament şi 

pentru Preşedinţie, s-a încercat reflectarea fiecărei campanii în parte. Cu 

toate acestea, campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui 

României i s-a alocat un spaţiu mai amplu. Ziariştii au urmărit pas cu pas 

modalităţile prin care candidaţii au încercat să obţină votul electoratului. 

Urmărind evoluţia campaniei timp de o lună, Agenţia de Monitorizare a 

Presei a realizat un clasament privind articolele şi luările de poziţie 

partizane ale ziarelor şi televiziunilor. Evenimentul zilei se situează în top 

                                                           
34Andrei Velea, Petrişor Cană, „Un telefonist de la <<Centrul de Sondare a Opiniei 

Publice>> rupe tăcerea!” în Evenimentul zilei. Cotidian de informaţie, anul V, nr. 

1303, 4 octombrie 1996, p. 3. 
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3 ziare care au avut o atitudine neutră, după Adevărul şi Ziua. Cu toate 

acestea, urmărind evoluţia celor două luni de campanie, poate fi 

observată o tendinţă de critică la adresa Puterii, fie că este reprezentată de 

PDSR, fie de Ion Iliescu, ambii fiind parte a alegerilor din 1996. De 

cealaltă parte, Emil Constantinescu şi CDR nu sunt criticaţi, dar nici nu 

există articole care să le promoveze programele, în afara publicităţii 

plătite. Succesul EVZ a constat în capacitatea acestuia de a crea subiecte 

şi de a le aduce în atenţia publică.  

Campania electorală din 1996 a fost una particulară în comparaţie 

cu celelalte datorită întinderii pe parcursul a două luni, datorită numărului 

mare de candidaţi, dar şi datorită fragmentării fără precedent a peisajului 

mediatic din România. Ultimii şase ani au reprezentat o perioadă de 

guvernare a FSN-ului (cu toate că acesta s-a divizat în 1992 între FSN – 

Petre Roman şi FDSN – Ion Iliescu, iar în 1996 nu mai exista cel puţin 

nominal niciunul dintre cele două partide). Tocmai de aceea, Evenimentul 

zilei s-a poziţionat în antiteza puterii, a devenit încă de la început un ziar 

de opoziţie, iar principalii adversari în anul 1996 au fost identificaţi în 

persoana lui Ion Iliescu şi a partidului său. Nicio criză a anului 1996 nu s-

a referit la CDR sau la accentele naţionaliste ale campaniilor candidaţilor 

Corneliu Vadim Tudor şi Gheorghe Funar. Toate au avut în vedere 

Puterea: posibilitatea fraudării alegerilor, implicarea TVR în campanie, 

candidaturile independente au fost susţinute de PDSR pentru a destabiliza 

partidele mai mici, scandalul telefoanelor etc. Deşi nu poate fi cuantificat 

în termeni absoluţi rolul ziarului în rezultatul alegerilor, cu siguranţă a 

influenţat mersul campaniei. Chiar dacă era cel mai citit ziar din 1996, în 

mare parte şi datorită subiectelor controversate pe care le aborda, EVZ a 

reuşit să devină una dintre cele mai importante surse de informare pentru 

cei interesaţi în general de studierea perioadei postdecembriste în 

România şi de desfăşurarea campaniilor electorale, în particular. 
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Abstract: The Islamic State, which was once part of Al-Qaeda, is now an 

independent terrorist group. The struggle between these two terrorist 

organizations highlights several ideological and tactical-operative 

differences. This situation shows us that international terrorism 

paradigm not only died, but tends to evolve toward what experts define 

the  terrorism 2.0 In this context, the struggle could weaken the two 

groups, but also cand determinate more terrorists attacks in the West. 
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Introducere 
Cândva, cunoscută drept Al-Qaeda din Irak (AQI),autointitulatul 

Statul Islamic (ISIS) s-a distanţat de gruparea fondată de către Ossama 

bin Laden odată cu escaladarea crizei din Siria, situaţie ce a condus către 

naşterea unei lupte între cele două organizaţii teroriste în  ceea ce priveşte 

erijarea acestora în rolul de lider al jihadismului global. În tot acest 

context, tot mai vizibile au devenit nu numai diferenţele ideologice, cât şi 

diferenţe tactico-operative dintre Al-Qaeda şi gruparea Statului Islamic. 

În data de 2 februarie 2014, comanda centrală Al-Qaeda a oferit 

un comunicat de presă în care anunţa că se dezice total de orice acţiune 

întreprinsă de către ISIS, organizaţie de care rupe orice legătură fără a se 

mai afla în structura sa operativă. Legitimând doar Al Nusra1 drept 

singura organizaţie jihadistă sprijinită pe frontul din Siria, decizia Al-

                                                           
 Doctorand în Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi 

Administrative. Coordonator științific: Prof. Dr. Adrian Pop,E-mail: 

razvan.munteanu@newsint.ro. 
1 Jabat Al Nusra este denumirea filialei Al-Qaeda ce luptă în Siria 

mailto:razvan.munteanu@newsint.ro


Lupta pentru Stindardul Jihadismului Global: Deosebiri Tactice și Ideologice între Statul 

Islamic și Al-Qaeda 

93 
 

Qaeda de a se distanţa de gruparea Statului Islamic este unică, întrucât 

încă de la înfiinţarea sa Al-Qaeda nu a renegat niciun grup care s-a aflat 

în propria-i componenţă2. 

Mai apoi, în decembrie 2014, comandantul Al-Qaeda din 

Peninsula Arabă (AQAP)3, Nasr Ibn al-Ansi a realizat o nouă premieră, 

fiind primul lider important al AQAP ce a organizat o conferinţă de presă 

online în cadrul căreia a criticat dur practicile extremiste ale Statului 

Islamic. 

“Filmarea şi promovarea decapitării a sute de oameni în numele 

Islamului şi a jihadului reprezintă o mare greşeală ce nu poate fi 

acceptată indiferent de scopul în care sunt comise aceste atrocităţi“, 

declara al-Ansi, oferind totodată drept exemplu mai multe citate din 

Coran dar şi din vechile declaraţii ale lui Ossama bin Laden4. În replică, 

gruparea Statului Islamic critică Al-Qaeda tocmai pentru îndepărtarea de 

viziunea lui bin Laden, încercând totdată câştigarea unui număr tot mai 

mare de adepţi, prin înfăptuirea Califatului, bazat pe “o societate perfectă 

guvernată prin mandat divin5”.  

Sigur, acesta era şi c5ontinuă să fie unul dintre măreţele scopuri 

ale grupării fondate de Ossama bin Laden, însă planul de realizare diferă 

de cel al grupării Statului Islamic, accentuând diferenţele din ce în ce mai 

pregnante şi prezente încă dinaintea fuziunii celor două organizaţii.  

Astfel, Tawhid al-Jihad, precursoarea AQI, a fost fondată de către 

Abu Musab al Zarqawi în Irak, diferenţiendu-se încă de atunci de 

gruparea sub umbrela căreia urma să intre, Al-Qaeda, iar asta în primul 

rând ca urmare a faptului că Al Zarqawi a strâns în jurul său oameni 

                                                           
2Aaron Y. Zelin, Al-Qaeda Disaffiliates with the Islamic State of Iraq and al-Sham, 

The Washington Institute, 4 februarie 2014, disponibil la adresa 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-disaffiliates-with-

the-islamic-state-of-iraq-and-al-sham, accesat în data de 01.11.2015 
3 Al-Qaeda din Peninsula Arabă, cunoscută şi sub acronimul AQAP,  operează în 

Yemen, fiind  cea mai puternică filială a grupării Al-Qaeda, dezvoltându-se ca 

urmare a vidului de securitate ce a cuprins statul yemenit în ultimii ani, fapt ce a 

condus către incapacitatea guvernului de la Sana’a să poată controla întregul 

teritoriu naţional.  
4Alessandria Masi, Difference Between Al-Qaeda And ISIS: Senior AQAP Leader 

Holds 'Press Conference,' Said Beheadings Are 'Big Mistake' , International 

Business Times, 8 decembrie 2014, disponibil la adresa 

http://www.ibtimes.com/difference-between-al-qaeda-isis-senior-aqap-leader-holds-

press-conference-said-1742818, accesat în data de 28.10.2015. 
5Loretta Napoleoni, ISIS. Califatul terorii, Trad. Sorin Şerb, Corint, Bucureşti, 2015,  

p.14. 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-disaffiliates-with-the-islamic-state-of-iraq-and-al-sham
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-disaffiliates-with-the-islamic-state-of-iraq-and-al-sham
http://www.ibtimes.com/difference-between-al-qaeda-isis-senior-aqap-leader-holds-press-conference-said-1742818
http://www.ibtimes.com/difference-between-al-qaeda-isis-senior-aqap-leader-holds-press-conference-said-1742818
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săraci, fără educaţie în timp ce bin Laden era înconjurat de oameni cu o 

altă structură socio-economică, fiind vorba de componenţi ai clasei de 

mijloc sau ai elitei economice6. Aceste diferenţe nu au putut fi estompate, 

latura irakiană dovedindu-se mult mai brutală şi mai puţin controlabilă, 

iar suspectarea implicării lui bin Laden în asasinarea lui al Zarqawi ne 

indică prezenţa unor tensiuni existente încă din acea perioadă7 mult mai 

vizibile acum şi accentuate de acţiunile noilor lideri, respectiv Ayman al 

Zawahiri, conducătorul actual al grupării Al-Qaeda, şi Abu Bakr al–

Bagdadi, conducătorul aşa numitului Stat Islamic. Observăm astfel cum 

paradigma terorismului internaţional de sorginte fundamentalist islamică 

este departe de a fi apusă. Nu numai că asasinarea lui bin Laden şi 

Primăvara Arabă nu au condus către dizolvarea Al-Qaeda, chiar dacă 

gruparea este una mult mai slabă acum, dar asistăm în prezent la 

ascensiunea unei noi organizaţii care pentru prima dată de la semnarea 

Acordului Sykes Picot8 ameninţă existenţa actualelor graniţe ale statelor 

din Orientul Mijlociu. 

 

Spre un terorism de tip  2.0 

Ceea ce deosebeşte gruparea Statului Islamic de restul  

organizaţiilor teroriste constă în teritorialitate, islamiştii lui al Baghdadi 

controlând  o regiune vastă, ce cuprinde zone din Siria şi Irak populate de 

etnicii sunniţi. Spre deosebire, Al-Qaeda nu a fost niciodată într-o 

asemenea situaţie, funcţionând întotdeauna sub conducerea unui alt regim 

politic, fie că a fost vorba de Sudan, Afganistan sau mai nou Yemen, 

acolo unde fie a fost acceptată de forţele guvernamentale fie a profitat de 

incapacitatea acestora de a gestiona întregul teritoriu naţional. În acest 

sens, acţiunile teroriste au vizat interesele americane şi occidentale în 

Orientul Mijlociu, urmărind totodată exportul jihadismului în ţările 

occidentale unde a desfăşurat mai multe atentate. 

Al-Qaeda s-a axat mult mai mult asupra realizării unor acţiuni 

clandestine ce necesită un antrenament mai apropiat de cel specific 

                                                           
6Aaron Y. Zelin, The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global 

Jihadist Movement, The Washing t on Institute, Research NOTES, number 20 — 

June 2014. 
7Idem. 
8 Acordul Sykes –Picot este o înţelegere  semnată în secret,  în anul 1916, la sfârşitul 

Primului Război Mondial, prin intermediul căruia Franţa şi Marea Britanie îşi 

împărţeau sfera de influenţă în Orientul Mijlociu. Conform Acordului, au fost trasate 

graniţele statelor din regiune, după ce acestea făcuseră parte din componenţa 

Imperiului Otoman, destrămat la sfârşitul Războiului. 
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spionajului, teroriştii fiind formaţi să se infiltreze în societăţi străine, să 

păstreze anonimatul, să formeze noi reţele sau să realizeze atacuri 

capcană9. Totodată, pentru a nu pune în pericol propriile acţiuni, o celulă 

Al-Qaeda aflată  pe teritoriile altor state nu deţine  nicio informaţie 

despre alte celule similare. La rândul său, gruparea Statului Islamic s-a 

axat asupra menţinerii controlului teritorial, luptătorii săi având o formare 

specifică mai degrabă soldaţilor.  

ISIS îmbină astfel forma tradițională de luptă armată cu acţiunile 

teroriste, războiul urban şi războiul de gherilă, concomitent cu războiul 

mediatic şi informaţional în scopul câştigării simpatiei în cadrul 

comunităţii arabo-musulmane şi menţinerii încrederii populaţiei 

autohtone din zona de conflict controlată. Toate aceste elemente conduc 

către definiţia războiului hibrid, care paradoxal s-a dezvoltat pentru prima 

dată tot în Orientul Mijlociu cu ocazia ultimului conflict dintre Israel şi 

Hezbollah, gruparea şiită reuşind atunci, ca urmare a combinării acestor 

tactici militare, să nu fie învinsă de mult mai puternica armată 

israeliană10.În ceea ce priveşte exportul jihadismului în rândul ţărilor 

occidentale, acesta reprezintă un subiect secundar pentru gruparea 

Statului Islamic însă nu deloc neglijat. Migraţia sutelor de  cetăţeni 

europeni către Siria şi Irak pentru a se alătura cauzei acestei grupări a dat 

naştere aşa numitului jihad turistic, permiţând grupării lui al Bagdadi nu 

numai să recruteze noi luptători ci şi să-şi poată permite infiltrarea mult 

mai uşor a propriilor terorişti în Occident. Astfel, o parte a europenilor 

ajunşi în taberele ISIS de antrenament s-au reîntors, sau urmează a se 

întoarce în ţările de origine, acolo unde vor putea promova 

fundamentalismul islamic sau organiza atentate teroriste. Spre deosebire 

de Al-Qaeda care folosea celule formate dintr-un grup restrâns de 

                                                           
9Stratfor Media Center, Conversation: Analyzing Differences between al-Qaeda and 

The Islamic State, disponibil la adresa https://www.stratfor.com/video/conversation-

analyzing-differences-between-al-qaeda-and-islamic-state, accesat în data de 

28.10.2015. 
10 Conflictul s-a derulat în perioada 12 iulie -14 august 2006 la graniţa libanezo –

israeliană, fiind purtat între forţele paramilitare ale grupării Hezbollah şi armata 

israeliană. Gruparea şiită a atacat soldaţii israelieni care patrulau pe linia de 

frontieră. Tel-Avivul a impus o blocadă navală şi aeriană Libanului, intervenind apoi 

militar în Sudul Libanului, acolo unde armata  a fost surprinsă de tactica militară a 

Hezbollah,  care a îmbinat concomitent metode specifice războiului convenţional şi 

luptei de gherilă precum şi elemente ale războiului informaţional. În urma 

conflictului, gruparea Hezbollah nu a putut fi învinsă de armata isrealiană, ambele 

tabere acceptând o pace necondiţionată. 

https://www.stratfor.com/video/conversation-analyzing-differences-between-al-qaeda-and-islamic-state
https://www.stratfor.com/video/conversation-analyzing-differences-between-al-qaeda-and-islamic-state
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persoane11, ISIS trimite în Europa mai degrabă lupi singuratici, terorişti 

ce acţionează doar pe cont propriu, neîmpărtăşind cu nimeni intenţiile şi 

planurile sale, situaţie care îngreunează prevenirea acţiunilor sale de către 

serviciile de intelligence. 

 

Diferenţe ideologice 

Din punct de vedere ideologic, înfăptuirea Califatului rămâne un 

scop comun, însă modalitatea de realizare a acestui ideal diferă. Al-

Qaeda a văzut întotdeaua acest obiectiv drept unul pe termen lung, 

militând în primul rând asupra schimbării regimurilor apostate12 şi mai 

ales asupra câştigării sprijinului maselor, fapt pentru care Califatul 

trebuia construit de sus în jos, ca o mişcare a maselor motivate  de 

ideologie, în schimb însă, autoproclamatul Califat al ISIS este construit 

însă exact pe un model opus, de sus în jos, o forţă armată  impunându-se 

în rândul populaţiei sunnite13.  

O altă deosebire majoră din punct de vedere ideologic este dată 

de opţiunea pentru  violenţă constantă a ISIS, care face ca în mod 

paradoxal Al-Qaeda să pară o “grupare moderată”, chiar dacă aceasta din 

urmă a recurs uneori şi la uciderea altor musulmani sau este prima 

grupare teroristă ce a filmat decapitarea unui jurnalist străin.Gruparea 

Statului Islamic este adepta ideologiei takfirisitece stă la baza celor mai 

extremiste grupări salafiste. Acestă gândire a fost  provăduită de către 

Shukri Mustafa, membru al Fraţilor Musulmani până în 1971, atunci când 

se va desprinde din cadrul grupării formând Takfir wal-Hijra. 

Conform ideologiei takfiriste, primii vinovaţi pentru decăderea 

Islamului sunt musulmanii însăşi care s-au îndepărtat de la adevărata 

credinţă în Allah, motiv pentru care jihadiştii îi pot ucide pe toţi aceşti 

necredincioşi, denumiţi kufr. Ideologia justifică astfel masacrele comise 

de către ISIS atât împotriva sunniţilor cât mai ales a şiiţilor, latură 

minoritară al Islamului considerată eretică de către extremiştii sunniţi. La 

rândul său, Al-Qaeda a recurs de foarte puţine ori la crime împotriva 

                                                           
11 Celulele Al-Qaeda erau formate de obicei din grupuri restrânse de persoane, între 

2 şi 7 indivizi, în funcţie de acţiunile plănuite. Numărul redus al membrilor venea în 

scopul menţinerii clandestinităţii şi a evitării penetrării celului de către alte structuri 

informative. 
12Regimurile apostate reprezintă toate statele arabe ale căror conducători sunt aliaţi 

ai intereselor occidentale şi mai ales americane în regiune. 
13Daniel Byman, Jennifer Williams,  ISIS vs. Al Qaeda: Jihadism’s Global Civil 

War, The National Interest, 24 februarie 2015. 
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propriilor musulmani, motiv pentru care critică acţiunile prezente ale 

Statului Islamic. 

 Atât Ossama bin Laden cât şi Ayman al Zawahiri şi-au canalizat 

forţele, în special, împotriva regimurilor din Orient, pe care le considerau 

trădătoare ale intereselor Islamului14. Cum leadership-ul arab era sprijinit 

de către guvernele occidentale, şi în special Statele Unite, exportul 

jihadismului în rândul acestora a fost privit nu numai ca o pedepsire ci şi 

ca o necesitate pentru a slăbi încrederea opiniei publice occidentale în 

propriile guverne şi a creşte presiunea pentru retragerea sprijinului 

acordat regimurilor din Orient. Poate cel mai răsunător exemplu de acestă 

natură a venit tocmai în 2004, atunci când Al-Qaeda a orchestrat atacuri 

teroriste asupra a patru trenuri spaniole, determinând mai apoi guvernul 

de la Madrid să retragă trupele militare aflate în Afganistan. 

În prezent, pe acest fond  ideologic,  atât ISIS cât şi Al-Qaeda se 

luptă pentru câştigarea de noi adepţi, iar evenimentele din Siria arată că 

tinerii sunt tot mai atraşi de gruparea Statului Islamic, acolo unde mai 

tânărul al Bagdadi este mul mai carismatic decât Ayman al Zawahiri. În 

plus, spre deosebire de Al-Qaeda, ISIS foloseşte site-uri web mult mai 

moderne, aplicaţii pentru telefoane inteligente şi reţelele social media 

pentru a-şi promova mesajele15. 

Binenînţeles, dincolo de aceste diferenţe evidenţiate în această 

scurtă analiză, găsim numeroase aspecte ce apropie cele două grupări, 

precum: ideologia Wahanistă;  constituirea unui Califat bazat pe Sharia;  

renegarea guvernelor considerate apostate; folosirea unor elemente 

specifice globalizării (internet, telefoane mobile etc) pentru atingerea 

propriilor interese sau  renegarea statului Israel16. Toate acestea vin ca 

urmare a dezvoltării ideologiei fundamentalist islamice ce militează în 

special pentru Renaşterea Islamică prin întoarcerea la valorile de bază şi  

lupta împotriva globalizării prin jihad. 

                                                           
14 Ossama bin Laden a fost unul dintre cei mai importanţi consilieri ai Regelui 

Arabiei Saudite, însă s-a opus deciziei ca Regatul să accepte staţionarea trupelor 

americane pe teritoriul său naţional, motiv pentru care a plecat în Sudan şi mai apoi 

Afganistan de unde a orchestrat toate atacurile şi acţiunile Al-Qaeda. Bin Laden 

considera că toate aceste regimuri sunt corupte şi nu urmăresc interesul propriilor 

cetăţeni, ci doar strategii de a menţine puterea şi avantajele economice în propriile 

mâini. 
15James A. Phillips,  ISIS vs. Al-Qaeda: The good news and the bad news, Fox 

News, 16 ianuarie 2015. 
16As'ad AbuKhalil, ISIS and al-Qaeda: Similarities and differences, English Al-

Akhbar , 02 septembrie 2014. 
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Consideraţii  finale 
Ascensiunea Statului Islamic a slăbit şi mai mult Al-Qaeda la 

nivel central, deşi Al-Nusra rămâne una dintre cele mai puternice grupări 

ce activează în Siria. Inevitabil, în interiorul Al-Qaeda apar tot mai multe 

voci ce susţin  ISIS, aşa cum este cazul comandantului Al-Qaeda din 

Maghrebul Islamic (AQIM)17, în timp ce facţiunile din Libia au anunţat 

deja că se supun grupării Statului Islamic.  În prezent, Al-Qaeda trece pe 

plan secund în ceea ce priveşte statutul de lider al jihadului global, 

postură care oferăcelui ce o deţine avantaje imense, atât de natură 

financiară, logistică şi nu numai. 

Cu toate acestea, viitorul celor două organizaţii teroriste rămâne 

unul incert, existând inclusiv posibilitatea ca pe termen mediu şi lung 

acestea să se reunească, ceea ce le-ar întări şi mai mult capacitatea 

operativă.  Un asemenea scenariu depinde de mulţi factori printre care 

evoluţia conflictului din Siria, transformat în prezent într-un război 

proxy18 unde se confruntă o serie de interese regionale şi internaţionale. 

În cele din urmă, disputa dintre ISIS şi Al-Qaeda poate conduce către 

slăbirea reciprocă a celor două organizaţii, însă din nefericire poate 

totodată  conduce şi către motivarea realizării unor noi atacuri teroriste în 

statele occidentale tocmai în scopul consolidării prestigiului şi a 

legitimităţii. 

În final trebuie să înţelegem că atât gruparea Statului Islamic cât 

şi Al-Qaeda sunt actori raţionali iar doar o viziune de tip eurocentric nu 

ne va ajuta să înţelegem capacitatea acestora de a motiva masele de 

oameni. Spre exemplu, acţiunile ISIS de distrugerea a siturilor 

arheologice antice este în realitate o puternică campanie de soft power 

prin care se promovează pan-islamismul concomitent cu renegarea 

naţionalismului,  promovat începând cu regimurile anilor ’50,  ce face 

trimitere la perioada preislamică. În cele din urmă, ideologia este cea care 

alimentează ceea ce astăzi numim terorismul de sorginte fundamentalist 

islamică, motiv pentru care nu numai că Al-Qaeda a reuşit a suprevieţui 

până în prezent, dar a alimentat apariţia unei noi tipologii de grupare 

teroristă, aşa cum este cazul ISIS. Tot ideologia a alimentat disputele şi 

desprinderea ISIS de gruparea mamă, însă tot ea va fundamenta apariţia 

în viitorul apropiat a altor asemenea grupări, pentru că acest tip de 

terorism este în realitate un efect şi nu o cauză, fapt asupra căruia 

Occidentul trebuie să reflecte pentru a găsi strategii viabile de combatere.  

                                                           
17 Al-Qaeda din Maghrebul Islamic, cunoscută şi sub acronimul AQIM, reprezintă 

filiala Al-Qaeda ce operează în special în Algeria şi Mali. 
18 Război purtat prin intermediari. 
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 Atunci când oamenii obișnuiți sunt puși în situația de a trăi vremuri 

neobișnuite, își înțeleg și amintesc viețile ca pe niște povești. Datoria 

noastră, ca istorici, este să le ordonăm și să le încadrăm într-un context, 

pentru a clarifica unde am fost, unde suntem și încotro ne îndreptăm. 

 În contextul Războiului Rece și a liberalizării arhivelor,în anii 1960 - 

19701, istoricii americani au acordat tot mai multă importanță acestor 

povești, oferind o mai mare atenție vieții cotidiene în Rusia sovietică. 

Aceștia au fost interesați de problematica legată de rezistența cotidiană, 

propagandă, de consum, de valori sau moravuri.  

 Viața de zi cu zi în Uniunea Sovietică a anilor 1930 nu mai poate fi 

înțeleasă fără a se face referință la rolul pe care supravegherea, denunțarea și 

teroarea l-au avut pentru societate. După cum însăși Fitzpatrick a observat, 

aceasta a fost o societate în care fiecare era privit de către celălalt, iar statul a 

monitorizat atitudinile populației, pentru ca acesta la rândul său să îi 

monitorizeze și denunțe atât pe reprezentanții partidului cât și pe aproapele 

lor. 

 Sheila Fitzpatrickeste profesor de istorie la Universitatea din Sydney 

și de-a lungul timpului, a explorat multe dintre aspectele vieții cotidiene atât 

                                                           
*Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. 
1Începând cu anii 1960, conceptul de schimbare de paradigmă a fost tot mai utilizat 

în numeroase contexte, în mare parte pentru a descrie o schimbare profundă a unui 

model fundamental sau o percepție a evenimentelor , chiar dacă intenția lui Thomas 

Kuhn a fost de a  limita utilizarea termenului la științele exacte.Cu ajutorul 

său,acesta a descris natura revoluţiei ştiinţifice, respectiv schimbările majore prin 

care au trecut disciplinele ştiinţifice. El se referă la o schimbare de paradigmă în 

sensul în care se produce o devalorizare a ştiinţelor exacte, naturale, în favoarea 

celor sociale. 
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din mediul rural cât și din cel urban. Lucrările sale tratează concepte legate 

de istorie socială precum mobilitate socială, revoluție de jos sau rezistență 

pasivă, iar cea de față tratează multe dintre aspectele sociale care construiesc 

ficțiunea acestei lumi, precum și despre ce înseamnă să respecți canonul 

sovietic, să faci parte din sistem, dar mai ales ce înseamnă să fii unul dintre 

milioanele de marginalizați ai societății. 

 În ceea ce privește titlul cărții, conceptul de "viață cotidiană" este 

unul destul de larg și atrage cu sine o serie de definiții care mai de care mai 

complexe. Din cauza omniprezenței statului în viața cetățenilor din Uniunea 

Sovietică a anilor 1930, Sheila Fitzpatrick își îndreaptă atenția strict pe acele 

aspecte ale vieții cotidiene în care pot fi surprinse doar interacţiunile dintre 

populație și stat. Acest lucru, transformă studiul într-o extraordinară 

cercetare, bine documentată, care devine necesară pentru cititorii care vor să 

vadă mai încolo de structura politică a regimului stalinist2 și să înțeleagă ce 

efecte a avut acesta asupra oamenilor obișnuiți.  

 În ceea ce mă privește, consider că această carte nu a fost scrisă cu 

scopul de a ilustra, doar, viața de zi cu zi a cetățenilor, ci mai degrabă 

reprezintă radiografia făcută identităților acestora, credințelor, dar și a 

practicilor zilnice a ceea ce Fitzpatrick numește "Homo 

Sovieticus".Autoarea a modelat și observat cu mare atenție cantitatea enormă 

de material cu care s-a confruntat, iar mai apoi a transformat-o într-o poveste 

fascinantă despre modul obișnuit de viață a cetățenilor sovietici, fie ei țărani, 

studenți, soldați, muncitori sau femeile din toate clasele sociale, prezentând 

cum aceștia au rezistat, fiind puși față în față cu dificultățile generate de 

penuria și modul în care s-au comportat pentru a depăși anumite obstacole pe 

care au încercat să le depășească. 

 Structurată în opt capitole, varianta oferită pentru prima dată în 

limba română, cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului Românesc, face parte , și ea, dintr-un 

proces, pe care istoriografia românească îl parcurge, care poate duce la 

mijloace de reînnoire de sine, de o disciplinare a acestuia și a tuturor 

interpretărilor, dar și o posibilitate de a cerceta subiecte noi, o gamă variată, 

                                                           
2 Sheila Fitzpatrick este liderul celei de a doua generație de istoricii revizioniști și a 

pledat pentru istoria socială, care nu aborda chestiunile politice, ci mai degrabă avea 

în vedere  privirea  de jos în studierea stalinismului, mai clar, exprima interesul 

pentru punctul de vedere strict al societății și al raportării acesteia la regim. Totuși, 

ea nu a negat faptul că rolul statului în schimbarea socială din 1930 a fost unul 

imens. Cu toate acestea, a apărat practica istoriei sociale fără impactul major al 

politicului, când cei mai mulți nu au vrut să separe istoria socială a Uniunii Sovietice 

din evoluția sistemului politic.  

 



Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de Fiecare Zi. Viața Cotidiană în Rusia Sovietică a Anilor 1930 

101 
 

deoarece sincronia culturii noastre cu cea occidentală rămâne problematică 

sau cel puțin discutabilă la acest moment.  

 Poate că marea provocare a unui istoric care studiază epistemologia 

istoriei, ar fi să identifice momentul în care istoria se transformă din 

reconstruire în construcție, pentru că de cele mai multe ori dorința sa de 

cunoaștere a trecutului, acesta ajunge la o construcție a acestuia. Astfel cei 

care vor citi lucrarea Sheilei Fitzpatrick vor descoperi, că în ciuda criticilor 

pe care le-a adunat de-a lungul timpului, este importantă apropierea istoriei 

de interdisciplinaritate, de influențe și nuanțe, de la noile direcții 

istoriografice și de baza lor epistemologică. 

 Studiul vieții cotidiene și al istoriei sociale au inspirat, pe 

lângăSheila Fitzpatrick, și pe alți istorici din rândul școlii revizioniste, 

precum Lynne Viola3, Sarah Davis4, Serhy Yekelchyk5, Lewis Siegelbaum6, 

Roland Suny7 sau Stephen Kotkin8, care încearcă la rândul lor, prin 

urmărirea aceleași metodologii dar și a acelorași tipuri de surse să dea o voce 

poveștilor despre viața cotidiană din timpul lui Stalin. 

 Desigur, nu putem ascunde faptul că idealul istoriei este de a 

împinge spre arhive, vocile trecutului care trebuie să acopere în acest caz 

vocile prezentului. Documentele trebuie luate ca și acte definitorii pentru 

acest demers istoriografic. Uneori,însă, aceste arhive sunt și o expresie a 

puterii politice, astfel că există o oarecare posibilitate de a menține 

monopolul discursului public și interesul pentru a ascunde anumite aspecte. 

Cu cât autorul se implică mai mult în interpretare, cu atât prezentul acoperă 

vocile trecutului.  Cât despre istorie, ea trebuie lăsată uneori să se transforme 

în istorii, într-o manieră complexă și care să fie capabilă să acopere gândirea 

binară, iar prin această carte, Sheila Fitzpatrick a arătat de ce era important 

                                                           
3Profesor de istorie la Universitatea din Toronto, de asemenea și autoarea cărții, 

Contending with Stalinism: Soviet Power and Popular Resistance in the 1930s. 
4Lector la Universitatea Durham din Marea Britanie, autoarea lucrării Popular 

Opinion in Stalin's Russia. Terror, Propaganda and Dissent, 1934-1941, pentru care 

a primit premiul Alec Nove . 
5 Profesor de istorie la Universitatea din Victoria, autor al lucrării Stalin's 

Citizens.Everyday Politics in the Wake of Total War. 
6 Profesor de Istorie la Universitatea din Michigan, editor al cărții Borders of 

Socialism Private Spheres of Soviet Russia. 
7 Profesor de istorie  la Universitatea din Michigan, autor al lucrărilor Making 

Workers Sovier. Power, Culture and Identity ( Cornell University Press), și Party, 

State, and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History ( Indiana 

University Press ). 
8 Profesor de istorie și relații internaționale la Princeton University, autor al lucrării 

pe tema căreia s-au iscat dezbateri de-a lungul vremii, Magnetic Mountain: 

Stalinism as a Civilization. 
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ca istoriografia Războiului Rece să privească prin alte lentile sursele și să 

permită deschiderea spre o multitudine de interpretări care să genereze, poate 

nu o multitudine de răspunsuri, dar sperăm că măcar o multitudine de 

întrebări. În fond, răspunsuri definitive nu există, dar există povești și 

maniera în care sunt povestite. 
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IONUȚ MIRCEA MARCU1 

 

Cercetările cu privire la istoria regimului comunist din România 

s-au concentrat pe câteva teme majore. Aceastea au analizat subiecte 

precum istoria politică a regimului și/sau a partidului, luptele pentru 

putere, relaţiile cu Uniunea Sovietică, represiunea, cultul personalităţii, 

politica externă etc. În mod firesc, în ultima perioadă încep să apară din 

ce în ce mai multe direcţii de cercetare mai nuanţate şi mai diverse, lucru 

care apropie, deşi încă timid, istoriografia românească de istoriografia 

occidentală. Mara Mărginean încearcă prin lucrarea de faţă să deschidă 

un câmp de cercetare încă aproape deloc exploatat în România. 

Mara Mărginean este doctor în istorie în cadrul programului 

organizat de Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu 

teza „Procesul de urbanizare în centrele industriale Hunedoara şi Călan, 

1945-1968”. Este absolventă a programelor de licenţă şi masterat 

organizate de Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca şi a unui program de studii masterale la 

University of Saskatchewan din Canada. În prezent este cercetător 

postdoctoral al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. 

Lucrarea de față reprezintă o adaptare a tezei de doctorat 

susţinută în anul 2013. Pornită dintr-o curiozitate personală, cercetarea cu 

privire la urbanizarea Hunedoarei s-a întins pe parcursul a zece ani. Pe 

lângă importanța personală pentru autoare, Hunedoara este un caz 

semnificativpentru economia României comuniste în ansamblul său. Aşa 

cum observă Mara Mărginean: „Arealul siderurgic hunedoarean, alcătuit 

din Combinatul Siderurgic din Hunedoara şi Uzinele Victora din Călan, a 

fost unul dintre cele mai importante nuclee economice ale României 

postbelice, în anul 1960 aici obţinându-se mai bine de 85% din totalul 

producţiei naţionale de cocs, fontă şi oţel” (p. 13).  

Volumul este structurat pe opt capitole. Primele cinci capitole 

(„Planuri politice şi proiecte arhitecturale. Construcţia oraşului 

                                                           
*Ionuț Mircea Marcu, masterand în anul II, în cadrul programului „Istoria 

comunismului în România” din cadrul Facultății de Istorie, Universitatea din 

București. Contact: marcu.ionut.mircea@gmail.com 
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Hunedoara, 1945-1950”, „Funcționalism, raționalism și modernism. Un 

nou model de locuire urbană în spațiul est-european la jumătatea anilor 

`50”, „Realismul socialist materializat? Hunedoara anilor 1950-1955”, 

„Pragmatism şi ideologie într-o etapă tranzitorie, 1955-1960” şi 

„Modernităţi întrepătrunse: arhitectura în anii `60”) construiesc o 

naraţiune istorică ordonată cronologic cu privire la crearea oraşului 

Hunedoara ca parte a proiectului de industrializare și urbanizare al 

regimului comunist din România, în timp ce următoarele trei capitole 

reprezintă studii de caz tematice, ce urmăresc evoluții demografice, 

sociale și economice („Mobilitatea socială între 1945-1968”, 

„Muncitorul: producător al spaţiului urban” şi „Muncitorul: consumator 

al spaţiului urban”). 

Lucrarea reprezintă o aplicare asupra cazului hunedorean a unui 

model analitic consacrat în istoriografia occidentală. Acest tip de 

cercetare are în vedere un studiu monografic despre procesul de 

industrializare şi urbanizare într-un oraş reprezentativ pentru 

modernizarea de tip socialist dintr-o țară din blocul comunist. Lucrarea 

cea mai cunoscută din acest curent istoriografic îi aparţine lui Stephen 

Kotkin, pornind de la lucrarea acestuia aducându-şi contribuţia autori 

precum Boleslaw Janus, Alison Stenning, Katherine Lebow, Jorn 

Janssen, Timothy Charles Dowling, Ruth May, Sándor Horváth, 

Krisztina Fehérváry. În privința istoriografiei din România, autoarea 

observă faptul că numărul de contribuţii cu privire la urbanizare sunt 

foarte puţine. Multe dintre lucrările despre proiectul de urbanizare din 

perioada comunistă datează chiar din perioada respectivă. Cu toate 

acestea, cercetarea Marei Mărginean se integrează într-un ansamblu 

istoriografic mai larg, din care fac parte contribuţiile Magdei Cârneci, 

Carmen Popescu, Julianei Maxim, Bogdan Murgescu, Liviu Chelcea sau 

Ioan Augustin. Abordarea pe care o propune autoarea nu este în mod 

necesar una unică în istoriografia românească, dar dimensiunea 

monografică și studiul de caz aplicat asupra Hunedoarei o diferenţiază de 

contribuţiile anterioare. 

Cercetarea temeinică întreprinsă de autoare se observă atât din 

calitatea argumentaţiei, cât şi din numărul mare al surselor consultate. 

Volumul beneficiază de un număr impresionant de surse primare. 

Acestea sunt din categorii diverse: documente din arhive (atât din 

A.N.I.C., cât şi din arhive regionale sau arhive din străinătate), presă, 

statistică, proiecte arhitecturale, filme artistice sau de propagandă, jurnale 

TV, fotografii. Metodologic, autoarea îmbină metodele cantitative cu cele 

calitative, utilizând comparaţia şi contextualizarea pentru a-şi contura 
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naraţiunea istorică pe care o propune. Întreaga cercetare porneşte de la 

câteva dimensiuni fundamentale, teme pe care volumul își propune să le 

exploreze: cum au influenţat relaţiile de putere (atât la nivel naţional, cât 

şi la nivel regional) procesul urbanizării în Hunedoara, cum se integrează 

cazul hunedoarean în procesul mai larg al procesului modernizator 

propus de regimul comunist şi care a fost influenţa structurilor 

instituţionale ale statului asupra procesului urbanizării. 

 Luând în considerare numărul mic de volume sau studii cu privire 

la urbanizarea din România comunistă, rezultatele cercetării propuse de 

Mara Mărginean sunt foarte relevante pentru cunoaşterea istorică. Ele 

arată dificultăţile cu care s-a confruntat noul regim în procesul de 

transformare a ţării, cât şi momentele de modificare a strategiilor politice 

utilizate de centru în raport cu periferia. În mod firesc, cercetările ar 

trebui extinse la nivelul întregii țări pentru a putea vedea dacă Hunedoara 

a reprezentat un caz tipic sau mai degrabă o excepție, în comparaţie cu 

alte oraşe ce au trecut prin procese asemănătoare. 

 Din lectura volumul pare să reiasă că regimul instaurat după Al 

Doilea Război Mondial în România nu deţinea o strategie cu privire la 

implementarea planului său de modificare a societăţii. În primii ani, noile 

autorităţi par mai degrabă să caute soluţii de moment, adaptarea la 

realităţile României postbelice necesitând o flexibilitate atât la nivel 

central, cât şi la nivel regional. Concluzia la care ajunge cercetarea, că a 

existat o diferenţă între plan şi realitate, poate părea de natura evidenței. 

Nuanța pe care o face Mara Mărginean este însă extrem de utilă, de 

vreme ce sugerează, spre deosebire de multe cercetări anterioare, ce 

prezumă monolitismul regimului comunist, că dinamica între diversele 

paliere ale puterii conferă potențial explicativ cu privire la diversele 

evoluții socio-economice ale României postbelice. La fel de interesant 

este modul în care regimul a ştiut să se adapteze. Obligat să se confrunte 

cu realităţile socio-economice ale unei Românii încă puţin industrializată 

şi urbanizată, regimul comunist a ştiut să depăşească unele constrângeri 

ideologice, dar nu a reuşit să ducă această atitudine până la consecinţa 

finală, rămând tributar unei înțelegeri a economiei ce pornea de la un 

marxism prost asimilat. 

 Fără a avea pretenţia de a rezuma toate contribuţiile aduse 

cunoaşterii istorice de volumul de faţă, numărul acestora fiind important, 

menţionăm doar câteva, care sunt relevante nu doar pentru cazul 

hunedorean, ci pentru istoria regimului de „democraţie populară” din 

România, în general. Autoarea observă că procesul urbanizării a fost o 

formă de modernizare, dar graba şi lipsa de pregătire au făcut ca efectele 
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acestuia să fie negative, atât din perspectiva economică, cât şi din 

perspectiva vieţii cotidiene a locuitorilor din Hunedoara şi Călan. De 

asemenea, volumul demonstrează că nu a existat un control total asupra 

vieţii cotidiene, aşa cum s-ar putea crede, ci au rezistat anumite forme de 

existenţa cotidiană care au rămas în afara controlului statului. În opinia 

Marei Mărginean, politicul nu a controlat socialul, ci cele două 

dimensiuni s-au influențat una pe cealaltă. 

 Mara Mărginean reuşeşte să explice diversele schimbări de 

strategie politică pe regimul le-a avut de-a lungul perioadei analizate. De 

asemenea, înţelege procesul de urbanizare mai degrabă ca rezultanta unei 

„negocieri” între centru şi periferie, decât ca un proces dirijat şi controlat 

total de la Bucureşti. De asemenea, volumul abordează modalităţile de 

adaptare ale noilor muncitori veniţi în Hunedoara, arătând faptul că 

existau diferenţe importante între directiva politico-economică şi 

realitatea de la faţa locului. 

Pentru autoare, proiectul modernizator socialist a fost un eşec. 

Aşa cum arată aceasta „Accentuând rolul mobilităţilor interne din rural în 

urban, cu precădere spre cele câteva oraşe mari, el (Jiří Musil- n.m.) a 

evidenţiat tendinţa spaţiului urban românesc de a se concentra în jurul 

unor structuri industriale, însumând un număr ridicat de locuitori 

rezidând în treisprezece astfel de nuclee. Deşi ilustrative pentru 

interdependența dintre industrializare şi urbanizare, ele ridică serioase 

semne de întrebare în ceea ce priveşte modernizarea, atâttimp cât 

accesibilitatea funcţiunilor şi a dotărilor a fost un aspect problematic şi 

adeseori cauzator de nemulţumiri” (p. 246). 

 Gradul de inovare epistemică a volumul de față este foarte ridicat. 

Autoarea reușește să opereze cu metodologii distincte, pe care le aplică 

excelent unor categorii diverse de surse istorice. Dimensiunea demersului 

face explicabile cele câteva, relative puține raportat la ansamblul cărții, 

chestiuni ce ar fi putut fi expuse mai bine. Obligată să condenseze 

cercetarea foarte mult, autoarea nu își poate permite să explice pe larg 

multe dintre datele prezentate. 

Mara Mărginean consideră că utilizarea semnificantului „popor” 

ar fi fost preferată de regim deoarece era mai apropiată de cuvântul 

rusesc „narodnost”. Definirea în volumul de față a cuvântului „popor” 

este făcută însă conform înţelegerii contemporane a acestuia, nu pornind 

de la contextului din epocă. Diversele resemantizări ale conceptelor de 

„popor” și „națiune” în România comunistă au fost analizate recent de 

Emanuel Copilaș. Tabelul VIII.4. (p. 299) arată numărul de ore pe care 

un muncitor din siderurgie trebuia să le muncească pentru a putea 
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achiziţiona unele bunuri de consum, făcând o comparaţie între România, 

Germania Federală şi Statele Unite. Ar fi fost foarte utilă şi o prezentare 

mai generală, deoarece probabil că diferențele semnificative dintre cele 

trei ţări se pot explica prin deosebirile economice dintre acestea. De 

asemenea, o astfel de abordare ar fi explicat modul în care cele trei 

state/economii se raportau la muncitorul din industrie. De asemenea, ar fi 

fost utilă folosirea unităţilor de măsură pentru Tabelul VIII.6. (p. 301), 

care arată consumul mediu lunar al muncitorilor siderurgişti din 

Hunedoara. 

 Una dintre concluziile la care ajunge cercetarea este că standardul 

de viaţa al muncitorilor s-a îmbunătăţit treptat în Hunedoara. Cu toate 

acestea, utilizând datele din tabelul VIII.3. (p. 296) observăm că acest 

lucru nu se poate identifica într-o evoluţie a calităţii hranei locuitorilor 

din Hunedoara. Pentru a argumenta că exista o problemă a locuirii în 

România, autoarea compară numărul de persoane la o cameră din 

România anului 1966 cu alte state, atât socialiste, cât și capitaliste. 

Tabelul (IV.4., p. 190) nu explică însă ce se înţelege prin „cameră”. 

Pentru claritatea argumentației, ar fi fost necesară explicarea, chiar și 

printr-o notă de subsol, a datelor din acest tabel. Scorul foarte prost al 

României ar putea fi explicat atât prin urbanizarea deficitară, aşa cum 

face autoarea, dar ar trebui incluşi cel puţin alți doi factori: numărul 

însemnat al populaţiei care locuia în mediul rural şi întârzierea 

importantă a procesului de urbanizare în România. Aceeaşi problemă se 

aplică şi Tabelului IV.6. (p. 192) care compară numărul mediu de camere 

pe locuinţă în România şi în alte state. Nu putem şti din aceasta dacă 

include sau nu mediul rural. 

 Mara Mărginean observă o schimbare importantă a structurii 

populaţiei în Hunedoara în doar zece ani (Figura V.1. şi Figura V.2., p. 

201), dar nu explică dacă această schimbare nu este datorată într-o 

anumită măsură extinderii oraşului, care a inclus şi localităţile rurale 

adiacente. Fireşte că migraţia a dus la o creştere explozivă a oraşului, 

autoarea sesizând acest lucru, dar noile cartiere construite au făcut 

probabil ca în statistica din 1966 să fie incluse persoane care în 1956 nu 

erau luate în considerare deoarece nu locuiau pe teritoriu urban în acel 

moment. 

 Autoarea dă dovadă de o cunoaştere excelentă a bibliografiei cu 

privire la urbanizarea în alte state socialiste. Totuși, Mara Mărginean nu 

explică dacă Hunedoara a reprezentat un caz de import a unui model 

sovietic sau a fost o adaptare a unui asemenea model la realităţile 

româneşti. În fapt, nu există nicio comparaţie cu urbanizarea din alte 



IONUȚ MIRCEA MARCU 

108 
 

oraşe ale României. Posibil ca acest lucru să nu fie posibil, având în 

vedere nivelul cunoaşterii istorice în momentul actual, încă foarte 

deficitară în privința multor teme. 

 Deşi autoarea este interesată de condiţiile de viaţă a muncitorilor 

hunedoreni, pare surprinzător faptul că nu a considerat necesar să 

folosească istoria orală. Documentele de arhivă, foarte numeroase şi 

variate, oferă mai degrabă o perspectivă a birocraţiei statului asupra 

realităţilor sociale din Hunedoara şi Călan. Raportarea muncitorilor la 

noile condiţii de viaţă ar fi fost extrem de interesantă. Încercând o ofere o 

explicaţie cu privire la tipologiile umane ale muncitorilor hunedoreni, 

autoarea utilizează doar documentele de tip biografie disponibile în 

arhive. Limitele unei asemenea cercetări sunt evidente. Posibil ca acest 

tip de abordare metodologică să nu fie posibilă, deşi existenţa în viaţă a 

unor martori pentru realizarea interviurilor nu pare improbabilă. Cei mai 

mulţi dintre cei care lucrau în anii `50 în industria hunedoreană aveau 

aproximativ 20 de ani. Condiţiile dificile de viaţă probabil că nu le-au 

permis o speranţă de viaţă semnificativă, dar interviuri chiar şi cu membri 

ai familiilor acestora ar fi fost utile. Dacă istoria orală a fost imposibilă 

din motive practice, acest lucru ar fi meritat menţionat. 

 Stilistic, lucrarea dă impresia de concentrare excesivă a 

informaţiei. Numărul mare de surse disponibile, dificultatea şi 

dimensiunea importantă a temei cercetării fac ca autorea să nu îşi permită 

expuneri foarte largi cu privire la concluziile la care ajunge. Pentru 

cititor, lectura necesită atenţie, de multe ori argumentele de care se 

foloseşte autoarea fiind prezentate într-un grafic sau într-un tabel ce 

necesită atât interpretare, cât şi unele cunoştinţe anterioare de istorie sau 

de economie. Fireşte, acest lucru nu reduce deloc din valoarea cărţii, doar 

o face mai dificil de lecturat, mai ales pentru cititorul nespecializat. 

În ansamblul său, lucrarea îşi atinge aproape în întregime 

obiectivele. În concluziile lucrării, Mara Mărginean poate spune în mod 

justificat că „Analiza procesului de urbanizare în arealul siderurgic 

hunedorean oferă cititorului o succesiune de instantanee asupra societăţii 

româneşti postbelice, fiecare dintre acestea putând fi în continuare 

dezvoltate în noi proiecte de cercetare” (p. 319). Cartea Marei Mărginean 

reuşeşte să ofere un prim exemplu de analiză cu privire la relaţia dintre 

urbanizare şi industrializare, exemplu ce ar merita dezvoltat şi aplicat şi 

de alţi istorici. 
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MARIAN COMAN, PUTERE ȘI TERITORIU. ȚARĂ 

ROMÂNEASCĂ MEDIEVAL (SECOLELE XIV-XVI), 

Polirom, Iași, 2013 
 

SZAKÁCS ERICH NORIS 

 
Marian Coman este cercetător la Institutului de Istorie „Nicolae 

Iorga” al Academiei Române. De asemenea, el este cadru asociat a 

Facultății de Istorie în cadrul Universității din București. Deține titlul de 

Magister Artium al Central European University și este doctor în istorie 

al Universității din București, bursier Chevening al Universității din 

Oxford și fellow al Colegiului Noua Europă. De asemenea, îndeplinește 

și funcția de editor al crestomației de surse medievale Dominium și 

Ecclesia în Occidentul Medieval1. 

Istoriografia română se află într-un proces de refacere, care ocupă 

deja un segment temporal de aproximativ 25 de ani. Presiunile 

ideologico-politice de factură marxistoidă, exercitate asupra istoricilor și 

asupra produselor istoriografice, au contribuit la coruperea exercițiului 

scrierii istorice și la hermeneutizarea istoriei într-o grilă socialistă. În 

virtutea acestor realități, vechea cortină ideologică,ridicată în timpul 

Războiului Rece, a contribuit la formarea unor decalaje majore în ceea ce 

privește cercetarea istorică, încurajând reale diferențieri între Vestul și 

Estul Europei. În acest context, contribuția istoricului Marian Coman este 

semnificativă, invitând istoricul la o reanalizare și reevaluare a 

documentelor medievale.   

Lucrarea de față este rezultatul analizei unui număr de 

aproximativ 3.000 de documente emise și păstrate în Țara Românească în 

secolele XIV-XVI. Istoricul Marian Coman depune astfel un efort de 

studiu substanțial, care se reflectă direct în calitatea argumentației.Unul 

dintre marile merite ale lucrări rezidă în scepticismul provovat de istoric, 

în legătură cu sursele prime puse la dispoziția cercetătorilor. Acesta 

reanalizează sursele prime, în varianta lor originală, nefiind convins de 

edițiile de documente cvasi-unanim utilizate.Ceea ce omite Marian 

Coman, deși intențiile sunt expuse încă din partea incipientă a cercetării, 

                                                           
 Masterand la „Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la 

modernitate”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-

Napoca.  
1Marian Coman, Dominium și Ecclesia în Occidentul Medieval. Culegere de texte. 

Editura Universității București, București, 2006. 



ERICH NORIS SZAKÁCS 

110 
 

sunt expertizele arheologice asupra problemei frontierelor. De 

asemenea,sunt radiografiate documentele de factură internă, redactate și 

păstrate în cancelariile domnești, însă sunt omise o serie de documente de 

factură externă asupra teritoriului și a frontierelor Țării Românești,de 

tipul documentelor contemporane bizantine, osmane, maghiare sau din 

Moldova, fapt care restrânge comprehensibilitatea frontierelor de facto 

aleȚării Românești în jurul autorităților interne. Imaginea și percepția 

asupra zonelor frontaliere a autorităților vecine Țării Românești sunt 

asftel neglijate. În aceeași ordine de idei, deși titlul lucrării ne dezvăluie 

intenția istoricului de focusare asupra raporturilor dintre putere și 

teritoriu, sunt complet ignorate cercetările arheologice, discursul istoric 

fiind fragmentar, cu nuanțe locale. 

Aferentă investigării surselor epocii este abordarea istoriografiei, 

în care sunt reanalizate si rediscutate anumite teze propuse de 

istoriografia română, preluate și acceptate aproape în unanimitate de 

cercurile de istorici. Pentru o analiză cât mai atentă si redactarea unor 

teze cu cât mai multă acuratețe, Marian Coman invită cercetătorii la o 

reevaluare a documentelor epocii. De asemenea, ideea pe care lucrarea își 

construiește fundamentele, se referă la exercitarea puterii în Țara 

Romanească, între secolele al XIV-lea și al XVI-lea, într-un  sens social 

și al relațiilor dintre autorități și diferite grupuri și comunități.Lucrarea 

conține și o terminologie cu nuanțe geografice, destul de pregnantă. 

Autorul introduce voluntar această terminologie de factură geografică 

pentru a evidenția înțelesul termenilor în contextul segmentului 

cronologic amintit, care nu corespunde în totalitate cu sensul termenilor 

trecuți prin filtrul semantic al limbajului actual. Nașterea teritorialității 

Țării Românești este puternic jalonată de activitățile și presiunile 

exercitate de către Imperiul Otoman, în contextul ancorării autorității 

musulmane în preajma Dunării. Primii pași către practicarea exercițiului 

puterii în sens geografic sunt făcuți din rațiuni fiscale. Transferul sensibil 

al autorității dinspre planul social, înspre cel teritorial este surprins într-

un mod exhaustiv de către autor, care în ciuda absenței cercetărilor 

arheologice, recurge la elemente de factură juridică ale vremii, exprimate 

de cancelaria domnilor Țării Românești. Tocmai aceasta este cheia 

lecturii acurate a surselor din secolele în cauză. Erorile terminologice și 

conceptuale sunt identificate de Marian Coman într-o investigație 

întreprinsă și la nivelul literaturii secundare. Atenția autorului este atrasă 

de scurtcircuitarea care intervine în ecuația interpretării istorice. 

Informația oferită de sursele prime este captată în produsele istoriografice 
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românești, abia după imprimarea unor puternice accente supra-

profesionale ale istoricului, resimțite în cadrul schemelor interpretative. 

Lucrarea poate fi accesibilă unui public substanțial, fiind însă 

condiționată de cunoașterea unui set de concepte aplicate în istoria 

medievală al întregului continent. În plus, în afara aportului de factură 

informativă, volumul poartă caracteristicile manualului, pe care istoricul 

trebuie să îl consulte înaintea utilizării izvoarelor primare. Precizările 

referitoare la transcrierea documentelor, la interpretarea acestora și la 

traducerea unor termeni sunt edificatoare privind problematizarea 

teritorializării autorităților laice românești între secolele XIV-XVI. 

Trecerea timpului și coruperea exercițiului scrierii istorice de către 

factorul politic, au conferit noii generații de istorici o doză de neîncredere 

față de cercetările anterioare. Dispoziția lui Marian Coman de a relua 

izvoarele prime, promovând un scepticism fățiș, raportat la lucrările din 

secolul al XX-lea, reprezintă o constantă în rândul istoriografiilor central- 

și est- europene, unde umbrela ideologică marxistă și pathos-ul național 

au cunoscut un nivel mult mai ridicat decât în restul continentului, 

corupând simțitor hermeneutizarea istoriei. Există deci o tensiune a 

cercetătorilor tineri de a relua izvoarele edite, utilizate în produsele 

istoriografice vechi, în detrimentul valorificării unei palete noi de surse. 

Din aceste rațiuni, cercetarea are meritul de a revigora schemele 

interpretative imobile, acceptate aproape în unanimitate, avându-și 

principalele limite în aportul surselor necercetate până acum (sursele 

folosite sunt cele deja cunoscute). 
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CU SFÂNTUL SCAUN ŞI PATRIARHIA ECUMENICĂ 

(SECOLELE XIV-XVI), Iași, Editura Universității, 2012 

 

TUDOR ȘTEFĂNESCU 
                                              
  

Liviu Pilat este conferenţiar universitar doctor în cadrul Facultăţii 

de Istorie şi Filosofie a universităţii Al.I.Cuza din  Iaşi. De-a lungul 

timpului s-a dedicat cercetărilor în domeniul științelor auxiliare ale 

istoriei precum heraldica, diplomatică, alături de Istoria Bisericii în Țările 

Române și studiul dreptului canonic. Comunităţi tăcute. Satele din 

parohia Săbăoani ( secolele XVII-XVIII), Bacău, 2002, 308 p, De la Liov 

la Colomeea. Observaţii privind ceremonialul depunerii omagiului de 

către domnii moldoveni, în „Analele Putnei”, IV (2008), nr. 1, p. 133-

152,  Societatea şi discursul de legitimare al Puterii în Moldova (secolele 

XIV-XV), în Revista de Istorie Socială, X-XII, 2005-2007, p. 34-52 

Studiile de faţă, apărute în urma activităţii în cadrul proiectului 

Relaţiile Moldovei cu Sfântul Scaun şi Marea Biserică în secolele XIV-

XVII, în 2012, finanţat de CNCSIS îmbogăţesc contribuțiile istoriografice 

în domeniul eclesiologiei și dreptului canonic. 

Această carte cuprinde 12 lucrări privind relaţiile Moldovei cu 

cele două centre religioase în jurul cărora gravitau ţările creştine: 

Constantinopolul şi Roma. Pornind de la studiile consacrate acestui 

domeniu, istoricul se îndepărtează de la început de traseele obişnuite de 

interpretare şi le propune cititorilor o altă perspectivă, o focalizare pe 

latura eclesiologică a întregului fenomen. Totuși, aici îl putem aminti pe 

istoricul Cesare Alzati, care în lucrarea În inima Europei. Studii de istorie 

religioasă a spațiului românesc1, analizează, la rândul său, dintr-o 

perspectivă eclesiologică relațiile Moldovei cu Roma. Spre deosebire de 

studiile lui Pilat, el acordă atenție sporită fenomenului Contrareformei. 

Lucrările sunt expuse într-o ordine cronologică începând cu 

influenţa Sfântului Scaun asupra acestui spaţiu românesc în secolul XIV, 

                                                           
 Masterand, Anul II, Societate, artă, identități în Europa centrală. De la medieval la 

modernitate, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea “Babeș-Bolyai”.  
1 Cesare Alzati, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spațiului românesc, 

Ediție îngrijită, traducere și bibliografie de conf.univ.dr Șerban Turcuș, postfață de 

prof.univ Ioan Aurel Pop, Cluj-Napoca, Fundația Culturală Română Centrul de 

Studii Transilvane,1998 
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până la raporturile domnului Ieremia Movilă cu patriarhia de la 

Constantinopol şi Roma două secole mai târziu. Totuşi remarcăm faptul 

că trei studii sunt dedicate înfiinţării episcopiilor catolice de Siret şi Baia, 

iar trei studii relaţiei dintre Ştefan cel Mare şi Scaunul Apostolic în 

contextul cruciadei, ceea ce reflectă o atenţie specială acestor subiecte. 

Cu siguranţă, lucrările nu abordează doar evoluţia relaţiilor instituţiilor 

ecleziastice cu Roma sau Constantinopolul, ci deseori accentuează 

raporturile voievozilor cu cele două mari puteri vecine, regatul Poloniei şi 

regatul Ungariei, raporturi care fixează voievodatul românesc într-un joc 

al puterii politice ce se dovedeşte a fi definitoriu în privinţa progresului 

ulterior al relaţiilor eclesiologice.  

Cu toate că abordarea evoluţiei ţărilor române dintr-o perspectivă 

eclesiologică este relativ nouă, cititorii se află în faţa unei introduceri 

abrupte în această tematică datorită exigenţelor autorului ce pretinde 

cunoştinţe sumare în domeniu.  

De la începutul secolului XV, putem afirma că Moldova se 

fixează tot mai adânc în interiorul aparatului canonic al Bisericii Romane. 

În acest cadru aşezăm înfiinţarea episcopiei de Baia, expusă în studiul 

Întemeierea episcopiei de Baia şi rivalitatea Polono-Maghiară în primele 

decenii ale secolului al XV-lea..  După conciliul de la Pisa, Polonia 

susţine politica Sfântului Scaun, care se implică în realităţile eclesiale din 

Moldova prin întemeierea unei noi episcopii la Baia. Totuşi jurisdicţia ei 

asupra teritoriului devine problematică în condiţiile în care se suprapunea 

cu cea a ordinului Franciscan. Cu toate că istoricul Liviu Pilat nu insistă 

suficient asupra acestui aspect, consider important faptul că episcopul de 

Baia uzitează de dreptul său de a înainta apelul la Roma în cazul 

încălcării jurisdicţiei sale. În acelaşi timp vicarul general al 

Franciscanilor din Rusia, Podolia şi Moldova apelează la rândul său către 

Sfântul Scaun acuzându-l pe episcop de nerespectarea jurisdicţiei proprii. 

La Roma se analizează cazurile şi se emite o decizie, aşadar la începutul 

secolului XV, Suveranul Pontif încă îşi asumă rolul de judecător suprem 

al lumii creştine.  

Pe de altă parte autorul evidențiază implicarea episcopilor în 

combaterea mişcării husite din Moldova. Totuşi lucrurile nu sunt simple, 

deoarece ne aflăm în perioada de tranziție către epoca modernă. În acest 

sens observăm că, vizând chestiunea husiţilor, episcopul de Baia se 

adresează ahriepiscopului de Cracovia şi nu Sfântului Scaun., ceea ce 

semnifică sfârşitul epocii hierocratice specifice evului mediu. 

De-a lungul secolului XV interesele politice primează tot mai 

mult în faţa celor confesionale. În acelaşi timp tensiunea Cruciadei 
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determină o apropiere fără precedent între Moldova şi Sfântul Scaun , aşa 

cum reflectă 3 studii: Moldova şi Cruciada Papei Sixt al IV-lea. Context 

politic şi acţiuni diplomatice, Cruciada din 1487, moment de cotitură în 

relaţiile moldo-polone şi Ştefan cel Mare între cruciadă şi “apărarea 

ortodoxiei”(1499-1502).Înaintarea pericolului otoman către centrul 

Europei după căderea Belgradului  determină evoluţii interesante în 

relaţiile dintre Moldova şi vecinii săi pe de o parte cu Sfântul Scaun pe de 

altă parte. Odată cu întronarea sa în 1471, papa Sixt al IV-lea îşi 

stabileşte ca principal obiectiv lansarea unei noi cruciade asemănătoare 

celor din secolele XI-XII.  

Apelul regilor şi voievozilor către Sfântul Scaun este uzitat încă 

în secolul XV. Considerăm că autorul nu şi-a propus să nunaţeze dreptul 

de apel în acest studiu, însă acesta cu siguranţă ar merita aprofundat în 

lucrările viitoare. În 1474 Ştefan apelează către Roma, iar un an mai 

târziu o face şi regele Ungariei pentru a legitima raportul de vasalitate cu 

Moldova. Studiul aduce în discuţie nu mai puţin de 3 apeluri către Roma 

înaintate de Ştefan, inclusiv pentru numirea unui episcop si pentru 

finanţarea cruciadei, ceea ce arată integrarea voievodatului în aparatul 

juridic, economic si canonic al Bisericii Romane.  

Consider că inovația pe care istoricul o aduce cadrul analizei sale 

este încadrarea Moldovei în contextul cruciadei într-un mod diferit față 

de istoricii anteriori. Acesta evidențiază poziția privilegiată a Moldovei în 

epocă, reflectată în cele două bule pontificale Pastoris aeterni și 

Redemtor Noster(1477) prin care se acordau indulgenţe pelerinilor ce vor 

vizita cele două biserici catolice de la Cetatea Albă. Acest plan de 

finanțare, ce ne amintește de cruciadele din secolele XI-XII nu şi-a atins 

succesul pe deplin deoarece atât regele Poloniei, cât şi cel al Ungariei vor 

sabota planurile de cruciadă acordând prioritate conflictelor politice 

dintre ei, ceea ce va aşeza Moldova într-o situaţie favorabilă în raport cu 

Sfântul Scaun, dar nefavorabilă in raport cu Imperiul Otoman. Cu toate 

acestea, in 1487 ofensiva militară poloneză a deviat spre est declanşând 

războiul cu tătarii zavolieni. Moldova pierduse aliatul politic şi s-a retras 

din proiectul Cruciadei Mari. 

În privința Țării Românești, autorul o încadrează marginal în 

contextul războiului împotriva Porții. Acesta dedică o lucrare negocierii 

de pace între domnul Moldovei şi al Ţării Româneşti, mediată de solul 

regelui maghiar Maxim Brancovici:Mitropolitul Maxim Brancovici şi 

legăturile Moldovei cu Biserica sârbă. Episodul este legat de două 

evenimente: exilul sârbilor  în regatul maghiar în condiţiile războilui cu 

otomanii şi apelul pontifului Iuliu al II-lea către o nouă mobilizare la 
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cruciadă. Vizita lui Maxim Brancovici, sfinţit mitropolit în Moldova, era 

de a negocia pacea între Bogdan voievodul Moldovei şi Radu al Ţării 

Româneşti pentru a asigura o perioadă de pace în vederea cruciadei. Cu 

toate acestea, observă istoricul, informațiile lacunare prezentate de 

sursele româneşti, fără a fi încadrate în contextul european au condus la o 

interpretare mai puțin explicită a episodului în istoriografie. 

În ansamblul său, acest compendiu oferă o imagine complexă a 

evoluţiei relaţiilor Moldovei cu Sfântul Scaun şi patriarhia ecumenică, 

ceea ce ne ajută să-i descifrăm poziţia sa în cadrul lumii creştine. Departe 

de a rămâne izolată la marginea Europei, Moldova s-a bucurat de o 

atenţie deosebită din partea Constantinopolului, dar şi a Romei 

integrându-se în Respublica Christiana angajându-se implicit în misiunea 

comună de a lupta împotriva necredincioşilor. Poziţionarea geografică 

aparte, alături de fluctuaţiile politice ale Poloniei şi Ungariei au permis 

dezvoltarea unui climat  religios propice coexistenţei unei mitrolpolii 

ortodoxe şi a două episcopii catolice, a cărui ecouri le auzim şi astăzi. 
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ISTVÁN GYÖRGY TÓTH, LITERACY AND WRITTEN 

CULTURE IN EARLY MODERN CENTRAL EUROPE, 

BUDAPEST, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY 

PRESS, 2000 
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 Volumul publicat de istoricul maghiar István György Tóth 

cuprinde o analiză temeinică şi laborioasă asupra nivelului de alfabetizare 

din Centrul Europei, în epoca modernă timpurie. Autorul surprinde 

complexul şi, în cea mai mare parte, greu descifrabilul fenomen al 

răspândirii culturii scrise, în detrimentul practicilor orale. Prin 

intermediul statisticilor şi al comparaţiilor, acesta evidenţiază progresul 

educaţiei în rândul ţăranilor, al orăşenilor şi al nobililor. 

    István György Tóth (1956-2005) a fost profesor asociat de 

istorie la Central European University din Budapesta şi cercetător la 

Magyar Tudományos Akadémia (Academia Maghiară de Ştiinţe). A fost 

coautor la lucrarea Frontiers of Faith: religious exchange and the 

constitution of religious identities: 1400-1750 (Budapest, Central 

European University, 2001), şi a publicat o serie de alte studii despre 

identitatea religioasă şi cultura scrisă din Europa Centrală, în epoca 

modernă timpurie. Este editor, împreună cu alţi istorici, al volumului 

Cultural Exchange in Early Modern Europe (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2006). 

 Lucrarea de faţă conţine o Introducere, 5 capitole, Concluzii și 

Apendice. Analiza se opreşte asupra culturii orale şi scrise din mai multe 

perspective, fiind abordate o serie de particularităţi ale realităţilor locale. 

Deşi titlul cărţii anunţă o inventariere a caracteristicilor din Europa 

Centrală, cercetarea se concentrează, aproape în întregime, asupra 

comitatului Vos din nord-vestul Ungariei. Secolul al XVIII-lea se află în 

centrul preocupărilor autorului, deşi sunt relatate episoade şi din secolul 

anterior şi din secolul al XIX-lea. 

                                                           
 Doctorand, Școala Doctorală ,,Istorie. Cultură. Civilizație”, Universitatea ,,Babeș-

Bolyai” Cluj-Napoca.  
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 În Introducere sunt oferite câteva coordonate generale ale 

progresului culturii scrise în Europa Centrală şi sunt enunţate scopurile 

cercetării. Autorul stabileşte clar care sunt categoriile sociale care îl 

interesează şi metoda pe care o va folosi: cea comparativă, pentru a putea 

surprinde mai bine evoluţiile locale. A fost ales comitatul Vos deoarece 

cuprinde comunităţi ungare, slovene, croate şi germane, de confesiune 

catolică, luterană şi calvină. Istoricul maghiar doreşte să observe indicele 

alfabetizării în grupuri etnice şi confesionale diferite, tocmai pentru a 

evidenţia mai bine parcursul diferit al culturii scrise. Situaţia din 

comitatul Vos va fi comparată cu cea din alte teritorii ale regatului 

Ungariei, cu unele provincii ale Imperiului Habsburgic şi cu unele ţări 

occidentale. 

 Capitolul I, A Window to the World of Literacy: A Social History 

of Elementary Schools1, cuprinde informaţii şi detalieri ale unor cazuri de 

profesori. Autorul relevă locul de provenienţă şi veniturile lor. Este 

urmărit și numărul de copiii care mergeau la şcoală şi fenomenul educării 

în afara şcolii. Ţăranii şi nobilii învăţau la aceleaşi şcoli. Este comparată 

situaţia şcolilor din comitatul Vos cu a celor din restul Imperiului 

Habsburgic, din Austria de Jos şi din Galiţia.  

 În capitolul II, The Slow Advance of Literacy in Peasant Culture2, 

istoricul maghiar menționează indicele de alfabetizare al ţăranilor şi 

evidenţiază forţa tradiţiilor orale în comunităţile săteşti din comitatul 

Vos. Particularităţile locale sunt uneori greu de descifrat, deoarece au 

existat ţărani care ştiau să scrie şi totuşi şi-au pus amprenta pe 

documente, în loc să semneze. Alţii desenau doar o cruce. În spatele 

acestor documente se află diverse grade de alfabetizare şi de înţelegere a 

practicilor scrisului. Cărţile de rugăciuni au fost cele mai răspândite cărţi 

din mediile rurale ale comitatului, iar în cazurile în care aveau nevoie să 

trimită scrisori, ţăranii apelau la ajutorul notarilor sau al vecinilor. 

Documentele erau păstrate cu grijă şi era recunoscută valoarea lor, chiar 

dacă mulţi analfabeţi le preţuiau fără a înţelege ceea ce conţin. 

Superstiţiile au influenţat atitudinea ţăranilor faţă de cuvântul scris: mulţi 

dintre ei considerau că avea putere magică. 

 Capitolul III, Literacy Among the Nobility, cuprinde o detaliată 

inventariere a gradului de alfabetizare din familiile nobiliare din 

comitatul Vos. Realităţile locale diferă în funcţie de puterea funciară şi 

economică a nobilului. Odată cu progresele culturii scrise, nobilii evitau 

                                                           
1 István György Tóth, Literacy and Written Culture in Early Modern Central 

Europe, Budapest, Central European University Press, 2000, p. 5-46. 
2 Ibidem, p. 47-93. 
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să recunoască că nu ştiu să scrie şi să citească, iar educaţia a ajuns să 

reprezinte un mare avantaj în contextul social şi politic al vremii. Este 

urmărită şi situaţia femeilor din familiile nobiliare, care purtau lungi 

corespondenţe cu soţii plecaţi departe. Este analizată şi răspândirea limbii 

latine şi sunt oferite numeroase exemple de greşeli gramaticale din epocă.  

 În capitolul IV, The Lower Nobility and the Oral Tradition3, 

autorul interpretează cazurile de stabilire a nobilităţii unor familii. Este 

evidentă forţa culturii orale, inclusiv în perpetuarea genealogiilor unor 

neamuri. Conform tradiţiilor străvechi, faptele eroice ale trecutului sunt 

relatate de bătrâni şi întăresc prestigiul unor familii.  

 Capitolul V, An Autlook in Time: Nationalities and the Spread of 

Literacy after the Austro-Hungarian Compromise, conţine informaţii 

esenţiale despre progresul educaţiei în Imperiul Habsburgic, după anul 

1867. Este analizată situaţia din Imperiu în comparaţie cu cea din 

celelalte ţări ale Europei: faţă de Occident, Centrul Europei prezintă un 

indice al alfabetizării mult mai scăzut, dar totuşi mai ridicat decât cel din 

Rusia şi din ţările balcanice.  

 În Concluzie4, istoricul maghiar nu stabileşte rezultatele 

investigaţiei sale, ci observă cum persistă practicile culturii orale şi cum 

comunităţile au continuat, multă vreme, să fie reticente în privința 

scrierii. 

 Lucrarea lui István György Tóth reprezintă o contribuţie meritorie 

la cunoaşterea răspândirii culturii scrise în Europa Centrală şi la 

fenomenele de supravieţuire a practicilor străvechi, în ciuda reformelor 

implementate de Habsburgi. Prin statisticile construite şi comparaţiile 

sugestive, autorul a reuşit să scoată în evidenţă realităţile locale, în toată 

complexitatea lor, şi să reconstituie diversele mentalităţi şi practici ale 

vremii. Datorită analizei riguroase şi argumentaţiei convingătoare, 

istoricul maghiar a reuşit să reliefeze caracteristicile esenţiale ale culturii 

scrise din comitatul Vos, în cadrul procesului de modernizare a societăţii. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ibidem, p. 147-191. 
4 Ibidem, p. 209-211. 
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RADU ADRIAN MĂRINCEAN 

 

Cartea lui Rodric Braithwaite prezintă contextul internaţional şi 

politic al deciziei Biroului Politic al URSS de a interveni militar în 

Afganistan, stat de o deosebită importanţă pentru securitatea frontierelor 

sale sudice. Autorul vorbeşte şi despre protestul opiniei publice cu privire 

la decizia invaziei, de pildă, protestul mamelor şi mişcări contra 

intervenţiei (desigur atât cât era permis într-un sistem dictatorial). Aceste 

proteste au creat un fundal politic pe care liderii de la Moscova nu puteau 

să îl ignore pur şi simplu. 

Părerea generală a mai istorici şi politologi a fost că invazia a 

constituit o greşeală politică costisitoare pentru Uniunea Sovietică, unii 

mergând până într-acolo încât să afirme că ea a fost o cauză primordială a 

dezintegrării blocului comunist. Martin McCauley, un cunoscut istoric al 

confruntării bipolare, apreciază că Afganistanul a reprezentat “cea mai 

mare greşeală pe care Moscova a făcut-o în politica extenră în timpul 

întregii epoci sovietice1”.  

Rodric Braithwaite este un diplomat britanic de carieră, devenit 

cunoscut printr-o cercetare minuţioasă a bătăliei pentru capitala sovietică 

din anul 1941, dintre armatele germane şi sovietice: Moscova, 1941, 

Sfârşitul Blietzkrieg-ului. El a fost ambasador al Marii Britanii la 

Moscova în perioada 1988-1992, fiind martor la sfârşitul Războiului 

Rece şi la destrămarea Uniunii Sovietice. Din poziția sa, a putut analiza 

consecinţele interne şi impactul invaziei Afganistanului, acțiune care a 

reconfigurat din temelii sistemul internaţional. 

Cartea cuprinde trei părţi: “Drumul spre Kabul”, “Dezastrele 

Războiului” şi “Nu-i uşor să spui adio”, subdivizate la rândul lor în 

capitole.  

                                                           
 Masterand, Anul I, Managementul Securității, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea “Babeș-Bolyai”.  
1 Rodric Braithwaite, URSS în Afganistan (1979-1989), Bucureşti, Ed. Corint, 2012, 

pp. 9-10. 
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Prima parte începe printr-o incursiune în Marele Joc al secolului 

al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, competiţia strategică dintre 

Imperiul Ţarist şi Imperiul Britanic, competiţie în cadrul căreia 

Afganistanul a reprezentat un pion vital în ceea ce priveşte zona Asiei 

Centrale. Fiind considerat poarta spre Imperiul Indiilor, ambele tabere i-

au curtat pe regii conducători ori i-au ameninţat şi s-au folosit de tertipuri 

de tip colonial (plantarea de intrigi pentru a slăbi coeziunea internă a 

statului, făcuându-l astfel predispus unei intervenţii fie de tip militar, fie 

politic) pentru a-şi asigura loialitatea acestora. Conflictele interne din 

cadrul partidului comunist din Afganistan au reprezentat, notează autorul, 

punctul de plecare pentru a se lua în discuţie intervenţia sovietică. Iniţial, 

cei de la Moscova nu doreau să urmeze acest curs de acţiune. Însă, la 

insistenţele puterii populare de la Kabul, sovieticii au  trimis mult 

material militar şi logistic pentru ca armata afgană să poată proteja 

instalaţiile strategice şi teritoriul rămas sub administraţia statală. 

Analizând contextul intervenției sovietice în Afganistan, autorul propune 

o altă versiune şi interpretare despre conducerea Uniunii Sovietice. Ca 

urmare, ea nu este prezentată ca acaparatoare, extrem de coruptă şi crudă, 

ci pune accentul pe profesionalismul unor personaje marcante de la 

sfârşitul anilor ‘70. Este prezentat cercul intim al lui Brejnev, care era 

unul format din persoane înaintate în vârstă (de aici conceptul de 

gerontocraţie în timpul lui  Leonid Brejnev şi  Konstantin Chernenko) 

format în principal din: şeful serviciilor secrete, Iuri Andropov; ministrul 

de externe, Andrei Gromîko; primul ministru, Alexei Kosîghin; ministrul 

apărării, Dimitri Ustinov şi alte câteva personaje cheie ale Biroului 

Politic şi ale Statului Major. 

Spre deosebire de contribuțiile anterioare pe acest subiect, Rodric 

Braithwaite respinge tezele conform cărora gerontocraţii au invadat 

Afganistanul din ambiţii militare sau fervoare politică şi ideologică. 

Decizia a fost una cu caracter geo-politic şi geo-strategic care, la 

momentul respectiv, a fost considerată ca servind cel mai bine intereselor 

vitale ale URSS la graniţa de sud, prin protejarea unui stat considerat 

inacceptabil de a fi pierdut din sfera sa de influenţă (mai ales că un astfel 

de vid creat ar fi fost imediat umplut de americani). Totodată, 

argumentele formulate de cercurile decizionale sovietice în favoarea unei 

acțiuni în Afganistan au vizat două aspecte: un mod de gândire impregnat 

de prejudecăţi ideologice (paranoia Războiului Rece şi ideea cum că 

odată cu pierderea Iranului, americanii au văzut în Afganistan un 

substitut al acestuia), precum şi presiunea exercitată de desfăşurare 

alarmantă a evenimentelor (pierderea galopantă de teritorii în faţa 
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contrarevoluţionarilor afgani, echiparea acestora cu armament modern şi 

artilerie uşoară). Autorul sublinează faptul că diferența de opinii dintre 

conducerea sovietică și afgană nu a făcut altceva decât să înrăutățească 

situația internă din Afganistan. În timp ce Taraki insista pentru 

transformarea după model socialist a țării, inclusiv prin folosirea forței, 

Brejnev a încercat să-i arate că forțarea unei asemenea acțiuni nu era 

potrivit pentru realitățile sociale din Afganistan (nu exista o clasă 

muncitoare solidă, erau puţini muncitori doar în Kabul şi alte câteva 

oraşe), mai ales în condițiile în care partidul său nu avea o semnificativă 

bază socială de sprijin. Mai mult, majoritatea ţării era populată de oameni 

care trăiau în mediul rural. Aceştia erau extrem de conservatori şi se 

opuneau reformelor de tip egalitarist (educaţia fetelor de pildă). 

O serie de experţi sovietici pe probleme orientale au considerat 

acţiunea una în dezavantajul strategic şi imagologic al Uniunii Sovietice 

pentru că, inevitabil, soldaţii lor aveau să se confrunte cu populaţia 

răsculată, adică urmau să lupte contra unui popor mândru de a nu fi fost 

niciodată cucerit (Afganistanul mai este numit „cimitirul imperiilor”, 

nefiind cucerit complet niciodată, datorită reliefului extrem de accidentat 

şi a condiţiilor climaterice dure, cu care băştinaşii sunt mai mult decât 

familiarizaţi). Dar logica Războiului Rece a prevalat în faţa acestor 

argumente. Uniunea Sovietică trebuia să facă primul pas în Afganistan ca 

nu cumva americanii să le-o ia înainte. 

Autorul încheie prima parte prin prezentarea detaliilor privind 

intervenţia din Afganistan. Primul ministru Amin a organizat în 

septembrie 1979 o lovitură de stat împotriva preşedintelui Taraki. După 

lovitura de stat, tot mai mulţi militari au dezertat din armată alăturându-se 

rebelilor. Măsurile represive au atins un punct critic, poliţia secretă a lui 

Amin atribuindu-şi puteri excesive. Orientarea politică tot mai pro-

americană a lui Amin şi o informaţie ajunsă în posesia KGB-ului cum că 

acesta a fost agent al CIA în anii petrecuţi în Statele Unite au reprezentat 

motive suficiente pentru ca Moscova să dispună trecerea trupelor peste 

marele fluviu Amu Daria, graniţa dintre Afganistan şi Uniunea Sovietică. 

Partea a doua descrie intervenţia sovietică propriu-zisă şi luptele 

alături de armata afgană împotriva insurgenţilor. Când Amin a fost 

îndepărtat de la putere prin asaltul împotriva palatului Taj Bek şi înlocuit 

cu protejatul KGB-ului, Babrak Karmal, guvernul de la Kabul deţinea 

administrativ sub 20% din teritoriu, restul fiind sub comanda comitetelor 

islamice stabilite de rebeli. Înainte să împartă desfăşurarea războiului în 

patru faze distincte, autorul consemnează roul important pe care l-a jucat 

Pakistanul în organizarea şi sprijinirea insurgenţilor. Încă de la început, 
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serviciul militar de informaţii pakistanez, Direcţia de informaţii inter-

servicii, a căutat să monopolizeze ajutorul extern pentru rebeli. Banii şi 

tehnica de luptă pusă de la dispoziţie de CIA a fost gestionată de aceasta, 

canalizând mare parte din resurse către grupările islamiste mai radicale. 

Pe teritoriul Pakistanului îşi aveau sediile cele şapte mari facţiuni 

islamice care luptau în Afganistan, iar perspectiva ca după 1986, 

guvernul de la Kabul să conlucreze cu liderii lor, pe plan politic, s-a 

dovedit una imposibil de îndeplinit. 

Ultima parte a cărţii surprinde eforturile Biroului Politic sovietic 

de a retrage trupele militare şi civile din Afganistan. Preşedintele afgan, 

Mohamed Najibullah, a încercat să frâneze pe cât posibil acest curs de 

acţiune, fiind conştient că doar prezenţa trupelor sovietice menţinea în 

viaţă guvernul şi sfertul de teritoriu pe care îl mai administra. Dar vocile 

din Uniunea Sovietică, care erau în dezacord cu războiul, se făceau tot 

mai puternic auzite, presa numindu-l un război injust, în care tinerii 

naţiunii îşi pierd viaţa din cauza cinismului politic. Presa şi alţi 

protestatari (de exemplu: mamele ale căror fii nu s-au mai întors din 

Afganistan ori s-au întors invalizi şi nu au beneficiat de ajutorul medical 

corespunzător) s-au putut manifesta datorită noilor reforme de 

liberalizare întreprise de Mihail Gorbaciov.  

Armata sovietică a întâmpinat aceleaşi probleme de care se 

loviseră şi britanicii (la jumătatea secolului al XIX-ea şi începului 

secolului al XX-lea, în cadrul celor trei războaie afgano-britanice): 

imposibilitatea controlării teritoriului afgan cu trupe militare. Ceea ce 

soldaţii sovietici cucereau ziua, noaptea teritoriile respective erau sub 

controlul insurgenţiilor. Mulţi comandaţi au încheiat acorduri ad-hoc de 

încetare a focului cu diferiţi lideri rebeli pentru a proteja satele sau a scuti 

trupele de lupte inutile. Pe lângă dificulăţile de natură militară pe care le 

impunea războiul de gherilă contra unui adversar invizibil şi multiform, 

care putea fi deghizat în ţăranul care lucra ziua bucata sa de pământ, au 

apărut şi probleme de altă natură. Rodric Braithwaite descrie și aspectele 

cotidiene ale războiului de gherilă: alimentația proastă și condițiile de 

locuit improprii ale soldaților sovietici din Afganistan, vestimentația lor 

inadecvată, condiții sanitare dificile, bolile care au măcinat efectivele 

sovietice, atrocitățile comise de acestea împotriva populației afgane. În 

plus, situația sovieticilor din Afganistan a fost influențată și de situația 

economică din țară. Uniunea Sovietică se afla într-o stare falimentară, 

sistemul economic anacronic, neadaptat la piaţa modernă, se întrepta cu 

paşi reprezi spre colaps. Totuşi, autorul argumentează că nu din cauza 

cheltuielilor pe care le-a impus războiul din Afganistan, starea economică 
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a Uniunii Sovietice era una dezastruoasă. Raportat la bugetul acordat 

apărării, cheltuielile militare reprezentau o porţiune destul de mică. Dar 

starea generală a economiei sovietice a împins spre decizia retragerii 

trupelor. Rebelii nu s-au confruntat cu astfel de probleme. Ei au fost 

alimentaţi în continuare de americani şi pakistanezi, lucru care a dus 

situaţia din teren spre avantajul insurgenţilor. 

Mult amânata decizie de retragere a trupelor a fost luată, ultimii 

soldaţi sovietici urmând să părăsească Afganistanul în februarie 1989. 

Desigur, Biroul Politic Sovietic trebuia să invoce un motiv politic pentru 

ca retragerea să nu semene cu o înfrângere ruşinoasă. Propaganda 

sovietică lăuda eroismul soldaţiilor care şi-au făcut „datoria 

internaţionalistă” de a ajuta un guvern progresist. Situaţia din teren nu s-a 

îmbunătăţit, însă, după plecarea sovieticilor. A urmat un sângeros război 

civil, Najibullah a fost ucis, facţiunile islamice s-au întors una împotriva 

celeilalte, iar talibanii, sprijiniţi puternic de Pakistan, s-au impus ca forţă 

militară şi politică în vidul de putere creat. 

Invazia Uniunii Sovietice în Afganistan a declanşat adunarea 

mujahediniilor, veniţi din diferite colţuri ale lumii islamice să apare 

Umma de “comunismul fără de Dumnezeu”, după cum numea un 

apropiat al lui Osama bin Laden, Uniunea Sovietică. A fost terenul în 

care viitoare nume mari de militanţi islamici şi-au făcut debutul, s-au 

cunoscut, au dezvoltat relaţii şi au format o infrastructură operaţională şi 

de comunicaţii. Acolo au operat Osama bin Laden, Abu Musab al-

Zarqawi (părintele spiritual al actualei grupări “Stat Islamic”) şi mulţi 

alţii. Războiul din Afganistan a fost comparat deseori cu cel din Vietnam. 

Ambele au fost produse ale Războiului Rece. Atât în Afganistan cât şi în 

Vietnam, o forţă militară superioară s-a confruntat cu o populaţie 

băştinaşă, care s-a angajat într-un război de gherilă împotriva armatelor 

invadatoare. Costurile umanitare nu s-au putut stabili cu precizie, cele 

mai mari pierderi fiind din rândul populaţiei civile. După retragerea 

sovietică, Afganistanul a fost măcinat de un război civil care s-a încheiat 

cu victoria talibanilor. După atentatele din 2001, Statele Unite au 

intervenit în Afganistan fără să ţină seama de multe din experienţele 

soveiticilor, repetând, de multe ori, aceleaşi greşeli pe care le-au făcut şi 

aceştia din urmă.  

 

 

 

 

 




