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ISTORIE ANTICĂ ȘI ARHEOLOGIE 

DRUMURILE CHIHLIMBARULUI CA SISTEM 

ECONOMIC INTERNAŢIONAL AL LUMII ANTICE 

ANA-MONICA CRĂCIUNEANU
*

Abstract: This article aims to analyze the Amber Roads system in order to 

determine if they can be considered a full-fledged international relations 

system, with a specific target of an economic system pertinent to the ancient 

epoch. In this sense we must first of all define concepts such as 

“international systems” and “economic systems” in accordance with the 

historical circumstance and the subject in question, starting from the generic 

patterns of such systems, which have been identified by the authors Barry 

Buzan and Richard Little, in the matter of a basic structure in the case of an 

international system. In this sense they mention four specific characteristics 

which any international system ought to have, which depending on the case 

at hand will vary in terms of importance to the system, namely a political 

relation, an economic one, a military one and a social interaction. In terms 

of the Amber Roads all four dimensions are evident, especially in the case of 

the Roman Empire which used the Amber Roads both as a trade route, as 

well as a logistic means in terms of military strategy. It is also argued that 

due to the lengthy time-frame in which these trade routes were formed one 

can observe the process in which they evolve from a linear system to a direct 

one and the manner in which the amber trade has influenced various 

cultures.  

Keywords: ancient trade routes, economic systems, amber trade, ancient 

intercultural contact, jewelry.   

Pentru a putea vorbi despre un sistem economic internaţional în 

contextul epocii antice este necesar să contextualizăm conceptul în raport cu 

perioada aflată în discuţie şi cu noţiunea de sistem internaţional, deoarece 

pentru lumea antică astfel de termeni comportă un înţeles diferit de cel care 

ne este prezentat în epoca modernă, respectiv contemporană. 

*
Masterandă, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, email: 

a_monica_c@yahoo.com. Coordonator: lect. univ. dr. Fábián István, Universitatea 

„Petru Maior” din Tîrgu-Mureș 

(The Amber Roads as an International Economic System of the 
Ancient World)
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Conceptul de sistem internaţional în adevăratul sens al noţiunii este 

propriu modernităţii şi epocii contemporane, însă pentru epoci anterioare, 

cum este antichiatea, anumite sisteme de ordin politic, economic şi social pot 

fi considerate ca un antecesor al sistemelor internaţionale actuale1. În acest 

sens, în ceea ce priveşte lumea antică, sistemul de caste a 

vânătorilor-culegători cu o structură economică bazată pe schimb de bunuri, 

un sistem agrar de subzistenţă şi o mobilitate redusă, evoluează într-o 

structură mult mai amplă odată cu întemeierea oraşelor-state, a regatelor, 

respectiv a imperiilor. De aici propriu-zis putem vorbi de un sistem 

internaţional pentru lumea antică aproximativ din 3500 a. Ch., conform 

cercetărilor lui Buzan şi Little2, însă de luat în calcul este şi faptul că 

civilizaţiile antice se dezvoltă în stadii diferite ceea ce se poate observa prin 

izvoarele arheologice, unde observăm existenţa contactelor economice 

pertinente subiectului chiar de dinaintea acestei perioade, un exemplu fiind 

relaţiile comerciale ale culturii Varna cu alte culturi din jurul Mării 

Mediterane şi Mării Negre, care precedă sistemele amintite de autori cu un 

mileniu3. 

În general suprapunerea epocii antice cu conceptul de „sistem 

internaţional” este privită cu reticenţă dat fiind că sistemele internaţionale pe 

care le cunoaştem astăzi sunt produse ale modernităţii, dar Barry Buzan şi 

Richard Little consideră că fenomenul are antecedente în antichitate şi chiar 

dacă nu sunt de natura celor moderne, acestea nu trebuie neglijate, deoarece 

respectă anumite tipare comune cu sistemele internaţionale curente şi ne pot 

arăta felul în care ele au evoluat4. Aceştia au delimitat patru tipuri principale 

de interacţiune la nivelul sistemelor internaţionale: politic, militar, economic 

şi social5, care pot fi identificate în orice epocă.  

Pornind de la premisa că putem vorbi de un sistem internaţional pentru 

lumea antică, în momentul în care urmărim interacţiunea la toate cele patru 

nivele într-un spaţiu care reuneşte mai multe regate sau oraşe-state vorbim de 

1
Barry Buzan, Richard Little, International Systems in World History, Oxford 

University Press, Oxford, 2000, p. 393. 

Claudio Cioffi-Revilla, “Origins of the International System: Mesopotamian and West 

Asian Polities, 6000 B.C. to 1500 B.C.”, în Annual Meeting of the ASOR, November 

2001, p. 2. 
2

Barry Buzan, Richard Little, op.cit., p. 394. 
3

April Holloway, Varna man and the wealthiest grave of the 5
th

 millennium BC, March 

20
th 

2015, 

http://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/varna-man-and-wealthiest-grave-5t

h-millennium-bc-002798, 02 mai 2015. 
4

Barry Buzan, Richard Little, op.cit., p. 91. 
5

Ibidem. 
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sisteme internaţionale, fenomen ce apare aproximativ din mileniul II î.Hr., 

având drept referinţă sistemul Amarna, documentat prin corespondenţele 

diplomatice din acest oraş care confirmă contactele economice, politice, 

militare şi sociale dintre egipteni, babilonieni, hitiţi şi asirieni pe o perioadă 

de câteva decenii6. 

De asemenea, se pune problema dacă contactul economic susţinut, însă 

fără aportul politic şi militar, poate reprezenta o formă de sistem internaţional 

pentru epoca clasică, luând în considerare contactul economic dintre China şi 

Imperiul roman, care deşi nu aveau o interacţiune directă, comercilizau 

bunuri încă din secolul I î.Hr.. Conform definiţiei lui Buzan privitor la 

sisteme, chiar şi acest exemplu ar fi eligibil întrucât, ne spune autorul, se 

poate vorbi de un sistem dacă din interacţiunea a două sau mai multe culturi 

este influenţată istoria sau cultura protagoniştilor respectivi7. 

Contactul economic la scară largă prezintă de asemenea pentru epoca 

clasică un impediment major şi anume cel logistic. La ora actuală, având 

mijloacele moderne de care dispunem, distanţa nu mai este privită ca un 

obstacol, însă pentru perioada antică o călătorie implică dificultăţi şi riscuri, 

cu atât mai mult cu cât mărfurile transportate erau în cantităţi relativ mari 

(grâne, lemn, metale, pietre, obiecte de lux), motiv pentru care acest tip de 

comerţ se realiza fie pe distanţe mai mici, fie dacă era necesar un drum mai 

lung, atunci se desfăşura în cadrul imperiilor întinse cum a fost Imperiul 

roman sau Imperiul chinez, unde fiind încă în teritoriul apărat de forţele 

militare ale imperiilor în cauză, riscurile se diminuau suficient cât să permită 

negustorilor să se angajeze la o astfel de călătorie. Comerţul cu cantităţi 

moderate însă, cum a fost situaţia Drumului Mătăsii, s-a practicat chiar şi la 

distanţe mai mari, în afara graniţelor imperiilor, apelând la caravane pentru 

drumurile comerciale terestre sau nave pentru cele maritime8. Chiar şi în 

cazul unui contact atât de redus, infiltrarea noilor bunuri în cultura care le 

importă avea un impact la nivel social şi cultural, deoarece odată cu 

mărfurile aduse, vin şi intrebuinţările lor, „moştenite” de la cultura care le 

comercializează, deşi după aceea aceste tipare vor căpăta o notă personală 

prin amalgamarea practicilor străine cu cele autohtone, iar astfel rutele de 

comerţ transmit nu doar obiecte, ci şi idei sau concepte culturale.  

În ceea ce priveşte schimburile economice iniţiale ale lumii antice un 

aport semnificativ îl au culturile nomade, care prin natura lor tind să circule 

                                                      
6
 Adrian Husar, Relaţiile internaţionale din lume antică. Sistemul Amarna, Napoca Star, 

Cluj-Napoca, 2006, p. 183. 
7
 Barry Buzan, Richard Little, op.cit., p. 179. 

8
 Ibidem, p. 94. 
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dintr-un loc în altul şi din raţiuni de subzistenţă iau contact cu diverse 

civilizaţii ceea ce implică interacţiuni economice cu populaţiile autohtone9. 

Un moment important în crearea rutelor de comerţ la distanţe mari a fost 

în mileniul al II-lea a.Ch, când datorită civilizaţiilor nomade a început un 

comerţ terestru liniar ce anticipa Drumurile Mătăsii prin rutele sale, care 

uneau nordul şi sudul continentului european, trecând către est, în Asia, ceea 

ce mai apoi va contribui la dezvoltarea Drumurilor Chihlimbarului, în special 

în perioada în care controlul este preluat de Imperiul roman, reuşind să se 

creeze un sistem economic internaţional prin aportul acestor interacţiuni 

economice10.  

Conform categoriilor de sisteme enumerate de Buzan, Drumul 

Chihlimbarului, ca sistem economic s-ar situa pe de o parte între sistemele 

economice internaţionale11, deoarece este vorba despre un contact comercial 

între mai multe civilizaţii, dar în acelaşi timp, dacă ne raportăm doar la 

interacţiunile Imperiului prin intermediul acestor rute ca exemplu, ar putea fi 

integrat şi în grupul sistemelor internaţionale complexe12, dacă suprapunem 

tendinţele de expansiune ale Imperiului şi conflictele sale cu „lumea barbară” 

cu contactele sale economice prin intermediul acestei rute (în fond, nu de 

puţine ori alianţele, sau conflictele dintre civilizaţii s-au născut din contacte 

comerciale)13, deşi motivul confruntărilor nu este chihlimbarul, monopolul 

rutelor comerciale ale ambrei au fost un obiectiv pentru romani, ceea ce 

implică legături de natură politică şi militară deopotrivă cu cele 

socio-economice, chiar dacă comerţul cu ambră mai prezintă şi perioade de 

stagnare. 

Drumul Chihlimbarului a fost folosit nu doar pentru comerţul cu 

chihlimbar sau pentru relaţii economice în general, ci a servit şi ca liant între 

culturile antice care prin comerţ au dezvoltat latura tehnică. Comerţul cu 

chihlimbar este unul din factorii care a declanşat începutul Epocii Bronzului 

în zona nordică a Europei, negustorii care veneau pentru importul de 

chihlimbar aduceau minereuri de fier şi tehnici de prelucrare a metalelor în 

cca. 1800 î.Hr 14 . Aceste reţele confirmă existenţa contactelor 

socio-economice între nordul şi sudul continentului european, respectiv 

relaţiile comerciale care funcţionau în sistem liniar, până la crearea 

contactelor directe. Deşi o parte dintre drumurile de legătură fuseseră folosite 

9
Ibidem, p. 107. 

10
Ibidem, p. 222. 

11
Ibidem, p. 96. 

12
Ibidem. 

13
Claudio Cioffi-Revilla, op.cit., p. 3. 

14
 Cynthia Clark Northrup, Encyclopedia of World trade from ancient times to the 

present, Routledge, New York, 2015, p. 32. 
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înaintea comercianţilor de chihlimbar, odată cu cererea de ambră, căile de 

transport au cunoscut un flux comercial ridicat, ceea ce a dus la construirea 

de drumuri, poduri, crearea aşezărilor umane de-a lungul drumurilor, mărind 

interacţiunea socio-economică dintre culturile implicate în comerţul cu 

ambră15.  

Un alt argument pentru care Drumurile Ambrei pot fi integrate în rândul 

sistemelor internaţionale ale epocii antice este consecinţa de ordin 

socio-cultural a consumului acestui produs, impactul cultural în urma unui 

asemenea contact fiind un element important în determinarea unui sistem 

internaţional16, poate mai cu seamă în epoca antică decât în celelalte epoci 

întrucât contactele politice nu sunt atât de ramificate precum cele 

contemporane nouă, iar influenţa culturală prin filieră economică este de mai 

lungă durată decât în zilele noastre, întrucât bunurile materiale la ora actuală 

sunt mult mai variate, mai uşor de achiziţionat la scară largă şi mai puţin 

durabile ca tendinţă de cumpărare, dat fiind că elementul noului este în 

permanentă schimbare. 

În nord, în spaţiul în care regăsim Danemarca astăzi se găsea punctul 

central pentru aprovizionare cu chihlimbar direct de la sursă, tranzacţiile 

economice desfăşurându-se prin schimburi de bunuri, iar monedele nefiind 

parte din cultura civilizaţiei de origine germanică, aesti, ambra lua locul 

banilor. Din rapoartele arheologice danze se poate observa că până în Epoca 

Bronzului, anterior comerţului la scară largă cu chihlimbar, gema apare 

frecvent în situri, ca apoi să devină din ce în ce mai rar întâlnită. Motivul este 

uşor de explicat: aestii importau produsele din sud plătind cu chihlimbar, iar 

odată ce a intrat în cultura lor folosirea metalelor, ambra a devenit un obiect 

de schimb, în detrimentul statutului de produs de lux, cum era privit în restul 

spaţiilor unde ajungea prin rutele comerciale, mai ales că rezervele baltice 

erau imense şi ca atare nu era considerat o raritate pentru populaţia 

autohtonă17. 

În schimb, ambra cauzează o adevărată modă prin folosirea sa ca 

bijuterie în rândul elitei romane, iar utilizarea ei de către împărat are de 

asemenea conotaţiile simbolice de rigoare, apoi folosirea sa de către medici 

pentru remediile holistice populare în acea eră, respectiv abordarea 

artizanilor a acestei geme (întrucât tehnicile şi uneltele clasice pentru şlefuire 

15
Ibidem. 

16
Barry Buzan, Richard Little, op.cit., p. 96. 

17
 W. Dreyer, “The Main Features of the Advance in the Study of Danish Archeology”, 

în American Anthropologist, New Series, Vol. 10, No. 4, October - December 1908, p. 

506. 
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şi faţetare a pietrelor preţioase necesitau o îmbunătăţire18, nefiind proprii unei 

geme atât de fragile) - toate aceste aspecte aduc elemente noi pentru cultura 

romană, care sunt mai apoi integrate şi „personalizate” după necesităţile 

perioadei. 

Pe lângă acestea, comerţul cu chihlimbar, ca sistem economic 

internaţional se dezvoltă treptat de la un sistem liniar, prin schimburi la 

distanţe relativ mici, de la o civilizaţie la alta, fiind o structură organizată, 

care în acest context este interpretată ca fiind o unitate (imperiu, regat, 

oraşe-state etc.), chiar şi cu aportul ocazional al culturilor nomade, până când 

bunurile ajung la ultima lor destinaţie (cum a fost şi cazul Drumurilor 

Mătăsii), la un sistem direct, în care interacţiunea dintre unităţi nu necesită 

intermediari, ceea ce devine evident în momentul în care Imperiul roman 

preia controlul reţelei de schimb19.  

Rutele de comerţ maritime s-au dezvoltat primele, odată cu progresul 

tehnic care a dus la construirea de nave, ceea ce se poate atesta datorită 

descoperirilor arheologice încă din secolul al XIV-lea î.Hr., perioadă din care 

provine o epavă descoperită în sudul Turciei de astăzi, ce conţinea o 

multitudine de produse de lux, printre care şi chihlimbar baltic, fapt ce 

confirmă ipoteza formării unor reţele maritime de comerţ între continentul 

European, Nordul Africii şi Asia, încă din acestă epocă. Epava încărcată era 

destinată micenienilor care ar fi prelungit drumul ambrei pe mai departe prin 

schimburi de mărfuri către oraşele elene şi Orientul Apropiat20. Nava eşuată 

conţinea pe lângă chihlimbar bunuri miceniene, egiptene, babiloniene, 

confirmând comerţul la scară largă dintre culturile din jurul Mării Mediterane 

care dezvoltaseră un sistem direct, practicat cu ajutorul navelor prin 

acostarea în porturi şi efectuând schimburile de mărfuri, chiar şi cele ce 

proveneau din zone mai îndepărtate cum era ambra, care ajunse până la acel 

punct probabil printr-o rută liniară, fie datorită etruscilor, fie cu ajutorul 

micenienilor sau a celţilor, deşi o ipoteză mai probabilă este o colaborare 

între toate cele trei civilizaţii amintite, acestea fiind deopotrivă implicate în 

propagarea ambrei prin activitatea lor economică21. 

Cultura minoică s-a implicat de asemenea în astfel de schimburi, 

arheologii considerând că aceasta ar fi sursa de chihlimbar a Egiptului, 

datorită frescelor din camerele mortuare egiptene care surprind imaginea 

unor bărbaţi îmbrăcaţi în portul tipic minoic, într-o conjunctură de schimb 

18
Plinius cel Bătrân, Naturalis Historia Enciclopedia cunoştinţelor din Antichitate, vol. 

VI Mineralogie şi istoria artei, trad. Ioana Costa, Polirom, Iaşi, 2004, p. 226. 
19

Barry Buzan, Richard Little, op.cit., p. 111. 
20

Ibidem, p. 234. 
21

 George F.Bass, „Evidence of trade from bronze age shipwrecks”, în Studies in 

Mediterranean Archaeology, No. 90, Jonsered, 1991, p. 74. 
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comercial, în secolul al XV-lea î.Hr., iar în mormintele faraonilor 

aproximativ din aceeaşi perioadă s-au găsit bucăţi de chihlimbar care ar 

susţine această teorie22. 

Deşi în cantităţi reduse faţă de spaţiul european, ambra a fost găsită şi în 

Orientul Antic, care la rândul său a luat parte la propagarea chihlimbarului, 

considerat a fi un obiect de lux. Babilonienii, conform artefactelor 

descoperite (în mare parte mărgele), provenind din mileniul I, reprezintă una 

din civilizaţiile spaţiului oriental antic care au preluat gema, însă pe cale 

indirectă atrăgând comercianţi în oraşele lor, cum a fost cazul în Uruk, de 

unde produsele de lux erau duse mai departe în spaţiul asiatic şi african23. 

Se cunoaşte că ambra descoperită în acest spaţiu este de origine baltică 

nu doar datorită tehnicilor de identificare a răşinei, ci şi prin atestarea scrisă a 

cunoaşterii sursei de chihlimbar baltic, o astfel de menţiune provenind de la 

Ninive, unde o inscripţie de pe un obelisc (aceasta fiind datată cca. 2000 

î.Hr.) descoperită în secolul al XIX-lea şi apoi tradusă de asiriologul Julius 

Oppert, a scos la iveală o informaţie valoroasă privind ambra: În marea unde 

Steaua Nordului se ridică/ (Ei) pescuiesc după chihlimbar24. Din inscripţia 

de faţă este uşor de dedus faptul că această civilizaţie cunoştea zona de 

extracţie a chihlimbarului, adică Mare Baltică, şi mai mult decât atât, este un 

indiciu privitor la implicarea culturilor din acest spaţiu în lanţul de comerţ al 

ambrei baltice, chiar dacă nu se poate dovedi la ora actuală o contribuţie 

directă în schimburile economice din partea acestora. De asemenea, lipsa 

descoperirilor arheologice numeroase conţinând artefacte de chihlimbar ar 

indica o procurare indirectă a gemei, mormitele de incineraţie care ar fi putut 

cauza dispariţia ambrei nefiind o tradiţie a culturilor orientale. 

O altă cale prin care ambra putea ajunge în spaţiul oriental ar fi prin 

relaţiile economice dintre cartaginezi şi etrusci, cei din urmă fiind interesaţi 

de a lega contacte economice variate, ceea ce contracara influenţa greacă, iar 

ambra venită de la celţi, cu care etruscii de asemenea se implicau în negoţ, 

era apoi trimisă mai departe prin legături maritime cartaginezilor, călătorind 

mai departe spre zonele orientale25. 

G.C. Lewis consideră că ambra a ajuns la început în comerţul din spaţiul 

mediteranean prin venetii din Adriatica şi etrusci, care dezvoltaseră inclusiv 

tehnici de faţetare ale ambrei, comercializând nu doar chihlimbarul în starea 

sa naturală, ci şi ca produs finit, fie amuletă, fie diverse tipuri bijuterii, de 

aceeaşi calitate cu cele descoperite în tumulii funerari etrusci, inclusiv în 

22
Cynthia Clark Northrup, op.cit., p. 246. 

23
Gwendolyn Leick, The Babylonian World, Routledge, New York, 2007, p. 135. 

24
 Faya Causey, Amber and the Ancient World, J.Paul Getty Museum, Los Angeles, 

2012, p. 44. 
25

Friedhelm Prayon, Gli etruschi, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 45. 
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mormintele coloniilor din Rhastia, ceea ce denotă că această civilizaţie se 

ocupa în mod special de comerţul cu ambră, atât în stare naturală cât şi 

prelucrată, Lewis numind-i adevăraţii comercianţi de chihlimbar ai lumii 

antice26. 

Etruscii se ocupă de schimburi economice cu chihlimbar încă din cca. 

1500 î. Hr.. O cantitate impresionantă de chihlimbar faţetat în stilul etrusc, 

descoperită în Hallstatt la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost identificată ca 

aparţinând Epocii Timpurii a Fierului. Aceştia erau interesaţi de comerţul la 

scară largă, importând pe lângă metale aduse de pe coasta Atlanticului, 

chihlimbar, care le era furnizat prin triburile celtice din Galia, luând ambra în 

stare naturală, transformând-o în podoabă şi comercializând-o mai departe27.  

Prima rută economică prin care se practica comerţul cu chihlimbar 

ocolea coasta Mării Baltice, respectiv a Mării Nordului, ajungând la Insulele 

Britanice, apoi ocolind Peninsula Iberică sosea în spaţiul Mării Mediterane, 

unde destinaţia finală varia în funcţie de contactele economice şi sociale 

dintre grupul care aducea bunurile, respectiv cel care era interesat de a le 

achiziţiona28, acest tipar fiind valabil până în momentul în care civilizaţiile 

localizate în jurul Mării Mediterane încep să se deplaseze prin propriile lor 

mijloace direct la sursă. 

La începutul Epocii Bronzului rutele comerciale terestre treceau Alpii 

lângă Resia şi Brenner, ca apoi până la Epoca Târzie a Bronzului să se 

prefere drumul estic de la Vistula către Munţii Alpi, care odată străbătuţi, 

continua calea de-a lungul râului Isonzo, până la zona nordică a Golfului 

Adriatic, de unde urma o bifurcaţie a drumurilor: una din rute urma calea 

către albia Padului, unde se găseau mai multe puncte comerciale, iar celălalt 

drum continua de-a lungul coastei estice a Mării Adriatice, până la Marea 

Mediterană, de unde o cultură miceniană de tip D practica o economie 

înfloritoare, preluând bunurile şi iniţiind cu ele alte schimburi economice cu 

civilizaţiile orientale, ceea ce întreţinea şi un contact minim între culturi, în 

special datorită faptului că ambra era adesea folosită în acest context drept 

cadou de natură diplomatică între cultura miceniană şi cea greacă, fapt 

valabil şi în cazul altor civilizaţii din spaţiul amintit datorită preţului de care 

se bucura chihlimbarul, având în vedere statutul său de obiect de lux.29 

Drumul Chihlimbarului clasic, un drum comercial terestru, este 

considerat cel care unea zona baltică cu spaţiul mediteranean prin centrul 

26
W. Dreyer, op.cit., p. 77. 

27
 Larissa Bonfante (coord.), Civilizaţia etruscilor, trad. Sorin Paliga, Meridiane, 

Bucureşti, 1996, p. 146.  
28

Cynthia Clark Northrup, op.cit., p. 30. 
29

 Graciela G. Singer, „Amber in the Ancient Near East”, în i-Medjat No. 2, December 

2008, p. 4. 



Drumurile Chihlimbarului ca sistem economic internațional al lumii antice 

14 

continentului european, circulând de-a lungul Dunării, până la Marea Neagră, 

oprindu-se în oraşele elene, grecii fiind printre primii care au dezvoltat o 

tradiţie a folosirii chihlimbarului ca obiect de lux în acest spaţiu, alături de 

cultura minoică şi miceniană30.  

Ulterior, în timpul Imperiului roman, datorită securităţii oferite de 

armata romană s-a dezvoltat un alt drum terestru care începea de la coasta 

sudică a Mării Baltice, continuând prin Munţii Alpi către Marea Adriatică, 

destinaţia fiind oraşul-port Aquileia, ceea ce a consacrat monopolul roman 

asupra comerţului cu ambră, aceasta devenind una dintre rutele principale de 

comerţ în perioada Imperiului roman, până la invazia valurilor migratoare31. 

Oraşele care au avut parte de o dezvoltare semnificativă au fost cele 

situate pe rutele comerciale, ceea ce aducea un aport socio-economic 

semnificativ, datorită negustorilor străini, respectiv datorită armatei în cazul 

roman, fapt ce a reunit elementul comercial cu cel militar, un astfel de 

exemplu fiind oraşul Aquileia, amintit anterior, care a reprezentat un punct 

de trecere important pentru Drumurile Chihlimbarului în sfera romană32. 

De asemenea s-a teoretizat, datorită descoperirilor arheologice frecvente 

care conţineau ambră baltică 33 , existenţa unei rute terestre vestice a 

chihlimbarului, care ar fi fost de-a lungul Elbei spre nord, trecând către vest 

pe lângă râul Saale, apoi întorcându-se către Hesse pentru a se uni cu Main, 

sau o cale mai directă, pe lângă râul Weser până la intersectarea râurilor 

Main şi Rin. De acolo drumul ar fi continuat de-a lungul Rinului prin 

Haguenau de unde s-ar fi întors către Dunărea superioară şi Wurttemberg sau 

continua pe Rinul superior până la destinaţie 34. 

În acest context se pune problema dacă vorbim de un drum al 

chihlimbarului sau pur şi simplu un sistem de rute comerciale care printre 

alte bunuri mai aduc şi ambră. Pentru a găsi răspunsul este necesar să ne 

raportăm la una dintre sursele scrise rămase care ne vorbeşte despre comerţul 

cu chihlimbar. Herodot, a cărui menţiune în această circumstanţă este cea 

mai veche pentru spaţiul european, ne spune în lucrarea sa „Istorii” că zona 

nordică a continentului este sursa lumii elenistice de chihlimbar şi cositor, 

30
Barry Cunliffe, The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe, Oxford 

University Press, Oxford, 1994, p. 222. 
31

Cynthia Clark Northrup, op.cit., p. 30. 
32

Ibidem. 
33

 N.K. Sandars, Bronze age cultures in France, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2014, p. 76. 
34

 J.M. de Navarro, “Prehistoric Routes between Northern Europe and Italy Defined by 

the Amber Trade”, în The Geographical Journal, Vol. 66, No. 6, December 1925, p. 

482. 
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respectiv, prin extensie, a spaţiului mediteranean în general35, iar după cum 

ne arată sursele arheologice care aduc la suprafaţă periodic artefacte din 

chihlimbar baltic, testat pentru a se confirma originea sa nordică prin 

mijloacele tehnice care le avem la dispoziţie la ora actuală36, această atestare 

scrisă se confirmă, însă de asemenea se observă că ambra nu este singura 

resursă care se aducea din nord.  

Din acest punct de vedere nu este plauzibil să vorbim de un drum strict 

al chihlimbarului, având în vedere că perioada din care provine menţiunea 

este  una în care aceste rute comerciale sunt încă în formare. Mai mult decât 

atât, o interacţiune economică presupune şi alte bunuri care devin obiectul de 

schimb în funcţie de cerere şi ofertă, ceea ce confirmă realitatea că deşi 

ambra nu este singurul produs comercializat prin această reţea economică, 

este motivul principal pentru crearea sa, datorită faptului că este singura 

sursă de ambră atestată concret ca fiind cunoscută, iar deţinerea 

chihlimbarului constituia un lux, deoarece reprezenta un obiect exotic. 

Culturile nordice, spre exemplu, nu puneau la un preţ atât de mare ambra 

decât în momentul în care au observat o cerere din partea altor civilizaţii, iar 

în schimb acestea obţineau alte bunuri, care nu aveau altă cale de a le 

procura. Comerţul care implica schimbul ambrei pentru vin, de pildă, s-a 

practicat la scară largă, urme de amfore conţinând vin fiind găsite în multe 

situri arheologice de-a lungul Dunării şi a Rinului, care coincid cu urmele de 

chihlimbar37. 

Grecii însă, cel puţin până la mărturia lui Herodot, nu erau foarte siguri 

de unde vine mai exact chihlimbarul, fapt ce susţine ideea unui comerţ liniar, 

deoarece Theophrastus ne relatează în lucrarea sa Despre pietre că ambra ar 

proveni din Liguria38, unde nu doar că nu există rezerve de ambră, dar în 

schimb în regiunea respectivă existau puncte comerciale unde aveau loc 

schimburi cu diverse mărfuri printre care şi chihlimbar baltic39. 

De altfel, grecii au fost la început una dintre sursele de chihlimbar baltic 

pentru romani, care nefiind încă implicaţi direct în comerţul cu această gemă, 

se mulţumeau cu a lua ambra de la greci, deşi mai aveau şi alte posibilităţi 

(de exemplu prin comerţul cu etruscii şi celţii) 40 . În afară de distanţa 

considerabilă până la sursa directă de chihlimbar, un alt impediment a fost şi 

35
Herodot,  Istorii: Cartea a III-a Thalia, trad. Adelina Piatkowski, Universitas, 

Bucureşti, 1998, p. 125. 
36

Graciela G. Singer, op.cit., p. 2. 
37

Cynthia Clark Northrup, op.cit., p. 970. 
38

Theophrastes, On stones, Columbus, The Ohio State University, 1956, p. 58. 
39

Cynthia Clark Northrup, op.cit., p. 401. 
40

Ibidem, p. 31. 
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faptul că la început locaţia exactă a ambrei era necunoscută, sau cunoscută în 

mod eronat. 

Cea mai veche piesă descoperită în Grecia provine din cca. 1900-1600 

î.Hr., ceea ce indică faptul că schimburile economice cu chihlimbar, deşi în 

cantităţi reduse, au ajuns în sudul continentului european încă din această 

perioadă, deşi cel mai probabil, comerţul lua forma sistemului liniar, fiind 

prematură existenţa unui comerţ direct cu nordul la momentul respectiv.41 

Romanii au preluat controlul rutei principale de comerţ cu chihlimbar 

aproximativ în 14 d.Ch., pe timpul lui Augustus, formând o rută de comerţ 

din Aquileia până la malul Dunării, ca apoi drumul să continue de acolo în 

nord până la Marea Baltică. Deşi ruta era denumită Drumul Chihlimbarului, 

a fost folosită pentru comerţul general şi ca liant pentru extinderea influenţei 

politice a imperiului42.  

Monopolul unei surse de obiecte de lux, cum este chihlimbarul, reflectă 

puterea împăratului şi prestigiul său atât în plan intern, cât şi extern, ceea ce 

în cazul de faţă a luat o formă evidentă prin statuia de chihlimbar a lui 

Augustus, care din relatările lui Pausenias se găsea în Templul lui Zeus din 

Olympia43. Din păcate nici statuia, nici templul nu mai există, singura 

menţiune rămasă care vorbeşte despre acest monument din ambră fiind cea a 

lui Pausenias din secolul al II-lea d.Ch. când statuia putea fi găsită încă în 

templu. 

În perioada preluării controlului asupra reţelei de comerţ cu chihlimbar 

de către Imperiul roman, pentru a facilita răspândirea gemei în Peninsula 

Italică, a fost folosit drumul roman Aemilia, care devine un element de 

legătură important pentru reţeaua de comerţ, deoarece odată ajunsă ambra în 

sud, putea fi comercilizată mai departe în contextul relaţiilor economice cu 

civilizaţiile mediteraneene44. 

Aportul soldaţilor romani în dezvoltarea reţelelor de comerţ continua 

chiar şi după ce aceştia se retrăgeau din cariera militară datorită faptului că 

rămâneau în diverse zone periferice ale imperiului, unde deveneau o 

influenţă importantă prin mărfurile care le aduceau cu ei din afara sa, 

respectiv idei şi concepte noi, pe măsură ce intrau în contact cu populaţia 

locală şi introduceau noi elemente în cultura lor, atât din punct de vedere 

material cât şi mental. Prezenţa armatei romane oferea şi o sursă de profit 

pentru negustorii locali, deopotrivă cu accesul la o reţea de comerţ mult mai 

largă decât cea din jurul aşezărilor unde se aflau, soldaţii romani având 

41
George Rapp, Archaeomineralogy, Springer, New York, 2009, p. 117. 

42
Cynthia Clark Northrup, op.cit., p. 32. 

43
 Pausenias, Description of Greece, http://www.theoi.com/Text/Pausanias5A.html, 

29.04. 2015. 
44

Cynthia Clark Northrup, op.cit., p. 401. 
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posibilitatea de a stimula circulaţia mărfurilor şi a persoanelor în siguranţă, 

iar pe parcursul călătoriilor existau popasuri unde negustorii călători găseau 

diverse facilităţi necesare după un drum lung45. 

Unii autori, cum este William Woodthrope Tarn, consideră că 

fluctuaţiile care au avut loc în reţelele de comerţ din nordul Peninsulei Italice 

datorită migraţiei popoarelor celtice ar fi oprit complet importul de 

chihlimbar pe drumul care lega Marea Baltică de Marea Adriatică, rută care a 

fost restabilită abia pe timpul domniei împăratului Nero 46 . Chiar dacă 

fenomenul migraţiei ar fi îngreunat comerţul pe ruta respectivă, o oprire 

completă a activităţilor economice care implica chihlimbarul nu este o 

concluzie sigură, pe de o parte pentru că Drumurile Chihlimbarului erau 

multiple, iar dacă un drum ar fi fost imposibil de parcurs, ar fi rămas totuşi 

alte opţiuni; pe de altă parte contactul sudului cu nordul era important 

deoarece dincolo de produse de lux romanii mai aduceau din acea zonă şi 

alte bunuri, iar pe lângă acestea sursele arheologice 47 indică existenţa 

chihlimbarului în continuare, deşi într-adevăr faptul că gemele pot fi găsite în 

situri care aparţin perioadei nu demonstrează neapărat o continuitate în 

comerţul cu ambra, aceasta putea fi prezentă în zonă încă de dinaintea 

îngreunării contactelor economice pe acel drum, însă faptul că a fost 

descoperită şi în această perioadă indică o cerere pentru obiectul de lux în 

cauză, ceea ce ar stimula găsirea alternativelor pentru obţinerea sa în 

continuare, inclusiv printr-un contact economic liniar, dacă cel direct nu ar fi 

fost posibil.  

Astfel putem afirma că Drumurile Chihlimbarului reprezintă un sistem 

economic internaţional al lumii antice, deoarece însumează deopotrivă 

criteriile amintite anterior, de ordin comercial, militar, politic şi social, chiar 

dacă nu în cadrul fiercărei civilizaţii care ia parte la formarea sistemului, însă 

elemente comune pot fi găsite, unele culturi fiind mai active în comerţul cu 

chihlimbar, cum a fost cazul celţilor, etruscilor, micenienilor şi bineînţeles al 

romanilor, în timp ce altele s-au mulţumit cu un aport mai moderat. Evoluţia 

complexităţii sistemului se evidenţiază pe măsură ce ne apropiem temporal 

de începutul erei curente, când factorul principal îl reprezintă monopolul 

roman asupra rutelor comerciale ale chihlimbarului. Cu toate că aceste rute 

comerciale, atât în stadiul liniar cât şi în cel direct au în comun comerţul cu 

ambră, existenţa lor a condus şi la răspândirea altor bunuri dintr-o zonă în 

alta, ca urmare a schimbului comercial, fenomen care a avut la rândul său 

consecinţe de ordin cultural prin preluarea unor concepte străine.

45
Ibidem, p. 485. 

46
William Woodthrope Tarn, Hellenistic civilisation, Plume, New York, 1961, p. 259. 

47
Cynthia Clark Northrup, op.cit., p. 484. 
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Abstract: In the present research we studied the way in which the 

Transylvanian Romanians perceived the French Restoration (1815-1830) 

and the July Monarchy (1830-1848) from an ideological and political 

perspective. Our work is based especially on the Romanian press of the first 

half of the XIXth century but also on historical and ideological works. The 

Transylvanian Romanians had formed two major perspectives regarding the 

July Monarchy: a critical one, induced by the press which criticized several 

aspects regarding the goverments, the elections and the corruption of the 

political figures, but we can also identify a positive point of view, expressed 

by Ion Codru Drăgușanu, who is a great admirer of France and its political 

life. Nevertheless, the Transylvanian Romanians presented in detail a large 

number of political and ideological debates from France, which proves their 

interest in these subjects. 

Keywords: French politics, Transylvanian Romanians, Lamennais, 

political regimes, Cormenin.  

În prezentul studiu ne propunem să arătăm modul în care românii 

ardeleni au receptat regimurile politice franceze dintre anii 1815 și 1848, 

respectiv perioadele cunoscute în istoriografia franceză sub numele de 

Restaurație (1815-1830) și Monarhia din Iulie (1830-1848). De la început 

vom face precizarea că este foarte dificil de reconstituit imaginea pe care 

supușii români ai Habsburgilor și-au construit-o despre primul regim politic, 

întrucât izvoarele românești nu prea îl menționează. Asupra Monarhiei din 

Iulie însă au circulat foarte multe informații în presa românească după anul 

1838, ceea ce a oferit o adevărată fereastră către realitățile politice și 

culturale din Franța. 

Prima jumătate a secolului al XIX-lea a reprezentat pentru românii din 

*
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(Restauration, the July Monarchy and Romanians from Ardeal: The 
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Transilvania o perioadă de mare dezvoltare pe plan cultural, instituțional și 

economic1, fiind și perioada în care se formează generația de la 1848, ai cărei 

reprezentanți au dus la un nou nivel lupta pentru obținerea drepturilor 

naționale. Odată cu apariția presei românești se constată un mare interes din 

partea jurnaliștilor români cu privire la ceea ce se întâmplă în Europa, fiind 

redate cu o mare acuratețe diferite episoade din viața culturală și politică a 

unor state din vestul continentului. Chiar dacă nu erau întotdeauna comentate 

de redacție, putem fi siguri că au contribuit la formarea unei culturi politice 

în rândul intelighenției2 românești, reflectată în acțiunile lor ulterioare. În 

acest studiu vom arăta care aspecte și principii ideologice moderne, din cele 

două regimuri politice enunțate mai sus, au ajuns la românii ardeleni.  

Înfrângerea lui Napoleon Bonaparte în Franța a readus pe tron dinastia 

de Bourbon, în persoana lui Ludovic al XVIII-lea, care în data de 4 iunie 

1814 a promulgat o chartă constituțională. Acest act, datat în al 

nouăsprezecelea an de domnie al regelui, nega în totalitate schimbările aduse 

în țară de Revoluția Franceză, însă suveranul a știut că o revenire la Vechiul 

Regim nu mai era posibilă. Deși nu era menționată suveranitatea națională, 

noua chartă recunoștea ca principii fundamentale libertatea, egalitatea, 

proprietatea, independența justiției și existența curților cu juri, stipulând însă 

că libertatea presei putea fi îngrădită. Catolicismul a fost declarat religie de 

stat iar principiul separării puterilor în stat lipsea, regele fiind atât șeful 

executivului, cât și deținătorul inițiativei legislative. Puterea legislativă era 

reprezentată de un parlament bicameral, având o Cameră a Pairilor, cu 

membri numiți de către rege, fiind o funcție viageră și ereditară, și o Cameră 

a Deputaților, aleși prin vot cenzitar. Rolul celor două Camere era votarea 

legilor, pe care nu aveau însă voie să le amendeze, și a bugetului, având 

dreptul de a refuza un buget prea mare. Deși acest drept a fost interpretat ca 

un semn al unui regim parlamentar incipient, suveranul mai avea 

posibilitatea să conducă statul și prin ordonanțe sau regulamente, putând 

primi în vreme de criză și puteri excepționale3.  

1
Pentru schimbările care au avut loc în acest interval poate fi consultată lucrarea lui 

George Em. Marica, Iosif Hajós, Călina Mare, Constantin Rusu, Ideologia generației 

române de la 1848 din Transilvania, Editura Politică, București, 1968, pp. 24-49. 
2
 Folosim aici temenul de intelighenție cu sensul de intelectualitate. Pentru numeroasele 

definiții ale celui dintâi concept, a se vedea lucrarea istoricului Remus Câmpeanu, 

Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, pp. 5-11. Cf. Massimo Borlandi, Raymond Boudon, 

Mohamed Cherkaoui, Bernard Valade (coord.), Dicționar al gândirii sociologice, 

Polirom, Iași, 2009, pp. 392-394.   
3
 André Jardin, André-Jean Tudesq, La France des notables, vol. I: L'évolution générale 

(1815-1848), Seuil, Paris, 1973, pp. 18-20.  
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În timpul Restaurației, viața politică a oscilat între nostalgia după 

Vechiul Regim a unei părți din clasa politică, reprezentată de vechea 

aristocrație, și tendința spre o monarhie constituțională. Cea din urmă direcție 

a triumfat în alegerile din anul 1816, ceea ce a permis unor guverne moderate 

implementarea câtorva măsuri liberale. Această linie a fost însă abandonată 

în anul 1820, după asasinarea nepotului regelui de către un extremist 

republican, și s-a trecut la o interpretare în sens conservator a chartei 

constituționale, mai ales după urcarea la tron a lui Carol al X-lea în anul 

1824. Acest regim a declanșat atât o opoziție liberală în cadrul Camerei 

Deputaților, cât și o reacție ostilă a multor jurnaliști, stimulând apariția 

societăților secrete și a comploturilor împotriva autorităților. În anul 1830, 

regele a dizolvat Camera nou aleasă, care era ostilă guvernului său și a 

încercat introducerea unor măsuri restrictive asupra legii electorale și a 

presei. Aceste încercări de revenire la o monarhie autoritară au declanșat o 

violentă mișcare de stradă la Paris, care a răsturnat regimul în zilele de 27-29 

iulie 1830, rămase în istoria Franței sub numele les Trois Glorieuses (cele 

trei zile glorioase)4. Cercetările au mai scos în evidență și alte cauze ale 

prăbușirii acestui regim, legate în special de criza economică cu care s-a 

confruntat Franța după anul 1825, corelată și cu o serioasă creștere de 

populație, de aproximativ două milioane de locuitori, în deceniul al treilea 

din secolul al XIX-lea5.  

Noul rege, Ludovic-Filip de Orlèans, a căutat să țină cont de așteptările 

pe care cetățenii și oamenii politici le-au investit în regimul său, satisfăcând 

o serie de dorințe ale liberalilor și încercând să arate populației că este un

monarh care caută mereu să îi apere interesele. În acest sens, suveranul a 

adoptat titlul de rege al francezilor, a acceptat reintroducerea tricolorului 

revoluționar ca drapel al Franței și chiar a permis recuperarea unor momente 

din Revoluția Franceză și perioada napoleoniană, un moment de referință 

fiind aducerea rămășițelor pământești ale lui Napoleon din Insula Sfânta 

Elena, în anul 18406.  

Au fost făcute o serie de reforme menite să sporească numărul de 

alegători: prin legea din 19 aprilie 1831 censul a scăzut de la 300 la 200 de 

franci pe an pentru alegători și de la 1000 la 500 de franci pe an pentru 

candidați, iar vârsta minimă pentru vot și candidatură a scăzut de la 30 la 25 

de ani, pentru alegători, respectiv de la 40 la 30 ani, pentru candidați. 

4
Sorin Mitu, Introducere în istoria Europei moderne (secolele XVII, XVIII, XIX), Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, pp. 171-173. 
5
 Philippe Vigier, La monarchie de Juillet, cinquième édition mise à jour, Presses 

Universitaires de France, Paris, 1976, p. 8. 
6
 Serge Bernstein, Michel Winock (dir.), Histoire de la France politique, vol III: 

L'invention de la démocratie (1789-1914), Paris, Seuil, 2008, p. 117. 
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Ulterior, prin îmbogățirile legate de dezvoltarea economică a Franței în 

timpul Monarhiei din Iulie, numărul alegătorilor a crescut de la 167000, câți 

au participat la alegerile din 1831, la 240000, care au luat parte la ultimele 

alegeri din anul 1846. Cu toate acestea, din punct de vedere electoral, 

specialiștii consideră că poporul francez nu era bine reprezentat, adevăratele 

probleme ale țării neajungând de fapt în fața legislativului. Diminuarea 

censului și îmbogățirile au făcut ca raportul dintre alegători și cei lipsiți de 

dreptul de vot să fie 1: 170, în timp ce în Marea Britanie, după cea dintâi 

reformă electorală din anul 18327, unui singur alegător îi corespundeau 

douăzeci și șase de persoane fără drept de vot. Tot în anul 1831, o lege din 

data de 29 decembrie a anulat ereditatea pairilor, ceea ce a însemnat o mare 

lovitură pentru această Camera și pentru rolul politic al vechii aristocrații 

funciare8.  

Regimul care a debutat în anul 1830 s-a bazat în special pe notabili (les 

notables), termen prin care contemporanii desemnau categoria conducătoare. 

Acești notabili erau atât din vechea aristocrație, cât și persoane nou 

înnobilate sau aparținând doar marii burghezii9. În funcție de opțiunile lor 

politice, notabilii au putut fi împărțiți în două partide, pe care nu trebuie să le 

confundăm cu partidele politice moderne: partida Mișcării, care dorea 

continuarea reformelor sociale și politice, și care era susținută de ziarele Le 

National și Le Patriote, și o partidă a Rezistenței, ai cărei membri, admiratori 

ai regimului politic englez, considerau că avansul spre democrație este 

periculos și că cea mai bună guvernare pentru Franța este cea burgheză. 

Susținuți de ziare precum Le Constitutionnel și Le Journal des Débats10 

(printre abonații acestuia din urmă se număra și Timotei Cipariu), partida 

Rezistenței a avut mereu cea mai mare parte a deputaților din parlament și pe 

cei mai importanți dintre oamenii politici, în vreme ce partida Mișcării a fost 

mereu în opoziție după anul 183111.  

Încă de la apariția sa, în anul 1838, presa românească a oferit informații 

cuprinzătoare din viața politică franceză. Cercetarea presei românești ne-a 

arătat că ziariștii români au receptat trei tipuri de informații cu privire la 

regimul Monarhiei din Iulie: aspecte legate de funcționarea guvernelor, de 

rolul Camerelor și relația lor cu puterea executivă dar și caracterul acestui 

regim, aflat între îndeplinirea programului Revoluției Franceze și menținerea 

ordinii prin consolidarea unei guvernări burgheze.  

7
Pentru mai multe informații cu privire la această reformă, a se vedea Sorin Mitu, 

op.cit., pp. 163-164. 
8

Philippe Vigier, op.cit., pp. 74-79. 
9

André Jardin, André-Jean Tudesq, op.cit., p. 157. 
10

Ibidem, p. 126. 
11

Philippe Vigier, op.cit., pp. 85-86. 
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În timpul domniei lui Ludovic Filip, Franța a cunoscut o mare 

instabilitate guvernamentală, având în cei optsprezece ani nu mai puțin de 

șaptesprezece guverne12. Dezbaterile din aceste guverne au fost deseori 

menționate în paginile Gazetei de Transilvania, ale Foii pentru minte, inimă 

și literatură sau ale Organului luminării. Un interesant articol despre situația 

guvernului în Franța a apărut în cea de-a doua publicație, în anul 1842, fiind 

o preluare după un articol al criticului și publicistului francez Alphonse Karr

(1808-1890) 13 . Textul se dorea a fi un model general despre cum 

funcționează guvernele franceze și raportul opiniei publice cu ele. Franța, 

considera Karr, avea treizeci de bărbați care jucau un rol important în viața 

politică, din care doar patru-cinci erau cu adevărat talentați. Ei și cu 

partizanii lor, în total cam șase sute de persoane, constituie întreaga clasă 

politică franceză. Opt dintre ei pot fi miniștri și în timpul mandatului lor se 

îndoapă pe sine și pe ai lor până în minutul când, ca și lipitoarele sătule, cad 

în jos; după aceasta alte opt persoane cuprind locul lor 14 . Cât timp 

îndeplinesc o funcție publică, cei opt sunt foarte insultați de către presă, în 

vreme ce restul de douăzeci și doi au o foarte bună reputație de prietini ai 

poporului, nădejdea nației, virtute fără eroism, țara15. După ce își încheie 

mandatul, presa îi va insulta pe noii guvernanți, în vreme ce foștii își recapătă 

imaginea bună, descrisă mai devreme.  

Raporturile apropiate ale oamenilor politici francezi cu presa au fost 

sesizate mai înainte de către George Barițiu, care a precizat că această 

apropiere nu este specifică doar Franței, ci tuturor statelor constituționale: În 

Franța, precum și în alte țări constituționale, atât guvernul țării și miniștrii, 

cât și alți bărbați mari ai patriei țân câte unul sau mai multe jurnale politice 

în prietenea și patronimea sa, la care și ei însuși lucră. Unele gazete ca 

acestea au de multe ori cea mai mare influință asupra publicului. Totdeodată 

pentru partea împotrivitoare sânt înfricoșate ca judecata cea mai de pe 

urmă16. Această remarcă este interesantă din perspectivă jurnalistică întrucât 

putem vedea că George Barițiu și apropiații săi din redacție cunoșteau atât 

rolul cât și puterea presei în țările occidentale.  

În opinia noastră, este foarte interesant de văzut ce au receptat cărturarii 

români cu privire la puterea legislativă din Franța, întrucât raporturile 

acesteia cu executivul erau în curs de stabilire. Monarhia din Iulie a fost 

regimul în care oamenii politici și cetățenii franceză au învățat ce înseamnă 

12
Ibidem, p. 79. 

13
 http://www.universalis.fr/encyclopedie/alphonse-karr/ accesat în data de 13.06.2015, 

la ora 15:46.  
14

Foaia pentru minte, inimă și literatură, 26 ianuarie 1842, nr. 4, p. 30. 
15

Ibidem. 
16

Gazeta de Transilvania, 26 martie 1839, nr. 13, p. 52. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/alphonse-karr/
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parlamentarismul17, fiind o perioadă de fecunde dezbateri cu caracter politic, 

privind separarea puterilor în stat și a rolului pe care națiunea îl joacă, prin 

reprezentanții săi, în conducerea statului. Aceste dezbateri nu au scăpat în 

totalitate românilor, care le-au menționat în ziarele pe care le editau și cu 

siguranță au constituit un termen de comparație față de realitățile cu care ei 

se confruntau.  

Regimul parlamentar a apărut în Marea Britanie odată cu apariția 

responsabilității politice a miniștrilor, iar primele încercări de implementare 

ale sale în Franța au avut loc în timpul Revoluției Franceze, însă nu au dat 

roade întrucât oamenii politici de atunci au căutat să subordoneze într-un 

mod disfuncțional guvernul față de Adunarea Națională18. Doar în timpul 

Monarhiei din Iulie a apărut, prin revizuirea chartei, un sistem de legitimități 

concurente celei regale, guvernul răspunzând atât în fața regelui, cât și în fața 

Camerelor iar membrii acestora au primit dreptul de inițiativă legislativă. Tot 

în această perioadă a apărut la Cameră o procedură de interpelare a 

guvernului, la care acesta a răspuns prin încercarea de a introduce o 

procedură de validare a încrederii. Istoricul Philippe Lauvaux considera că 

parlamentarismul s-ar fi putut instaura pe deplin în Franța în timpul domniei 

lui Ludovic-Filip, dacă regele nu s-ar fi amestecat mereu în luptele din 

interiorul Camerei Deputaților, profitând de intrigile dintre oamenii politici și 

devenind el însuși șeful unei partide19. Dintre șefii de guvern, Adolphe 

Thiers, prim-ministru în anii 1836 și 1840, a fost cel mai mare apărător al 

parlamentarismului în fața puterii regale, lui atribuindu-i-se și celebra 

formulă Le roi règne mais il ne gouverne pas (Regele domnește dar nu 

guvernează)20.  

Această din urmă problemă o regăsim semnalată în anul 1839, în 

paginile Gazetei de Transilvania, care face referire la un articol al lui Felicité 

de Lamennais publicat în Le National, dar preluat prin intermediul presei de 

limbă germană. În textul său, Lamené poftește ca nația să declareze odată 

pentru totdeauna de vrea ea monarhie absolută, după principiul din naintea 

revoluției răstatornicită, sau de-și vrea starea sa de acum, anarhică, ridicată 

la o democrație curată21. Deosebit de interesant este că ziarul brașovean a 

preluat și problematica acestei dezbateri: Dacă riga stăpânește și 

ocârmuește, zice Lamené, atunci miniștrii sunt numai unelte ascultătoare 

care isprăvesc ce orânduiește el, și dacă miniștrii au rolă pasivă, atunci 

17
Philippe Vigier, op.cit., p. 73. 

18
 Philippe Lauvaux, Le parlementarisme, Presses Universitaires de France, Paris, 1987, 

p. 15. 
19

Ibidem, p. 17. 
20

André Jardin, André-Jean Tudesq, op.cit., p. 152. 
21

Gazeta de Transilvania, 21 mai 1839, nr. 21, p. 83. 
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Camera n-are nici un temeiu a pofti vreodată schimbare în cabinet, căci 

schimbarea în persoane n-ar aduce cu sine nicio schimbare în sistemă, 

pentru că sistema se trage de la rigă, iar nu dela miniștri. De cealaltă parte, 

acsioma, riga stăpânește (la părere și cu numele), dar nu ocârmuește (nu 

lucrează în înțeles politicesc) încă își are încheerile sale neînfrânte. Dacă 

riga stăpânește și nu ocârmuiește, ce este ea în stat, vorbind constituțional: 

Mai întâi, ea nu este nicio putere - pentru că el nu poate nimic, nu face 

nimic; el este o mașină de subscris, un condeiu de nume (une griffe) care 

după lege se socotește a fi lipsit de voe și înțelegere. Pretrimițind aceasta, 

cine stăpânește întru adevăr? Camera - nu de-a dreptul dar prin miniștrii, 

care atunci sunt numai agenți ai Camerii. Agenți răsponzabili și întru 

această însușire sunt putere executivă22. În acest scurt text este prezentat atât 

rolul regelui în cadrul parlamentarismului, un rol consultativ (la părere) fără 

atribuții executive sau alte intervenții directe în politică, cât și rolul 

miniștrilor, care răspund în fața puterii legislative, însă care sunt percepuți ca 

agenți ai celei dintâi. Românii ardeleni au fost astfel foarte bine informați în 

legătură cu una din cele mai importante probleme politice ale secolului al 

XIX-lea, despre care și-au dat seama că se fac desbateri dese și grele23. 

Camera Deputaților din Franța a fost descrisă într-un articol publicat în 

anul 1842 în Foaia pentru minte, inimă și literatură. Aceasta a fost 

caracterizată ca un loc al certelor24, fiind descris un zgomot perpetuu, 

generat de discuțiile private ale deputaților, care de multe ori nu acordă 

atenție vorbitorilor: Glasul cetitorului de protocol se perde în șopotitul cel 

lărmos a[l] discursurilor private care se fac în toate părțile salei atât înainte 

cât și după deschidere, fără ca mădularilor să le pese cât de puțin sau de 

clopoțelul prezidentului, sau de ianitorii (hussiers) carii strigă tăcere, încât 

nu poți ști despre ce curge vorbirea, până când nu se începe desbaterea de 

căpetenie și sau un ministru sau un alt orator însemnat se suie pe tribună25. 

Autorul acestui articol, despre care știm că a fost preluat din presa străină, 

considera că o astfel de adunare nu poate insufla vreun respect sau un mare 

entuziasm, de vreme ce oricum majoritatea decreta ceea ce doreau miniștrii. 

Interesul personal al deputaților prima în fața binelui public, astfel că vedeai 

întrânsele [în dezbateri n.a] singur nepriincioasa priveliște a interesului 

personal, a desfacerii și a nestatorniciei. Lipsa de preocupare a multor 

deputați față de problemele țării este pusă în evidență și de comportamentul 

lor total inadecvat, așa cum este descris aici: Chiar și la cele mai interesante 

22
Ibidem. 

23
Ibidem.  

24
Foaie pentru minte, inimă și literatură, 23 februarie 1842, nr. 8, p. 60. 

25
Ibidem. 
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cause, până când unul își silea plămânile ca să zică ceva adevărat și ceva 

neobicinuit, desertând pahar de apă cu zahăr unul după altul, sau până când 

doi-trei se ceartă, altul face scrisori, alții citea[u] cărți, alții râdea[u] sau 

vorbea[u], ca și cum ar ședea în cabinetele lor sau s-ar afla într-o adunare 

privată, în scurt adunarea n-avea nimic din acea seriozitate, din fala și vaza, 

care pe dreptul se poate aștepta de la aceia ce în toate zilele strigă în 

urechile altora cum că ei sunt reprezentanții de la 32 milioane26.  

O foarte bună descriere a puterii legislative din Franța, care cuprinde și o 

critică a unor moravuri politice, este un text din anul 1846, publicat în 

Gazeta de Transilvania și redactat cel mai probabil de către George Barițiu, 

întrucât apare pe prima pagină a ziarului, semn al importanței sale. Scris cu 

ocazia alegerilor parlamentare din Franța și Marea Britanie, articolul a 

analizat practicile electorale din cele două țări, insistând mai mult pe cazul 

Franței. Sursa cea mai importantă o constituie un studiu al publicistului Louis 

Marie de la Haye, viconte de Cormenin (1788-1868)27 și un important 

jurisconsult al epocii, despre corupția electorală din țara sa. Acest autor a 

arătat cum corupciunea nimicește legiuirile, nimicește pe oameni, nimicește 

natura poporului întreg, precum din contra, o alegere fără mituiri ar trebui 

să aibă urmări tocma opuse, care ar face o nespusă cinste și folos franțozilor 

și patriei lor28. Lucrarea citată se intitula Ordre du jour sur la corruption 

électorale et parlementaire29 și a fost un pamflet foarte popular în Franța 

acelei epoci. În paginile sale, Cormenin pleda pentru un vot dictat doar de 

mintea și inima alegătorilor, arătând că toți șefii de guvern de până atunci au 

susținut corupția electorală. O extrem de interesantă problemă pusă de acest 

articol, cel puțin din punctul nostru de vedere, o constituie motivația și 

eventualele scuze ale acestor practici imorale, respectiv amenințarea unei 

prea mari liberalizări: Mulți sunt și de acea părere, că spre a scăpa monarhia 

de amenințarea democrației, ești silit a mitui în câtva. [...] Au nu ar fi mult 

mai folositoriu a da voie, ba a îndatora tipariul ca să lumineze pe alegători, 

pe candidați și chiar pe poporul întreg asupra frumoaselor și mult 

folositoarelor scopuri care sunt a se ajunge prin desbateri și hotărâri 

26
Ibidem. 

27
 http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Cormenin.html accesat în data de 14.06.2015 

la ora 00: 22. A se vedea și René de Lacharrière, Cormenin: politique, pamphlétaire et 

fondateur du droit administratif, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence R. 

Pinchon et R. Durand-Auzias, Paris, 1941. 
28

Gazeta de Transilvania, 8 august 1846, nr. 64, p. 253. 
29

Timon, Ordre du jour sur la corruption électorale et parlementaire, septième édition, 

Pagnerre, Paris, 1846. (disponibilă și online la adresa 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56515797/f6.item.r=cormenin%20ordre%20du%20jour.zoom 

accesată în 9.05.2016, ora 23:55). Timon era pseudonimul literar al lui Cormenin.   

http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Cormenin.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56515797/f6.item.r=cormenin%20ordre%20du%20jour.zoom
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parlamentare (dietale)30. Această teamă de democrație s-a regăsit la mulți 

dintre liderii politici marcanți din timpul Monarhiei din Iulie31, care se 

temeau că amestecul populației în politică va duce doar la probleme. Soluția 

propusă aici32, ca de sus în jos să aibă loc un proces de luminare atât a 

alegătorilor cât și a poporului, este o mărturie a influenței iosefine și chiar 

dacă nu a fost propusă de redacția Gazetei de Transilvania, redactorii 

brașoveni nu aveau cum să nu o accepte*. 

Este foarte interesant și modul în care sunt priviți alegătorii. Departe de 

a fi considerați simpli depozitari ai suveranității naționale, din articolul 

Gazetei rezultă că aceștia au un rol mai important, de reprezentanți ai celor 

cărora acest drept le lipsește: În Franța unde dreptul alegerii atârnă dela o 

hotărâtă sumă a contribuției ce plătește fiecare la vistierie, din 35 milioane 

lăcuitori sunt numai 220000 alegători, prin urmare tot la 175 se vine un 

alegătoriu. Deci alegătorii să-și aducă aminte pe toate clipa că ei nu 

votizează cu vreun drept personal, ci sunt numai mandatorii, împuterniciții 

nației franțozești, a cărei suveranitate este neatinsă, nedespărțită, 

nestricată 33 . Acesta este un mod de a împăca principiul suveranității 

naționale cu dreptul de vot cenzitar, prin invocarea faptului că cea dintâi nu 

poate fi divizată. Un alegător care își folosește în mod imoral dreptul de vot, 

lăsându-se corupt, își înșală legea și vinde patria34. Din punctul nostru de 

vedere, acest principiu este foarte interesant, întrucât îi transformă și pe cei 

cu dreptul de vot în reprezentanți ai națiunii. Teoria clasică a guvernării 

reprezentative, susținută în secolul al XVIII-lea de ideologi precum Edmund 

Burke sau Emmanues Sieyès, afirma că deputații organelor legislative sunt 

reprezentanții națiunii, iar aceștia nu mai trebuie să se considere și 

reprezentanți ai comunităților care i-au trimis35. Aici principiul suveranității 

indivizibile impune celor cu drept de vot să aibă mare grijă cu cine votează, 

30
Gazeta de Transilvania, 8 august 1846, nr. 64, p. 253. 

31
Philippe Vigier, op.cit., p. 74. 

32
 Asupra contribuțiilor lui Cormenin în privința problemei electorale poate fi consultat 

Christophe Voillot, „Cormenin et la formalisation du droit de l´élection” în Revue 

d´histoire du XIX
e 

siècle, nr. 43, 2011, pp. 77-93. (disponibil online la adresa 

https://rh19.revues.org/4200, accesată în 09.05.2016, ora 18:30).  
*
 Aspecte din opera lui Cormenin au fost cunoscute și de Ieronim G. Barițiu, care într-un 

articol din anul 1872 a folosit o lucrare a juristului francez despre cheltuielile regelui din 

timpul Monarhiei din Iulie. A se vedea Ieronim G. Barițiu, Din zbuciumul veacului: 

scrieri literare, sociale și politice, ediție de Bucur Țincu, Dacia, Cluj-Napoca, 1982, p. 

62. 
33

Gazeta de Transilvania, 8 august 1846, nr. 64, p. 253. 
34

Ibidem. 
35

 Olivier Nay, Istoria ideilor politice, traducere de Vasile Savin, Polirom, Iași, 2008, 

pp. 366-369.  

https://rh19.revues.org/4200
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căci la rândul lor și ei sunt reprezentanți ai națiunii, fiind într-un fel 

responsabili față de cei care nu pot vota36.  

Societatea franceză este considerată direct responsabilă pentru corupția 

electorală, dar și o parte a presei este blamată, fără a fi precizat care 

publicații sunt cele nocive. Toate acestea l-au determinat pe jurnalistul român 

care a redactat acest articol (probabil George Barițiu), să ia atitudine 

împotriva credinței mult răspândite la vremea sa că Franța este o țară model: 

Și totuși unele nații mici cred în Franța ca în o zeitate. Nu vă nădăjduiți spre 

boieri, spre fii oamenilor întru cari nu este mântuire. Nădăjduiți în ceriu și 

în tăria caracterului vostru, dacă o aveți pe aceea!37.  

Presa românească a surprins și influența spectrului revoluționar asupra 

Monarhiei din Iulie, atât sub forma mișcărilor cu caracter anarhic, cât și 

presiunea spre reforme sociale. Într-un articol despre atentatele politice ale 

vremii au fost enumerate și problemele Franței, țară în care au existat multe 

atentate asupra suveranului, al cărui scop a fost oprirea influenței Revoluției 

Franceze: Duhul revoluției în Franța căpătă aripi și putere prin cumplitul 

Mirabeau iar Napoleon deschise aceluiaș drum cale largă în Europa, dar 

prin restaurația din 1815, revoluția iarăși începu a fierbe tot în Franța, până 

când, la 1830, Carol al X-lea fu alungat de la tron prin aceeaș, în locul 

căruia veni Ludovic Filip la tron. Acesta primind tronul din mâna revoluției, 

prea firește că o recunoscu pe aceeaș, însă precum urma aleasă, el primi 

numai încât aceeaș produce ceva bun, iar pe viitoriu se sili a o înfrâna atât 

acasă în Franța, cât și în afară, ca ea să nu mai viseze la paradize 

pământești și să nu mai verse sânge38. Chiar și în Camera Deputaților s-a 

reflectat o grijă pentru eliminarea simbolurilor care puteau aminti de 

Revoluția Franceză sau puteau sugera o apropiere de ideile emanate de acest 

eveniment, așa cum se poate vedea în articolul antecitat despre această 

instituție: Statuele legislatorilor și a ritorilor elini și romani ai lui Licurg, 

Solon, Demostene, Brutus, Cato și Cicero așezate pe ambele părți a[le] 

tribunei, care da prilej la tot felul de asoțiații de idei, s-au scos afară 

[sublinierea noastră] și în locul lor s-au pus portretul lui Ludovic-Filip, cum 

și figurile allegorice ale Temidei39 și a Libertaței40. 

O serie de informații cu privire la regimul Monarhiei din Iulie au devenit 

accesibile publicului român prin Peregrinul transilvan redactat de Ion Codru 

36
Timon, op.cit., pp. 8-9. 

37
Gazeta de Transilvania, 8 august 1846, nr. 64, p. 254. 

38
Foaie pentru minte, inimă și literatură, 14 august 1844, nr. 33, p. 258. 

39
 Este vorba de Temis, zeița greacă a justiției. A se vedea, pentru mai multe informații, 

George Lăzărescu, Dicționar de mitologie, Editura Ion Creangă, București, 1979, pp. 

333-334.  
40

Foaie pentru minte, inimă și literatură, 23 februarie 1842, nr. 8, p. 60. 
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Drăgușanu, unde naratorul și-a povestit printre altele și vizitele în Parisul 

anilor 1840-1844. Regimul lui Ludovic-Filip a fost numit cetățean41, însă nu 

s-a precizat prin ce s-a deosebit de Restaurație. În „scrisoarea” sa din 

ianuarie 1841, peregrinul a făcut referire la situația săracilor din Franța 

arătând că regimul franc supt împregiurări arată și indulgență către popor și 

multe-i face în sfară, căci-i tremură de frică den când în când 42 . În 

următoarele epistole au fost explicate câteva aspecte de viață politică, 

precum partidele (orleaniști sau dinastici, legitimiști sau burbonici și 

republicani mestecați cu bonapartiști43) și câteva instituții. Se remarcă o 

foarte bună descriere a centralismului și a importanței sale în Franța: în 

Francia domnește centralism estrem în gubern și prin urmare în toate 

aspectele, căci după gubern se îndreaptă toate 44 [...] O Francie 

descentralizată nu mai poate esista, nici esistând, ar fi ceea ce este, și mai 

ales ce așteaptă popoare multe să fie îndelung. Adieu!45. Peregrinul are o 

foarte bună părere despre Franța lui Ludovic-Filip: aici partida democratică 

e impozante, lumea numai de aici poate să-și aștepte mântuirea, și alte 

națiuni, ca să ajungă la valoare, numai pre națiunea francă pot să și-o ieie 

de model46.  

Unica descriere cu caracter istoric asupra Monarhiei din Iulie pe care am 

identificat-o aparține lui George Barițiu și este cuprinsă în volumul al doilea 

din Părțile alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă. 

Domnia lui Ludovic-Filip a fost văzută ca o perioadă coruptă, monarhul în 

18 ani cât a domnit, în loc să câștige iubirea și o înaltă stimă la popor, 

tocmai din contra, prin o mulțime de erori mari politice, precum și în 

urmarea nenumăratelor nelegiuri și abuzuri întâmplate sub dominațiunea sa, 

pe an ce trecea pierdea din popularitate și provoca ură asupra persoanei 

sale 47 . Cele mai mari probleme ale regimului veneau din corupția 

funcționarilor și de la venalitatea mandatelor din Camera Deputaților. În 

legătură cu sistemul electoral, autorul a precizat că votul era cenzitar, censul 

era foarte mare, astfel că de dreptul de vot beneficiau doar aristocrația unită 

cu plutocrația48. În lucrare au mai fost trecute și câteva procese răsunătoare 

41
Ion Codru Drăgușanu, Peregrinul transilvan, Pergamon, Bistriţa, 2009, p. 96. 

42
Ibidem, p. 117. 

43
Ibidem, p. 194. 

44
Ibidem, p. 219. 

45
Ibidem, p. 225. 

46
Ibidem, p. 220. 

47
 George Barițiu, Părți alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă, 

ediția a II-a, vol.II, Inspectoratul pentru cultură al județului Brașov, Brașov, 1994, p. 

104. 
48

Ibidem, p. 105. 
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ale domniei lui Ludovic Filip, însă multe aspecte politice cu privire la Franța 

acelor ani au rămas neexplicate. Acest fapt este până la urmă natural, întrucât 

George Barițiu s-a ocupat în acest capitol doar de debutul revoluțiilor de la 

1848, iar informațiile despre Franța au servit doar contextualizării revoluție 

pașoptiste franceze, care s-a bucurat în epocă de atenția românilor ardeleni49. 

Așa cum am precizat mai sus, imaginea românilor despre epoca 

Restaurației este greu de reconstituit, datorită precarității surselor. Cu toate 

acestea, regimul nu a rămas necunoscut românilor ardeleni. Într-un articol 

publicat în anul 1883 în ziarul Observatorul, în contextul unei polemici cu 

ziarul bucureștean Românul legată de atitudinea conaționalilor săi față de 

autorități, George Barițiu a arătat că exista o asemănare frapantă între 

tratarea poporului francez sub Ludovic XVIII și Carol X într-un period de 15 

ani și între maltratarea poporului românesc din statul Ungariei50. Jurnalistul 

remarca o singură deosebire între cele două situații, și anume faptul că 

francezii luptau doar pentru libertăți, în vreme ce românii trebuie să lupte și 

pentru limbă și naționalitate. Alte asemănări dintre starea de atunci a 

românilor cu francezii din timpul Restaurației erau numeroasele procese ale 

jurnaliștilor care tindeau să îngrădească libertatea presei, legea electorală 

care permitea ca doar marii aristocrați (curat ca în Ungaria, după spusele 

autorului), marea burghezie și politicienii favorabili regimului să ajungă în 

Camera Deputaților, desele arestări fără judecată ale opozanților și încălcările 

de proprietate din partea autorităților51. Această comparație a lui Barițiu are 

drept scop justificarea pasivismului pe care jurnaliștii de la Românul l-au 

condamnat, pe baza unor informații din Ungaria: Dacă un popor ca al 

Franței a fost silit să sufere cu zecile de ani desfrânatul despotism al claselor 

superioare, neauzite delapidări de milioane de după revoluțiunea cea mare, 

hoțiile cu ridicata, călcările celor mai scumpe drepturi, apoi se poate oare 

crede că vocea de la vreo 20-30 deputați români rătăciți prin coridoarele 

camerei din Budapesta va fi vreodată în stare a depărta de pe cerbicea 

poporului românesc un jug susținut cu 800000 de baionete? [sublinierea 

noastră]52.   

Informațiile cu privire la Restaurație și la Monarhia din Iulie, distribuite 

în prin intermediul presei, au permis românilor să intre în contact cu o serie 

de evenimente și dezbateri politice care au marcat profund istoria europeană 

49
A se vedea, în acest sens, Andrei Sabin Faur, „Imaginea Revoluției de la 1848 din 

Franța la românii ardeleni, în secolul al XIX-lea” in Buletinul Cercurilor Științifice 

Studențești: Arheologie – Istorie – Muzeologie, anul XX (2014), nr. 20, pp. 159-177.   
50

 George Bariț, Scrieri social-politice, ediție de Victor Cheresteșiu, Camil Mureșan, 

George Em. Marica, Editura Politică, București, 1962, p. 406. 
51

Ibidem, p. 407. 
52

Ibidem, p. 408. 
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și dezvoltarea regimurilor liberale. Așa cum s-a văzut din textele folosite mai 

sus, românii ardeleni au observat cu atenție viața politică franceză, reușind să 

surprindă esența unor evenimente și importanța lor chiar în timpul derulării 

lor. Istoria Franței în secolul al XIX-lea a fost cunoscută de unii cărturari 

români care, așa cum s-a văzut mai sus, au căutat prin intermediul ei să 

înțeleagă mai bine problemele cu care națiunea română se confrunta în 

Imperiul Habsburgic.   



Portrete de epocă. Societatea transilvăneană în fotografii 

 31 

PORTRETE DE EPOCĂ. SOCIETATEA 

TRANSILVĂNEANĂ ÎN FOTOGRAFII ÎN A DOUA 

JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL 

SECOLULUI AL XX-LEA
*
 

ANAMARIA HOMEI
**

Résumé: Combien des temps prenait un homme son photographe dans sa 

vie? C'est une question difficile a  répondre parce que cela dépend de la 

classe sociale à laquelle il appartenait. Nous savons avec certitude que cela 

n'etait pas très souvent, et quand c'est arrivé ca moment, c'était un véritable 

événement. Où a le photographe pratiqué son emploi? Ou à proximité de qui 

il travailait? Etait-ce difficile d’ouvrir un studio de photographie? Il sont des 

questions que nous n’avons fait et pour lesquelles nous essayons de trouver 

un moyen de clarification. Le but de cet article est d'exploiter cette source et 

d’utiliser la photographie pour voir des changements sociaux dans le 

contexte de la modernisation. Nous avons debute ce voyage avec un désir de 

commencer d’attirer l'attention sur l'impact de l'image et son importance 

pour la societe moderne. 

Mots-clés: photographie, la société, studio de photographie, modernisation, 

portraits d'époque, Transylvanie. 

Fotografia reprezintă o imagine a realului, care în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea se află încă în 

dezvoltare, astfel încât ne vom referi la societatea vremii în contextul 

apariţiei fotografiei și răspândirii acesteia. Conform opiniei lui Vilém 

Flusser, inventarea fotografei este un moment decisiv, la fel cum a fost 

inventarea scrierii1. Nu există nicio activitate care să nu dorească să fie 

*
 Această lucrare este rezultatul cercetării doctorale, care a fost posibilă prin sprijinul 

financiar oferit prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, cofinanţat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului 

POSDRU/187/1.5/S/155383, cu titlul “Calitate, excelență, mobilitate transnațională în 

cercetarea doctorală”. 
**

  Doctorand,  Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, anul II, adresă de e-mail: 

ana_homei17@yahoo.com. Coordonator: Prof. Univ. Dr. Sorin Mitu, Facultatea de 

Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
1
 Vilém Flusser, Pentru o filosofie a fotografiei, trad. Aurel Codoban, Idea Design & 

Print, Cluj-Napoca, 2003, p. 15. 
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surprinsă în fotografii. Care este impactul imaginii asupra societății moderne 

din Transilvania? Care a fost reacţia oamenilor la apariţia fotografiei? 

Fiecare eveniment important din viața unui om este marcat prin fotografiere. 

Societatea transilvăneană este receptivă la tehnica de fotografiere și o 

primește în intimitatea vieții private la cele mai importante evenimente, 

precum: nașterea, botezul, școala, căsătoria, sărbătorile, ieșirile în natură sau 

anumite întreceri sportive. Trecutul nu mai poate fi întors, dar poate fi retrăit 

cu ajutorul imaginilor. Realizarea fotografiilor în epocă reprezintă adevărate 

documente de familie sau amintiri din vacanță. Așa cum este reprezentat 

omul în fotografiile din epoca la care facem referire, aşa se caracterizează el: 

un om simplu, dar îmbrăcat frumos, aranjat și pregătit pentru un eveniment 

important, și anume acela de a se lăsa fotografiat.  

Accesul la reprezentarea și posesiunea propriei imagini înărește 

sentimentul importanței de sine, iar fotografii sunt conștienți de acest 

fenomen. Intervine din acest moment dorința de a înfrumuseța aparențele și 

de a refuza urâțenia. În interiorul  studioului-teatru, plin de accesorii, 

coloane, perdele, gheridoane, ei vor pune în scenă de acum înainte chiar 

statura socială a celui fotografiat. Milioane de portrete fotografice difuzate și 

inserate cu religiozitate în albume impun norme gestuale, care reînnoiesc 

scena privată2. În anul 1855 a fost prezentată pentru prima dată în Franța la o 

expoziție realizarea  retușului. Acestă tehnică se răspândește după 1860; 

trăsăturile chipului se îndulcesc; petele de roșeață, ridurile, coșurile jenante 

dispar de pe acele fețe netede3. Această nouă imagine a frumuseții ajunge în 

cele mai diferite zone și riscă să amenințe normele culturii tradiționale. 

Astfel de portrete sau fotografii de familie sunt afișate în cel mai vizibil și de 

onoare loc din casă, redând un statut social, o imagine a familiei și impresia 

de unitate. Albumul fotografiilor de familie redă o istorie a familiei și 

întărește solidaritatea grupului, amenințat de schimbările ce se petrec în 

societate. Fotografiile, notează Susan Sontag, constituie tot atâtea momento 

mori. Datorită lor, îți poți închipui mai ușor propria-ți dispariție; fapt ce 

incită la schimbarea perspectivei asupra omului în vârstă și la reconsiderarea 

destinului ce îl așteaptă 4 .  Pentru prima dată, devine posibil pentru 

majoritatea populației să dețină reprezentarea strămoșilor dispăruți și a 

rudelor sau părinților necunoscuți. Constatăm că se practică utilizarea 

fotografiei pe crucea de mormânt pentru memoria celui decedat (Fig. 4). Pe 

lângă toate fotografiile pe care le putem vedea in cimitire, pe crucile de 

2
Philippe Aries, Istoria vieții private: de la Revoluția Franceză la Primul Război 

Mondial, vol. VIII, trad. Constanța Tănăsescu, Meridiane, București, 1997, p. 88. 
3

Ibidem, p. 89. 
4

Ibidem. 
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mormânt vechi, această practică este menționată și într-o reclamă din 

Suplimentul Vestitorul Românesc: Subtiscălitul scoate portreturi ori la ce 

ceas, și pentru morți, cu prețuri cuviincioase. La magazinul său se găsește 

Sevastopolul, Odesa, Cronstadtul și Varna, perspective, portrete I.S. 

Omer-Pașa, ale ECS. Lor generalii Canrobert, Regaln, Hess, Samil, Napier 

și harta pentru Crimea și Baltica, care sunt acum venite5.   

Care a fost atitudinea omului de rând, reacția lui, cum se pregătește, cine 

este preocupat să se fotografieze și cine îi face acest serviciu? Se poate 

afirma că această nouă practică reprezintă o caracteristică a modernității. 

Practica fotografică are nevoie, pe lângă acceptarea de către public, de un 

element indispensabil, și anume dezvoltarea științei. În acest context, omul 

își schimbă mentalitatea, există nevoia de a surprinde realitatea, de a fi 

credibilă, dar această realitate  se caracterizează prin  frumusețe, astfel că, 

în amintirile care trebuie să rămână se intervenea. Putem spune oare că 

avem o realitate modificată, aparentă, înfrumusețată?  

În ceea ce privește universul fotografic, am putea spune că da: cadrul era 

bine ales, în studioul fotografului există o cameră special amenajată, cadrul 

natural era ales să semnifice ceva. De asemenea, omul era îmbrăcat cu cele 

mai bune, moderne haine pe care le avea (sau împrumutate, după caz), astfel 

încât să păstreze o imagine bună. Fotograful îi sugera cum să stea, ce 

atitudine să aibă, de unde se păstrează până astăzi expresia ca la fotograf. 

Fotografii, chiar dacă erau din zone diferite, adoptă aproximativ aceleași 

tehnici, există variații subtile de tehnică, la foarte puțini se observă amprenta 

lor proprie în fotografiile pe care le realizează, cel puțin la începutul acestei 

practici. Aceste asemănări tehnice pot reprezenta imitarea fotografilor deja 

cunoscuți sau a atelierelor populare. De asemenea, existau o serie de 

standarde în fotografie, de care se foloseau toți cei care practicau profesia și 

din această cauză nu putem avea diferențe mari între ei. Aceste trăsături se 

reflectă și în rezultatul muncii lor. Apariția mai multor ateliere face ca pentru 

unele să fie dificil de întreținut, iar omul să nu caute chiar atât de mult 

atelierele fotografice, decât la evenimentele importante din viața lui. 

Sărbătorile, tradițiile, costumele tradiționale rămân o memorie vie datorită 

acestor surse. Țăranii sau orășenii sunt îmbrăcați în costume populare, de 

cele mai multe ori la sărbători sau la diverse alte evenimente care au o 

importanță pentru ei sau comunitatea în care trăiesc.  

Atelierele executau în general toate tipurile de fotografii, de la portrete 

până la fotografii de familie, fotografii de grup, fotoreportaje, fotografii de 

5
Adrian-Silvan Ionescu, Cruce și semilună. Războiul ruso-turc din 1853-1954 în 

chipuri și imagini, Biblioteca Bucureștilor, București, 2001, p. 178. 
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nuntă. În unele cazuri se executau fotografii și la domiciliu. Într-un atelier pe 

lângă proprietar, care de cele mai multe ori era și fotograful principal, mai 

existau și angajați sau ucenici, ceea ce face posibilă această muncă și la 

domiciliu, caz în care există o împărțire a sarcinilor, iar cu cât se ocupă cu 

mai multe tipuri de practică, cu atât câștigul și renumele erau mai mari. Prin 

această practică se poate elimina și concurența, în momentul în care există 

mai multe ateliere în oraș.  Cum se îmbrăcau oamenii la fotograf? Dar când 

vine vorba de artiști și literați care doreau să se fotografieze? Ce impresie 

trebuie să lase aceștia? Vestimentația era cartea de vizită a societății și ne 

referim aici atât la societatea urbană, cât și la cea rurală. Vestimentația și 

atitudinea reies direct din poze, se pot observa ușor cu ochiul liber, povestea 

din spatele fotografiei este mai dificil de redat. În funcție de preocupările lor, 

doareau și să imortalizeze momentul, rareori exista o preocupare să arate 

altfel decât sunt. Întâlnirea dintre fotografie și societate se face diferit, în 

funcție de categoriile sociale sau de mediul de proveniență. În cele mai multe 

cazuri, țăranii sunt fotografiați în grupuri în timpul serbărilor sătești, în straie 

de sărbatoare, la horă, unde se adunau tinerii alături de părinți, dar și la 

activitățile agricole, cum ar fi secerișul, moment  la care participa aproape 

tot satul. Actorii, scriitorii și plasticienii erau cunoscuți drept nonconformiști, 

care se supuneau doar propriilor principii de cochetărie și rafinament 

vestimentar6.  Putem observa atitudinea lor de visători, stilul vestimentar era 

propriu, nu țineau cont de moda timpului, ci mai degrabă voiau să iasă în 

evidență. Când pozează, omul oferă o falsă imagine de sine, intervine o 

rigiditate, o fixitate a privirii, care-l golesc de viață7. Această imagine, dată 

de fotograful Ion Cucu, este pentru omul scriitor care stă nemișcat în fața 

aparatului, care pozează pentru aparat. El încearcă să îi ofere artistului mai 

mult, un alt statut, se referă la surprinderea lui fără ca acesta să fie conştient. 

În epoca modernă, tehnica nu permitea acest lucru. Fiecare fotografie făcută 

este unică, irepetabilă, se lucrează atent, manual, iar primele fotografii 

colorate sunt colorate manual.  

De cealaltă parte avem grupurile de țărani. Este greu să credem că 

aceștia au mers la oraș doar pentru a se fotografia, ci este mai plauzibilă 

varianta în care au avut alte treburi și au găsit un atelier prin preajmă. De 

exemplu, ne referim la o fotografie din anul 1910, în Monor sau undeva în 

apropiere. Prilejul fotografiei este cu siguranță cel  din ziua târgului: fie cel 

din luna mai, când ciobanii încă n-au urcat cu turmele în Munții Călimani, fie 

cel de la sfârșitul lui septembrie, când turmele sunt coborâte pe pășunile din 

6
Idem, Modă și societate urbană în România epocii moderne, Paideia, București, 2006, 

p. 243.
7

Ion Cucu, O istorie literară a privirii, vol. I, Charmides,  Bistrița, 2006,  p. 10.
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hotarul satului8. Din grupul fotografiat ies în evidență doi ciobani datorită 

portului lor specific.   

Pe baza vestimentației putem identifica cărei categorii sociale aparțin 

anumite persoane. Portul popular era preferat pentru momentele festive. Și 

copii erau importanți la evenimentele speciale sau sărbători fiind îmbrăcați 

pe măsură. Costumul popular și uniforma militară au avut un rol important 

pentru copii în secolul al XIX-lea. Prin îmbrăcăminte li se formau, încă de 

mici, calitățile morale și cetățenești și se încerca impunerea unei educații 

patriotice. Dacă portul popular era un veșmânt sărbătoresc, îmbrăcat pentru a 

poza la fotograf sau a participa la diverse manifestări cu finalități caritabile 

(când și mamele apareau cu ie, valnic și marama de borangic), uniforma 

militară în miniatură era o haină zilnică, de joacă, foarte agreată pe durata 

întregului secol de majoritatea băieților9. Observăm diferențierea socială în 

funcție de cum este făcută fotografia, atitudinea și vestimentația. Nici 

cerșetorii nu sunt excluși de la fotografiat. Ei reprezintă un alt tip de 

personaje, care cel mai probabil atrăgeau atenția și reprezentau interes pentru 

fotograf. Ce caută ei în ateliere? Pasiunea fotografilor de a poza diferiți 

oameni și ipostaze este o explicație plauzibilă, pentru că este greu să credem 

că își doreau ei să fie fotografiați.  

Exista un obicei ca, imediat după bal, participanții să meargă la fotograf 

pentru a se imortaliza în costumul purtat10. Doamnele din înalta societate se 

disting prin eleganță, accesorii, pălării și rochiile simandicoase și 

pretențioase, inaccesibile pentru populația de rând. Dar atitudinea crispată le 

rămâne și lor, la fel ca și celorlalte categorii sociale.  

Ce se întâmplă cu fotografia după ce este făcută? Cum este păstrată? Nu 

existau albume speciale pentru păstrarea acestora sau nici nu se dorea să se 

facă o asemenea investiție? Omul credincios asociază fotografia cu icoana. 

Icoana este așezată într-un loc de cinste, are rolul de a proteja casa, mai ales 

în mediul rural. Există un transfer de sacralitate în acest caz, de la icoană, 

credință, la fotografie și protecția care se dorește asupra celui care este 

reprezentat. De exmplu, poza unui fiu plecat în armată este așezată într-un 

colț al icoanei11.  

Este imposibil ca toate fotografiile să fie realizate în atelier, deși multe 

dintre ateliere au fost mobilate și aranjate pe măsură (Fig. 1). Fotograful era 

nevoit să-și ia aparatul și să iasă în natură, să surpindă omul la activitățile 

8
Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, Memoria Istoriei, vol. IV, Bistrița, 1981, p. 

113. 
9

Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 268. 
10

 Idem, Balurile din secolul al XIX-lea, Fundația Culturală d’ale Bucureștilor, 

București, 1997, p. 10. 
11

Această practică a fost observată în casele din zona rurală, de către bunici. 
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sale cotidiene sau la sărbători, întâlniri sau chiar manifestări politice. Era 

destul de dificil pentru că era nevoie ca ei să stea nemișcați câteva minute 

pentru a li se face fotografia12.  

Fotografiile de grup sunt realizate în momente propice: în momentul 

unei ieșiri în natură, vizitarea unor vestigii, momente în care, alături de 

personalități, apar și bărbați și femei din diverse clase sociale. Copiii de 

obicei sunt așezați în față, stând jos, de cele mai multe ori neliniștiți. Tradiția 

este redată printr-o gamă largă de costume populare din diferite regiuni. 

Atitudinea ca la fotograf este ușor de detectat în acest caz. Dacă în unele 

poze modelul se uită direct la fotograf, în altele acesta este surprins din profil 

sau sfătuit să se uite în altă parte, pentru ca atitudinea sa să pară naturală 

(Fig. 6). Aceste ședințe foto sunt făcute cu precădere în natură, având o serie 

de accesorii, cum ar fi un vas de lut, trăistuță, un buchet de flori.  

Pe măsură ce înaintăm în epocă, lucrurile se schimbă. Primul lucru ușor 

de observat este atitudinea. Oamenii devin mai relaxați, se lasă surprinși, 

avem mai puține gesturi teatrale, unii chiar au curajul să zâmbească. 

Familiile se pozează și în ipostaze mai puțin obișnuite, avem secvențe de la 

patinaj sau alte activități pe care le practică. După anul 1900, se practică mai 

multe tipuri de fotografii, regăsim și peisaje, clădiri sau monumente.  

În perioada interbelică fotografia a avut o perioadă de înflorire la nivel 

internațional, datorită ziarelor şi revistelor de actualităţi, şi de asemenea, unui 

domeniu cu totul diferit, acela al modei: marea epocă Harper’s Bazaar şi a 

diferitelor ediţii de Vogue13. Unii fotografi se gândesc să se asocieze în 

agenţii, pentru a se apăra şi a-şi vinde munca mai bine. Noile agenţii, precum 

şi revistele sau ziarele, se extind, dobândind însemnătate şi odată cu ele şi 

domeniul fotografiei.  

În fotografiile interbelice găsim cel mai frecvent redate toate activităţile 

care au loc într-o comunitate. Multe dintre fotografiile publicate în diverse 

apariţii, reviste, ziare, nu au autor, omis intenţionat sau din neştiinţă, ceea ce 

denotă un dezinteres al perioadei faţă de acest subiect.  

Potrivit recensământului din 1930, România avea 18 052 896 de 

locuitori, fiind a opta ţară după numărul de locuitori din Europa 14 . 

Transilvania se situează după numărul de locuitori pe locul doi, după 

Muntenia. Pentru o evidenţă mai clară a populaţiei, Ministerul de Interne 

care conducea şi administraţia locală, a introdus, începând cu 1 ianuarie 

1932, buletinul de indentitate, care avea fotografia posesorului, date privind 

12
Observație făcută în funcție de dezvoltarea tehnicii fotografice și a funcțiilor unui 

aparat de fotografiat. 
13

Gabriel Bauret, Abordarea fotografiei, All Educaţional, Bucureşti, 1998, p. 30. 
14

 Ioan Scurtu, Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică,  RAO, Bucureşti, 

2001, p. 11. 
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numele, prenumele, ziua, luna, anul şi localitatea naşterii, starea civilă, 

naţionalitatea, domiciliul15. În acest context, fotografia este comercializată, 

ea este văzută în primă instanţă ca un meşteşug, ceva de care cetăţeanul are 

nevoie. Fiecare om care avea buletin avea nevoie şi de fotografie, ceea ce îl 

trimite cel puţin o dată în viaţă la atelierul fotografului. Avem astfel 

fotografia în format mic, care rămâne cunoscută mai ales ca şi poză tip 

buletin16. 

Marea Unire din 1918 aduce cu sine şi împlinirea idealului naţional. 

Această perioadă poate fi caracterizată prin expansiunea industriei şi a 

producţiei de bunuri, a comerţului, prin modernizare la nivel social, ştiinţific, 

cultural, educaţional. Dezvoltarea într-un astfel de cadru poate fi benefică 

pentru orice domeniu, amplificarea fenomenului are loc datorită cererii şi a 

modei timpului de a face şi a avea un album de familie sau fotografii cu cei 

dragi.  

Multe dintre aceste modernizări la nivel naţional vin ca imitaţie la ceea 

ce se întâmplă în nivel internaţional. De asemenea, are loc dezvoltarea şi 

diversificarea ocupaţiilor. Cu toate acestea, există o mare diferenţă încă între 

ceea ce se întâmplă la sat şi preocupările populaţiei de la oraş. Dacă ne 

referim la sat, principalele clădiri erau primăria, şcoala, biserica, căminul 

cultural şi dispensarul. Străzile erau înguste şi neîngrijite în general, doar în 

Transilvania şi Banat situaţia stă puţin diferită, pentru că strada principală era 

pietruită. Iluminatul public lipsea, rar se mai putea observa seara câte o 

lampă cu gaz.   

La oraş, clădirile reprezentative erau primăria, liceul, tribunalul, 

catedrala, iar în unele cazuri mai existau şi cinematograful, teatrul sau 

librăria. În oraşele mari existau  unul sau mai multe ateliere fotografice, 

amplasate mai ales în zonele comerciale. Toate acestea erau concentrate în 

zona centrală, care era şi mai bine întreţinută. Abia în 1930 s-a introdus 

semaforizarea străzilor în Bucureşti, spre nemulţumirea multor cetăţeni, care 

nu înţelegeau de ce era nevoie să aştepte la stop când în preajmă nu se vedea 

niciun automobil17. În aproape toate oraşele existau parcuri şi grădini publice 

folosite pentru plimbări şi pentru diverse distracţii. Pe lângă acestea, în 

România interbelică, practicarea sportului era foarte populară. Există imagini 

sugestive ale campionilor la înot, tenis şi ciclism18. Distincţiile între cele 

15
Ibidem, p. 16. 

16
 Denumirea poză tip buletin este utilizată şi astăzi, mai ales în mediul rural, şi se referă 

la fotografia de mici dimensiuni care se pune pe buletin şi a cărui începuturi le putem 

regăsi în perioada interbelică. 
17

Ioan Scurtu, op.cit., p. 29. 
18

 Mihai Oroveanu, România Modernă, documente fotografice 1859-1949, Noi Media 

Print, Bucureşti, f.a., p. 131. 
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două zone depind şi de mentalităţi sau de nevoile oamenilor. Cei de la oraş 

ajung să se fotografieze mai des, deoarece au atelierul fotografului aproape, 

pe când cei din mediul rural doar la evenimente deosebite, când merg la oraş 

sau când vine fotograful în satele lor. 

Putem observa că se înregistrează progrese considerabile în ceea ce 

priveşte preocupările oamenilor şi atracţia spre anumite interese culturale. 

Perioada interbelică poate fi caracterizată ca momentul de explozie a culturii, 

de difuzare a ei în toate mediile sociale, de constituire a unei adevărate 

culturi de masă. Specializarea joacă un rol important, în sensul că există acea 

delimitare în practicarea unor profesii, apar diferite servicii, cum ar fi 

frizeria, atelierul fotografului sau anumite magazine care comercializează 

diverse produse de necesitate (de exemplu, articolele de pescuit sau 

vânătoare se aflau în acelaşi magazin cu articolele de fotografie19).    

În această perioadă se practică şi expoziţia, ca principal mijloc prin care 

artiştii îşi etalau operele. Pe lângă expoziţiile de fotografie, se mai organizau 

și expoziţii de pictură, sculptură, broderie, produse ale industriei casnice. În 

ceea ce privește fotografia, putem spune că de cele mai multe ori aceste 

expuneri nu erau doar simple expoziţii, ci se organizau la multe dintre ele şi 

concursuri, în sensul că cei care îşi expuneau fotografiile câştigau şi premii. 

De exemplu, în martie 1935, la Oradea s-a organizat o astfel de expoziţie 

aranjată de clubul turistic din Bihor, unde au participat 52 de concurenţi cu 

aproximativ 350 de fotografii20. Dacă pentru fotografi, expoziţia era un 

moment de glorie în care fotograful se făcea remarcat, pentru oamenii de 

rând mersul la expoziţii întruchipa o activitate de relaxare sau distracţie.  

Un alt aspect de care se ţinea cont era sincronizarea şi preluarea unor 

tehnici din străinătate. Astfel, există acele expoziţii cu participare la nivel 

internaţional. Seria expoziţiilor fotografice din ţară a fost continuată de cea 

organizată în salonul de artă românească, unde s-au aranjat fotografii după 

lucrările originale ale unor artişti italieni, poloni, bulgari şi români, vizitatorii 

având posibilitatea să cunoască şi să compare arta fotografică autohtonă cu 

cea europeană21.  

De asemenea, aparatura specifică s-a modernizat şi a înregistrat progrese 

notabile în epocă, ceea ce a determinat constituirea unui număr apreciabil de 

ateliere fotografice, deschise mai ales în localităţile mari ale judeţului Bihor, 

precum Oradea, Salonta şi Beiuş22. Acest fenomen se produce în fiecare oraş 

19
,,Reclameʼʼ, în Fotografia, VIII, 1922, nr. 2, p. 1. 

20
 Radu Romînaşu, Manifestări culturale artistice româneşti din Oradea şi judeţul Bihor 

în perioada interbelică, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2009, p. 137. 
21

 Ibidem, p.137. 
22

Ibidem, p. 137. 
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mare, mai ales că a fost iniţiat proiectul unei Uniuni a Fotografilor la Cluj, 

care a avut efect în toată ţara. În acest mod se făceau cunoscute noile tehnici, 

abordări sau noutăţi din lumea fotografiei. 

Fără activităţile cotidiene, fotografia nu s-ar fi dezvoltat. Faptul că a 

intrat în viaţa omului, faptul că surprinde momentele speciale ale vieţii, i-a 

adus fotografiei atributul de necesitate. Familia şi evenimentele care aveau 

loc în familie, cum ar fi căsătoria, nunta, naşterea, botezul, viaţa de familie, 

au un loc aparte în perioada interbelică şi o mare parte a vieţii cotidiene se 

consuma în familie (Fig. 3). Toate aceste evenimente importante erau 

surprinse în fotografii, se considerau a fi momente deosebite, care trebuie să 

dăinuie pentru totdeauna.  

Căsătoria era momentul important în viaţa fiecăruia. Multe din 

fotografiile rămase, în fonduri personale şi familiale sau care se mai află în 

casele străbunicilor, reprezintă acest eveniment (Fig. 2). Cele mai multe 

dintre căsătorii erau făcute în funcţie de avere şi de categoria socială din care 

făceau parte cei doi, aranjate de părinţi şi nu din dragoste. Dar, cu toate 

acestea, surprinderea momentului era o tradiţie care se respecta.  

Perioada interbelică se distinge şi prin încadrarea mai accentuată a 

figurilor umane în tumultul evenimenţial, în dinamica cotidianului. Începând 

cu marea criză economică, arta portretului se divizează în două tendinţe. 

Prima este cunoscută sub denumirea de  portretul-reportaj, caracterizat prin 

o viziune instantanee, care caută să pună în evidenţă obrazul şi privirea, în

plină dinamică a vieţii, acolo unde se găsesc în mişcarea lor cotidiană 

personajele, în stadă, în metrou. A două tendinţă profilează o artă a 

portretului elaborat, studiat, regizat, influenţat între altele de fotografia de 

modă23.   

A existat şi concepţia potrivit căreia, dacă publicul nu merge la fotograf, 

atunci merge fotograful la public (Fig. 5). Această parctică a fost abordată 

mai mult din necesitate de către fotograf. Nu putem spune că este o practică 

nouă în perioada interbelică, deoarece ea a mai fost utilizată şi înainte. 

Luarea de fotografii acasă a fost preferată mai ales de oamenii cu avere. Şi 

fotograful de case este o apariţie cunoscută în oraşele mari, precum 

fotograful voiajor la ţară, fotograful de ţărmuri la mare, la locuri de distracţii, 

la staţii24. 

Însă o idee nou apărută a fost fotografierea din mers, să-i prinzi pe 

oameni la aparat chiar în trecere25. După ce era fotografiat, cel fotografiat 

din mers primea în mână un bilet pe care scria: Dta ai fost fotografiat tocmai 

23
Victor Botez, Fotografia în clubul artelor, Semne, Bucureşti, 1994, p. 40. 

24
Fritz Hansen, ,,Luări fotografice din mers”, în Fotografia, nr. 1, 1932, p. 17. 

25
Loc.cit. 
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pe când mergeai; chipul d-tale îl poţi vedea pe carte poştală la atelierul meu 

fără nicio obligaţie (adresa notată)26.  Ne punem întrebarea dacă cei care 

erau fotografiaţi în acest mod, nefiind de acord, pot să depună plângere sau 

pot intenta proces fotografului? Răspunsul ne este dat de legea publicată la 9 

ianuarie 1917, în care se specifica faptul că o persoană care se mişcă pe un 

drum sau loc public nu poate intenta proces, întrucât este vorba de drepturile 

de autor ale fotografului. Trebuia însă cerută aproparea în cazul răspândirii 

sau expunerii chipului celui fotografiat. Doar simpla fotografiere a unei 

persoane nu poate aduce prejudicii nici unei părţi. Însă există şi varianta când 

persoanele publice pot depune plângere, în cazul în care li se aduce 

vătămarea intereselor lor justificate, caz care se întâlneşte foarte rar. Nu este 

nevoie de aprobare în momentul în care persoanele fotografiate sunt persoane 

publice, deoarece ele reprezintă chipuri pentru istorie.  

Trecerea fotografiei de la nivelul de atelier în afara lui este posibilă, 

datorită în primul rând evoluției aparatului de fotografiat. El este cel care 

uşurează munca fotografului. Datorită dezvoltării tehnicii, au apărut aparate 

accesibile din punct de vedere al greutăţii şi a posibilităţii de utilizare. Avem 

astfel fotografii mult mai diversificate, care surprind toate aspectele vieţii, 

societăţii şi care redau instantaneu frumuseţile existente.   

La fel ca în epoca modernă, şi în perioada interbelică se observă 

folosirea unui anumit tip de obiecte la realizarea scenografiei unor portrete. 

Mobilierul care se observă, uzitat de mai toate atelierele, era format din piese 

eclectice care, alături de fundalul pictat, balustrade, draperii, covoare, vase 

cu flori etc., dădeau impresia unui decor clasic. Existau şi elemente de 

butaforie, ca de exemplu o stâncă confecţionată din ghips, pentru redarea 

unui decor naturalist. Pentru diversificarea subiectelor, în dotarea atelierului 

fotografic existau unele elemente practice, cum era panoul de pânză pictată 

sau colorată, folosit ca fundal în anumite situaţii şi care se putea transporta 

uşor când fotografii se deplasau în alte locuri27. Pe lângă decor, avem şi 

atitudinea personajului, privirea fixă, serioasă, chiar speriată uneori, un 

standard pe care îl întâlnim la aproape toţi fotografii de atelier şi nu numai.  

Făcând o incursiune în lumea fotografiei și redând pe scurt aspectele 

esențiale din viața omului, a societății, începând din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea și ajungând până în perioada interbelică, am putut 

surprinde o evoluție a mentalității, faptul că omul acceptă mai ușor ceea ce 

altădată era considerat ceva extraordinar sau de neînțeles. Putem observa că 

omul a primit fotografia în intimitatea sa, iar fotografierea a devenit ceva 

26
Loc.cit. 

27
 Lucia Cornea, ,,Vechi ateliere fotografice din Oradea”, în Crisia, XXX, Oradea, 

2000, p. 327. 
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obișnuit și necesar, drept dovadă avem numeroase documente de familie28, 

fotografii realizate în altelier de unde ne dăm seama că acest aspect a depășit 

condiția socială și regăsim fotografii din toate clasele sociale.  

Prin toate aspectele şi caracteristicile pe care le-am surprins în descrierea 

societăţii, observăm o atitudine pozitivă faţă de practicarea fotografiei. Am 

încercat să găsim câteva elemente definitorii ale fotografiei şi care să facă 

legătura între societate şi noile preocupări care îşi fac apariția şi care devin 

meşteşuguri, ca mai apoi să asistăm la o aşezare a fotografiei în viaţa omului, 

de care nu se va mai desprinde niciodată. 

Chiar dacă practica fotografică este  un domeniu de activitate nou, 

începând cu a două jumătate a secolului al XIX-lea, ea se extinde cu 

rapiditate. Modernizarea societății și a mentalităților, precum și descoperirile 

științifice, duc la accelerarea vieții și noutățile ajung mai repede la populație. 

Acest lucru este atestat cel mai bine în ceea ce privește extinderea fotografiei 

la publicul larg prin numărul de ateliere pe care îl regăsim în Transilvania. 

28
Toate fotografiile utilizate pentru acest studiu fac parte din fonduri personale, albume 

de familie. Inițial am pornit de la ideea ca doar familiile înstărite au reușite sa ajungă la 

fotograf, dar pe parcurs această teoria a fost contrazisă de faptul că multe dintre 

fotografii au fost găsite la oameni modești, dar preocupați de amintirile de familie.  
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Anexe 

Fig.1. Familia Turc, 1943, Foto 

Princla, Gh. Biba,  

Str. Traian, Nr. 166, 

Bistrița-Năsăud 

Colecție particulară familia Buta 
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Fig. 2. Dode Ioan și 

Mărioara Târnăveni, 

jud. Mureș, anul 

1941 

Colecție particulară 

familia Lazăr 



ANAMARIA HOMEI 

44 

Fig. 3. Fotografie de familie, Cluj-Napoca, Colecție paticulară famila Farkas 

Fig. 4. Piatră de mormânt, Loc. Câmpeni, Jud. Alba 
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Fig. 6.  Portret, Cluj-Napoca, Colecție paticulară familia Farkas 

  Fig. 5. Copil la îmbăiat, 

Cluj-Napoca   

Colecție paticulară familia 

Farkas 
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PAROHIA- COMUNITATE UMANĂ ŞI CREŞTINĂ: 

PAROHI, 

PASTORAŢIE ÎN PROTOPOPIATUL 

GRECO-CATOLIC VIŞEU 1850-1905    

DAN CONSTANTIN IFTIMI
*

Abstract: Undoubtedly, the period from the second half of the XIX-th 

century and the beginning of the XX-th, up to the First World War, was a 

very important one in the national history of the Romanians. Within this 

period the Romanian society from Transylvania, influenced by the general 

European evolution, knew many changes at all levels . 

The church life knew important evolutions and in spite of the 

secularization current, the Church was an institution of extreme importance 

for the Romanian community till the First World War. In the second half of 

the XIX-th century, the Church remains a strong support for the nation, 

representing an ethnic and national identification factor. When the situation 

asked for, the Church knew how to gather the believers and how to train 

them in order to preserve the Christian spirituality and to keep the national 

rights. The Church, through its servants, understood that it was necessary to 

share the tasks between the mind lightning and the souls’ purification. It is 

not only an old, important institution that throughout the times had to face 

adversities, never being defeated, but it is more than that, a way of life and 

living, a belief, a bridge for reconciliation between all those that are 

transitory and perpetual. This is also the reason why people do not perceive 

it only as servants, but mainly as living persons in church or the church 

itself. 

Keywords: priest, church, greek-catholic, parish, school. 

Sinodul arhidiecezan din 1888 a definit parohia ca fiind complexul 

acelor credincioşi, cari locuind într-o comună, ţin biserică, şcoală, susţin 

preot, învăţător şi celălalt personal bisericesc recerut: cantor, clopotar, 

(s)făt, are şi cemeter; atare comună se numeşte parohie matre1. Iar o comună 

mai mică, care nedispunând de personalul bisericesc recerut, se alătură la o 

*
Doctorand în cadrul Institutului „George Barițiu”. Coordonator științific: cercetător 

științific I dr. Dumitru Suciu. 
1

Ioan Genţ, Administraţia bisericească, Oradea Mare, 1912, p. 210. 

(The Parish - Human and Christian Community: Vicars, 
Pastorial in the Viseu Greek-Catholic Deanery 1850-1905)
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parohie matre, se numeşte filie2. O filie putea deveni parohie matre doar la 

dispoziţia dată de episcop, după ce, în prealabil, acesta verifica împlinirea 

anumitor condiţii şi se consulta cu credincioşii, preotul paroh şi patronul 

local în acest sens3. 

Pentru o administrare eficientă a parohiei, preotul trebuia să-şi 

consemneze activităţile, numărul de credincioşi, veniturile şi dotarea 

materială a parohiei. De o importanţă însemnată era întocmirea registrelor 

matricole şi înregistrarea numărului de botezuri, căsătorii şi decese. În toate 

şematismele diecezei gherlene, începând cu cel din 1867, la fiecare parohie 

era consemnat anul de când erau deschise registrele matricole: în Borşa 

beneficiul inferior din anul 1789, în Borşa beneficiul superior din 1788, în 

Vişeul de Sus din 1806, în Vişeul de Mijloc din 1789, în Vişeul de Jos din 

1806, în Leordina din 1788, în Petrova din 1810 şi în Moisei din 1813.  

Toată activitatea preotului se reflecta în aceste acte cu valoare de document 

atât din punct de vedere bisericesc, cât şi civil. Până la 1 octombrie 1895, 

matricolele bisericeşti au avut şi valoare civilă, iar după această dată au 

numai valoare bisericească, întrucât legislaţia Ungariei, luând exemplul altor 

ţări, cu articolul de lege XXXIII din 1894, însă cu intrare în vigoare din 1 

octombrie 1895, a introdus matricolele de stat4. Cu toate acestea, legea 

despre matricolele civile nu a afectat dreptul Bisericii de a întocmi şi pe mai 

departe, pentru scopurile sale bisericeşti, matricolele sale, iar parohii erau 

datori a le redacta cu cea mai mare punctualitate şi conştiinciozitate5. 

În afara extraselor matricole, preoţii sau protopopii aveau datoria de a 

trimite Ordinariatului şi alte tipuri de rapoarte:  

- despre purtarea cantorilor6; 

- despre religiozitatea şi moralitatea credincioşilor (numărul 

concubinajelor, infidelităţilor şi pruncilor nelegitimi, despre beţivi, cârcotaşi, 

blasfemitori);                                                                                  

- despre căsătoriile mixte; într-un raport semnat de protopopul Alexiu 

Anderco, pe 15 aprilie 1876, în protopopiatul Vişeului sunt consemnate două 

căsătorii de acest gen, una oficiată în 1859, iar cealaltă în 18737;  

- despre văduve şi orfanii de preoţi; un raport din 1876 aminteşte de o 

preoteasă în vârstă de 62 ani, rămasă văduvă din 1856, fără prunci; de o alta 

                                                      
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem, p. 229. 

4
Ioan Genţ, op. cit., p. 415. 

5
 Ibidem. 

6
 SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 27/1891, f. 14-19 şi 

21-26.  
7
 Ibidem, f. 4. 
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în vârstă de 40 ani, rămasă văduvă din 1875, cu patru prunci şi de o preoteasă 

în vârstă de 62 ani, văduvă din 1859, fără copii 8; 

- despre divorţurile produse în district; un raport din anul 1874, ne 

oferă o situaţie a despărţirilor din protopopiatul Vişeu, în intervalul 

1858-1874: în Borşa beneficiul superior a existat un astfel de caz, în Borşa 

beneficiul inferior nu a fost semnalată vreo situaţie de acest gen, în Moisei au 

fost înregistrate două cazuri, în Vişeul de Sus trei, în Vişeul de Mijloc cinci, 

în Vişeul de jos trei, în Leordina două şi în Petrova două9.   

- despre „raţiunile” (inventarele) bisericilor, care conţineau referinţe 

despre toate lucrurile ce constituiau averea parohiei respective10. 

- despre numărul sufletelor din parohii şi filii; de exemplu: Alexiu 

Anderco, preot în Borşa beneficiul superior şi totodată protopop al Vişeului, 

a consemnat în protocolul parohiei sale, pe anul 1879, existenţa a 2.181 

suflete la sfârşitul anului11; Mihail Salca, preot în Borşa beneficiul inferior, a 

notat în protocolul parohiei sale, la capătul aceluiaşi an, un număr de 2.215 

suflete12. 

- despre mişcarea naturală a populaţiei; în raportul parohiei Vişeul de 

Sus, redactat pe 1 ianuarie 1896 de către Paul Pap, protopop al districtului şi 

paroh în localitatea menţionată, se reflectă situaţia parohială din această 

localitate la sfârşitul anului 1895. Din acest raport obţinem următoarele date: 

între parohie şi filie era o distanţă de 40-50 km, filialele nu deţineau biserici, 

dar erau considerate ca făcând parte din teritoriul parohiei; numărul sufletelor 

la finele anului 1894 era 2.424, iar la finele lui 1895 era 2.468, dintre care: 

118 născuţi, niciunul de airea veniţi, 73 decedaţi, nici unul airea duşi, 13 

perechi cununate; 1.700 au fost avizaţi pentru mărturisire, iar 768 neavizaţi; 

1.500 persoane fuseseră mărturisite la Paştile prăznuite în 1895; misiunea de 

catehet o îndeplinea preotul; comportamentul moral al enoriaşilor era 

lăudabil, nefiind înregistrată nici o abatere de la prescripţiile morale; la suma 

de locuitori erau înscrişi 370 coloni sau posesori, 90 zilieri cu casă şi 40 

zilieri fără casă13. 

- despre situaţia şcolarizării copiilor; din acelaşi raport, amintit mai 

sus, descoperim că în Vişeul de Sus, în anul 1895, dintre copiii obligaţi să 

meargă la şcoală 200 erau între 6 şi 12 ani şi 74 între 12 şi 15 ani; la şcoala 

elementară învăţaseră 45 feciori şi 20 fete, iar la şcoala repetiţională 16 

feciori şi 9 fete; la finele protocolului era specificată observaţia: fiind 

8
Ibidem, f. 5. 

9
Ibidem, f. 9. 

10
Ibidem, dosar 19/1877, f. 11-16. 

11
Ibidem, dosar 22/1879-1880, f. 1. 

12
Ibidem, f. 2. 

13
Ibidem, dosar 31/1895, f. 1. 
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teritoriul parochiei cam la 40-50 chilometri, prunci obligaţi nu pot frecventa 

şcoala în număr deplin14. 

Averile bisericeşti şi scolastice se administrau prin curatorii bisericii15, 

sub controlul parohilor locali, care erau şi preşedinţi ai acestor structuri16. În 

fiecare an parohii întocmeau „raţiuni” (inventare) care conţineau informaţii 

despre toate lucrurile ce constituiau averea parohiei respective. Patronii17, 

dacă parohiile se aflau sub patronat, nu aveau dreptul de a se amesteca în 

administrarea faptică a averilor bisericilor şi a şcolilor patronate, dar pentru 

ca averile să fie administrate corect, ei puteau apela la Ordinariatul 

eparhial18. Bunurile bisericeşti sunt bine definite de articolul XXX din 

14
Ibidem. 

15
 În fiecare parohie exista o: 1) Adunare parohială, alcătuită din toţi membrii Comunei 

bisericeşti, care sunt majori şi cu bună purtare morală, au avere proprie şi îşi împlinesc 

toate datoriile atât faţă de Biserică, cât şi faţă de şcoală. Adunarea se ţine în fiecare an, în 

ianuarie. Ea e reprezentată prin: 2) Curatoratul bisericesc, care administrează averile 

bisericeşti şi scolastice, sub controlul parohilor locali. Preşedintele curatoratului este 

întotdeauna preotul. Membrii: 7 şi un notar; în comunele peste 1000 de suflete 9 şi un 

notar. Membrii nu pot fi înrudiţi între ei. Curatoratul e în arhidieceză şi „scaunul 

şcolastic”, în care calitate numeşte pe un membru „inspector al frecvetării şcolii”, iar pe 

altul, „inspector al supraedificatelor şcolastice”. Un membru e „curator primar” şi este 

casier al bisericii. În dieceze, scaunul şcolastic este deosebit de curatorat. În ceea ce 

priveşte alegerea membrilor curatoratului nu există o normă uniformă; în unele dieceze 

se aleg pe trei ani, în altele se numesc pe viaţă. Curatoratul, unde este identic cu scaunul 

şcolastic, îl alege şi pe învăţător, sub conducerea protopopului. (Onisifor Ghibu, Viaţa şi 

organizaţia bisericească şi şcolară în Transilvania şi Ungaria, Institutul de Arte Grafice 

„Nicolae Stroilă”, Bucureşti, 1915, p. 63; Ioan Genţ, op. cit., p. 207-211; 216-217). 
16

Ibidem, p. 280. 
17

 Patronatul s-a dezvoltat pe baze deosebite de alte state. În Ungaria la început regele 

era unicul patron al tuturor bisericilor din ţară. Pentru aceea nimeni nu a putut fi patron, 

decât aceluia căruia i-a conferit regele dreptul de patronat. Mai târziu dreptul patronal s-a 

putut câştiga şi în alt chip (prin fondare, dotarea beneficiului, edificare), dar numai cu 

învoirea regelui. Patronatul este de două feluri: regesc şi privat. 1) Patronatul regesc 

poate să fie: a) patronat regesc personal, care îl priveşte pe regele ca pe un posesor 

privat; b) fundaţional, sub care se numără toate acele beneficii parohiale, care se susţin 

din fondul religiunii, studiilor sau al universităţii, şi la care dreptul de prezentare îl 

deprinde Ministerul de culte şi instrucţiune publică; c) erarial regesc, la care aparţin toate 

acele parohii care se susţin din veniturile posesiunilor coroanei şi al erariului. 2) 

Patronatul privat poate să fie: a) bisericesc, când episcopii, capitlurile, abaţii sau 

prepoziţii beneficiaţi, seminariile teologice susţin beneficiile parohiale din domeniile lor; 

b) lumesc (secular), când susţinerea parohiei îl priveşte pe un individ secular sau pe o

persoană juridică lumească; c) mixt, când ecleziasticii şi laicii în comun au întemeiat o 

parohie şi dreptul patronal îl deprinde corporaţia bisericească şi mirenii, în comun. 

(Ibidem, pp. 229-230).  
18

Ibidem, p. 281. 
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Concordat: Bunurile basericesci subsuntu administratiunei acelora, carora li 

competiesce aceea in intielesul santelor Canone si al Asiediamintelor 

Basericesci19.   

Averile bisericeşti urmau să fie administrate la nivel parohial de o 

adunare ce se chema Comisiunea Administratóre. Această comisie era 

alcătuită din preotul local, curatorul primar şi un curator secundar20.    

În privinţa răspunderilor pe care le aveau curatorii, aceştia erau de faţă la 

inventarierea bunurilor parohiei21, răspunzând în faţa protopopului, alături de 

preot, de exactitatea datelor consemnate. Cele două exemplare de inventar 

din Vişeul de Sus, depistate în materialul de arhivă, conţin alături de 

semnătura preotului paroh Vasile Mihalca, protopop al Vişeului şi semnătura 

unui kurator. Tot curatorii aveau rolul de a administra veniturile parohiei. 

Banii bisericii trebuiau chivernisiţi cu mare atenţie, în colaborare cu 

curatorii, care se impunea să fie oameni religioşi şi morali, cu stare materială 

bună şi să deţină cunoştinţe de aritmetică22. Stau mărturie, în acest sens, 

„raţiunile”, identificate în materialul de arhivă, despre statutul activ şi pasiv 

al parohiilor din protopopiatul greco-catolic Vişeu, pe anii 1876-187823. 

Acestea cuprind toate cheltuielile ce s-au făcut, în această perioadă, cu ocazia 

diferitelor achiziţii sau reparaţii la clădirile parohiale precum şi încasările 

realizate de către parohie. Preotul trebuia să supravegheze toate operaţiunile, 

iar în cazul în care constata neorânduieli avea datoria de a le aduce la 

cunoştinţa protopopului, care, la rândul său, examina circumstanţele 

respective şi doar după o cercetare atentă, dacă se remarca vreun prejudiciu, 

se solicita rectificarea acestuia din partea curatorului respectiv 24 . În 

eventualitatea în care curatorul nu corecta dauna produsă protopopul anunţa 

oficiul diecezan care dispunea începerea unui proces împotriva aceluia. 

Una din sarcinile importante ce apăsa pe umerii preotului era cea cu 

privire la chivernisirea dotării materiale a parohiei. Un administrator eficient 

deţinea un registru de inventar, completat cu acurateţe şi adus la zi, în 

vederea cunoaşterii, în fiecare clipă, a înzestrării materiale de care beneficia 

parohia. Acest lucru era necesar întrucât Ordinariatul solicita, la intervale 

regulate de timp, rapoarte în legătură cu inventarul bisericii.  

19
Tit Bud, Îndreptariu practicu pentru pastorii sufletesci, Tipografia Diecezană, 

Gherla, 1883, p. 389. 
20

Ibidem, p. 390. 
21

SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 19/1877, f. 11-16. 
22

 Silviu Sana, Structuri bisericeşti şi şcolare în Eparhia Greco-Catolică de Oradea 

Mare (1850-1900),  Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2011, p. 118. 
23

 SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 32/1876-1878, f. 

1-31. 
24

Silviu Sana, op. cit., p. 118. 
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În arhiva Protopopiatului greco-catolic Vişeu am depistat un inventar al 

parohiei Vişeul de Sus, întocmit pe 7 august 1858, ce conţine date 

apreciabile, sistematizate în zece puncte: I. Beserica; II. Veşmintele şi alte 

scule bisericeşti; III. Carsiile bisericeşti; IV. Cintirimurile si crucile; V. 

Banii si venitul bisericii; VI. Casa si edifici[i]le parohiale; VII. Carsiele 

parohiale; VIII. Pamintele parohiale; IX. Cansoralisiu nu este; X. Sco[a]la 

nu este inse pruncii se invesia in casa 25. 

De asemenea, forurile superioare trebuiau semnalizate cu privire la orice 

achiziţie de bunuri mobile sau imobile. Protopopul Paul Pap în scrisoarea din 

28 februarie 1902, nr. 55, a solicitat aprobare din partea  forurilor 

superioare în legătură cu un contract de donaţie şi împuternicire acordată 

avocatului Vasile Man pentru întăbularea contractului respectiv, iar 

Consistoriul în şedinţa desfăşurată la Gherla în 18 martie 1902 și-a dat 

acceptul în acest sens26. Protopopului Iuliu Dragoş i-a fost adus la cunoştinţă 

de către vicarul general episcopal Ioan Georgiu faptul că în şedinţa 

Consistoriului, ţinută la Gherla pe 28 februarie 1905, s-a aprobat cumpărarea 

de către parohia Vişeul de Sus a unui teren intravilan şi a unei case de la 

numitul Ioan Pap27. Preotul Victor Şteţiu din Vişeul de Sus prin depeşa din 3 

ianuarie 1905 a semnalat protopopului Iuliu Dragoş încheierea conflictului 

dintre composesoratul din Vişeul de Sus şi cel din Moisei prin stabilirea unui 

acord în cadrul căruia reprezentanţii composesoratului din Moisei stabiliseră 

ca cele 100 de iugăre de pădure primite de la composesoratul din Vişeul de 

Sus să se întăbuleze pe  biserica greco-catolică din Moisei 28. 

Protocoalele vizitelor canonice efectuate de protopop în parohiile din 

districtul Vişeu atestă faptul că problema edificiilor bisericeşti a ocupat un 

loc important. Tocmai de aceea în conţinutul acestor protocoale existau 

formulate întrebări de genul: Din ce material e făcută Biserica? În ce statu se 

află? Are tóte aparamintele la servirile sacre? In ce curatienia se tien tóte 

acestea? În ce statu se afla casa parohială, superedificatele, gardurile din 

jurul ei, nu se strică aceste(a) şi de se strică prin cine se strică şi cine e 

causa? În ce stadiu se află casa cantorală şi superedificatele ei, cum şi prin 

cine se sustien, nu se strică, si de se strica, cine e causa?29. Astfel aflăm că 

în parohia Borşa beneficiul inferior, la finele anului 1879, era biserică de 

lemn, în stare debilă, existau cele necesare slujirii serviciilor sacre, toate erau 

păstrate în curăţenie, casa parohială şi superedificatele se aflau în stare bună, 

25
SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 19/1877, f. 11-16. 

26
Ibidem, dosar 36/1902, f. 5. 

27
Ibidem, dosar 44/1905, f. 6. 

28
Ibidem, f. 23-24. 

29
 SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 22/1879-1880, f. 

3-6. 
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lucru ce nu se putea spune despre gardurile din jurul ei, aflate în stare debilă, 

casă cantorală nu era30; în parohia Leordina, la 31 decembrie 1880, situaţia se 

prezenta, sub acest aspect, astfel: biserica se afla în curs de edificare, din 

piatră, existau cele necesare slujirii serviciilor sacre, acestea fiind păstrate în 

curăţenie, casa parohială, superedificatele şi gardurile erau în bună regulă, iar 

casă cantorală, la fel ca în parohia  precedentă, nu exista31. 

Preotul era mai mult decât un funcţionar public, aşa cum adesea era 

perceput de către autorităţi. Statisticile redactate şi transmise în vederea 

întocmirii şematismelor diecezane şi păstrarea în evidenţă a registrelor 

matricole (înscrierea născuţilor, căsătoriţilor şi decedaţilor), certifică faptul 

că preotul acţiona deseori ca funcţionar32. Prin consacrare, preotul depăşea 

tiparele unui simplu funcţionar, fiind numit pe seama unei parohii şi 

aparţinând unei eparhii, iar prin conduita sa trebuia să se încadreze în 

modelul preotului de tip tridentin, cu o pregătire temeinică şi cu o viaţă 

morală ireproşabilă, pentru ca enoriaşii să fie dirijaţi pe un drum pozitiv33. 

Misiunea lui este definită de documentele sinodale din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea: Parochul este preotul acela, pe carele Episcopul îl 

pune preste un teritoriu anumit, dându-i putere ordinaria, de a porta grigia 

de sufletele credincioşilor din acela 34 . Calităţile morale şi spirituale îl 

propulsau pe cel consacrat în ochii colectivităţii. Exemplul personal a 

constituit dintotdeauna un imbold pentru progresul unei comunităţi. Preotul a 

fost dintotdeauna un reper în cadrul comunităţilor creştine, fiind implicat atât 

în lucrarea sacramentală, cât şi în cea socială şi culturală.  

Instruirea preoţilor a stat mereu în atenţia Bisericii. În perioada studiată 

o preocupare constantă a Bisericii Catolice a fost pregătirea candidaţilor la

preoţie. S-a extins rigurozitatea Bisericii cu privire la pregătirea spirituală a 

aspiranţilor la preoţie şi la învăţământul teologic 35 . Şi după absolvirea 

studiilor teologice extinderea orizontului teologic-cultural a stat mereu în 

atenţia ierarhilor greco-catolici. Episcopul de Gherla Ioan Szabó, prin ordinul 

498 din 29 ianuarie 1881, a provocat clerul să înfiinţeze biblioteci tractuale, 

iniţiativă receptată diferit, de unii cu fervenţă, de alţii cu indolenţă36.  

30
Ibidem, f. 3-4. 

31
Ibidem, f. 5. 

32
Siviu Sana, op. cit., p. 177. 

33
Ibidem, p. 185. 

34
 Conciliul Provincial Prim al Provinciei Bisericeşti Greco-Catolice de Alba-Julia şi 

Făgăraş ţinut la anul 1872, p. 49. 
35

Ludwig S. J. Hertling, Istoria Bisericii, Ed. Ars Longa, Iaşi, 2001, p. 532. 
36

 Daniel Sularea, Viaţa religioasă în Diecaza Greco-Catolică de Gherla (1878-1891). 

Contribuţii documentare, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, pp. 18-19. 
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Legislaţia ecleziastică însăşi a constrâns clerul greco-catolic să se dedice 

studiului. A patra dispoziţie a sinodului diecezan din 1882, desfăşurat la 

Gherla, denumită Despre propasirea si perfectiunarea Clerului in sciintiele 

sacre si moralitate conţinea indicaţii în acest sens37. 

Primul Sinod Provincial, din 1872, a impus o pregătire teologică 

temeinică pentru aspiranţii la sacerdoţiu, păstorirea credincioşilor fiind 

măiestria măiestriilor38. De aceea, Biserica, dintotdeauna, a fost cu luare 

aminte, ca încă din tinereţe să se pregătească cei care doreau să li se 

încredinţeze păstorirea sufletelor39.  

Pregătirea viitorilor preoţi în seminar, confirmă evoluţia Bisericii de la 

formarea aspiranţilor de către protopopi sau preoţi mai experimentaţi la 

Biserica ce se dedică unei pregătiri notabile a clerului40. Seminarul avea şi 

menirea de a impune tinerilor teologi o viaţă ordonată şi calitate în 

dobândirea învăţăturilor Bisericii. 

Interesul pentru un nivel sporit de pregătire al preoţilor este dovedit  în 

dieceza greco-catolică gherleană punându-se accent pe problema vocaţiei 

preotului şi pe rigorile canonice ce le reclama aceasta41. A cincea dispoziţie 

sinodală din Constituţiile sinodului diecezan, din 1882, prevedea condiţiile 

intrării în preoţie42.  

Identificând itinerariul educaţional la o parte din preoţii ce au 

administrat şi au slujit în parohiile din cadrul protopopiatului Vişeului, în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea, ajungem la concluzia că mediul 

spiritual şi cultural în care au fost pregătiţi teologii maramureşeni a fost 

diferit de la caz la caz. Majoritatea preoţilor din tractul Vişeu au studiat 

teologia la Gherla, însă până la deschiderea cursurilor Seminarului Teologic 

(Academiei Teologice) de aici, prin decretul ministerial 21995/3262 din 

noiembrie 1858, aceştia şi-au însuşit ştiinţele teologice la şcoli precum 

seminarul rutean de la Ungvar sau şcoala teologică din Tîrnavia43. Privitor la 

completarea studiilor gimnaziale au predominat absolvenţi ai gimnaziilor din 

37
Tit Bud, op. cit., p. 681 şi 682. 

38
Conciliul, 1872, p. 155. 

39
Ibidem. 

40
 Greta Monica Miron, Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi 

(1696-1782), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, p. 211-212; Silviu Sana, 

op. cit., p. 179. 
41

 Flaviu Vida, Teză de doctorat: Biserică, şcoală şi societate la românii maramureşeni 

(1867-1914), Coord. Ştiinţific Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru, Cluj-Napoca, 

2011, p. 111. 
42

Tit Bud, op. cit., p. 681 şi 682. 
43

 Schematismus venerabilis cleri dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus cátholicorum 

pro anno a Christo nato 1900, pp. 292-342. 
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Sătmar şi Sighet, însă s-a studiat şi la Oradea sau Cluj, aşa cum se poate 

constata din informaţiile identificate44.  

Până a fi hirotonit, candidatul la preoţie, era nevoit să parcurgă alte 

câteva etape. Doritorul trebuia să treacă prin lectorat şi ipodiaconat, 

anterioare alegerii stării de viaţă (celib sau căsătorit), urmate apoi de diaconat 

şi preoţie45. Trebuie specificat că aceste trepte inferioare erau obligatorii 

pentru toţi pretendenţii la diaconie. Mai întâi candidatul era hirotonit lector, 

apoi ipodiacon şi pe urmă diacon. 

În privinţa sacerdoţiului, se încadrau tinerii de sex masculin, care au 

primit Taina Botezului şi a Mirungerii, au fost iniţiaţi în Ordurile inferioare 

şi care erau scutiţi de iregularităţi 46 . Complexitatea cerinţelor era 

îndreptăţită, întrucât în secolul al XVIII-lea, ierarhii greco-catolici s-au luptat 

cu nesupunerea şi bigamia preoţilor47. Ori preoţia era o misiune nobilă de 

îndeplinit, iar preotul era purtător al focului sacru al Duhului Sfânt, păstor al 

sufletelor, exponentul împăcării şi cinstei în comunitate. 

Cel care devenea preot era hirotonit de către Episcopul locului prin 

punerea mâinilor şi invocarea Duhului Sfânt printr-o rugăciune, care diferea 

în funcţie de treapta conferită48 . Dacă scaunul episcopal era neocupat, 

hirotonirea se efectua de către Episcopul coprovincial, la recomandarea 

expresă a Ordinariatului respectiv49. De mare importanţă erau recomandările 

protopopilor cu privire la numirea unui preot într-o parohie. Protopopul 

Alexiu Anderco, pe 10 ianuarie 1880, la solicitarea episcopului, a transmis 

acestuia opinia sa cu privire la Aurel Zoikaş, doritor pentru a ocupa parohia 

Vişeul de Sus: Pe cerculantele O[noratul] D[omn] Aurel Zoikaş nu-l cunosc, 

da[r] de are recuisitele necesare a servi Domnului în un opid, Ilustritatea 

Vostră veţi dispune cu dânsul50.  

În perioada abordată, obţinerea unei parohii se făcea prin concurs public. 

Doritorii înaintau cererile Consistoriului diecezan care numea  dintre 

concurenţi pe acela apreciat ca fiind cel mai potrivit 51. Aprecierea era 

pronunţată ţinându-se cont de îndrumările celui de-al doilea Conciliu 

Provincial52.  

44
Ibidem. 

45
Conciliul, 1872, p. 87. 

46
Ibidem, pp. 89-91. 

47
Silviu Sana, op. cit., p. 193. 

48
Conciliul, 1872, pp. 89-91. 

49
Ibidem, p. 91. 

50
Daniel Sularea, op. cit., pp. 110-111. 

51
Onisifor Ghibu, op. cit., p. 74. 

52
Conciliul, 1872,  p. 69.  
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Erau şi circumstanţe în care credincioşii dintr-o parohie manifestau o 

anumită preferinţă pentru preot şi se acorda atenţie acestui aspect. Episcopul 

Ioan Szabo, în cadrul şedinţei Consistoriale ţinută la Gherla pe 6 septembrie 

1902, l-a delegat pe protopopul Paul Pap să se deplaseze în parohia Moisei şi 

să afle care dintre pretendenţi: Ioan Coman, preot în Săliştea de Sus şi 

Alexandru Coman, preot în Săcel, era dorit de credincioşi în calitate de 

păstor sufletesc53.  

Când preotul nu se putea acomoda cu comunitatea pe care trebuia să o 

păstorească solicita dobândirea altei parohii. De pildă, preotul Gavriilă Timiş 

din Borşa beneficiul superior a solicitat transferul în Oşvarău, Comitatul 

Sătmar54.  

Calitatea de paroh, noul hirotonit, o dobândea după o anumită perioadă, 

de familiarizare. De obicei, noul preot avea calitatea de cooperator sau 

capelan, fiind pus în grija unui paroh, pentru a fi îndrumat şi în acelaşi timp 

pentru a da o mână de ajutor titularului, în funcţiunile pe care acesta nu le 

putea întotdeauna împlini55. Cu încuviinţarea parohului şi cooperatorul putea 

fi remunerat de către parohie56 . Şi capelanul beneficia de venituri din 

parohie: din bani gata, venitul pământului capelan, a treia parte din stola şi 

locuinţă în natură57.  

Parohia se acorda celui desemnat prin numire sau concurs public din 

partea episcopului locului58. Instalarea se făcea de către protopop, după 

slujirea Sfintei Liturghii, de faţă fiind şi poporul, iar noul paroh era nevoit să 

depună mărturisirea de credinţă, după formula prescrisă pentru credincioşii 

orientali de Pontificii Supremi, Papa Urban al VIII-lea şi Benedict al 

XIV-lea59. Apoi protopopul îi înmâna cheile bisericii şi Sfânta Evanghelie, în 

final parohul susţinând o alocuţiune. Simultan cu introducerea în comunitatea 

parohială, parohul era îndatorat să întocmească inventarul cu toată averea 

parohiei de faţă fiind şi protopopul.  

Într-o circulară din 1877, Ştefan Bilţiu, vicarul general episcopal, a adus 

la cunoştinţa protopopului Vişeului, Alexiu Anderco, hotărârea luată în 

şedinţa consistorială ţinută la Gherla, pe 10 noiembrie 1877, conform căreia 

în parohia vacantă a Vişeului de Jos a fost numit ca paroh Paul Orosz, până 

la momentul respectiv preot în Leordina şi faptul că protopopul a fost 

53
SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar  36/1902, f. 9. 

54
Ibidem, dosar  61/1910, f. 15. 

55
Silviu Sana, op. cit., p. 196. 

56
Ioan Genţ, op. cit., p. 201 

57
Ibidem. 

58
Silviu Sana, op. cit., p. 197. 

59
Ioan Genţ, op. cit., p. 195. 
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responsabilizat să se ocupe de instalarea lui60. Inventariul a fost redactat de 

faţă fiind: protopopul Alexiu Anderco, administratorul interimar Andrei 

Kovacs, paroh în Vişeul de Mijloc şi parohul nou-numit Paul Orosz 61. 

Drepturile şi obligaţiile parohului sunt trasate de către Conciliul 

Provincial I, din 187262. Măsura în care erau îndeplinite atribuţiile de către 

parohi era consemnată de către protopopi în rapoartele întocmite cu ocazia 

vizitaţiilor canonice. Activitatea şi purtarea preoţilor din tract se afla sub 

permanenta supraveghere a protopopilor, care erau prompţi în a sesiza 

forurile superioare cu privire la orice nereguli sesizate în parohii. Protopopul 

Paul Pap, prin adresa nr. 218 din 10 decembrie 1901, a semnalat autorităţilor 

diecezane, reclamaţia făcută de unii poporeni din Leordina contra preotului 

Georgiu Timiş, care înaintase o plângere la procuratura regească din Sighet 

împotriva unora dintre ei, pentru calomnie63. Pe 7 aprilie 1910, protopopul 

Ioan Coman,a  înştiinţat forurile diecezane despre agitarea făcută de preotul 

Mihail Iuga, din Vişeul de mijloc, ca enoriaşii să pretindă numirea lui de 

preot în Vad64.   

O situaţie materială corespunzătoare a clerului a constituit dintotdeauna 

un factor decisiv în buna desfăşurare a activităţii sale. Primul Sinod 

Provincial precizează că slujirea preoţească presupune şi remuneraţie, 

potrivit preceptului evanghelic65. Decretul din 1743, dat de împărăteasa 

Maria Tereza, a stabilit cadrul legislativ pentru diferitele categorii de 

venituri, adaptat pentru tot secolul, modificările ulterioare producându-se 

doar în limitele acestuia66. 

La mijlocul secolului al XIX-lea sursele de venit care asigurau traiul 

preotului erau următoarele: locuinţa parohială, cu superedificatele 

corespunzătoare, curte şi grădină; congrua sau angarie67; porţiunea canonică 

sau arendarea acesteia; prestaţiuni în natură, manuale şi cu jugul ori în caz de 

răscumpărare, cu bani echivalenţi pentru aceasta; unele drepturi de servitute, 

60
SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 19/1877, f. 1. 

61
Ibidem, f. 3. 

62
Conciliul, 1872, pp. 49-54. 

63
SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 36/1902, f. 4 

64
Ibidem, dosar 61/1910, f. 20v. 

65
Conciliul, 1872, p. 53. 

66
Greta Monica Miron, op. cit., pp. 275-278. 

67
 Congrua se acorda numai în părţile ungurene ale Episcopiei de Gherla şi reprezintă 

un ajutor bănesc anual, plătit de stat prin intermediul Fondului religios maghiar, destinat 

să completeze veniturile parohiale până la cuantumul de 315 florini. Numai din 1909 toţi 

preoţii greco-catolici români primesc congrua de la stat (cf. Onisifor Ghibu, op. cit., p. 

75). 
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cosirea ierbii din cimitir, dreptul de lemnărit, dreptul de păşune; lecticalul68; 

stolele 69  pentru botez, cununie, înmormântare etc.; taxe stabilite de 

Ordinariat pentru eliberarea extraselor matricole; stipendii pentru liturghii 

fundaţionale şi liturghii manuale; onorarii pentru catehizare70.  

Examinând materialului arhivistic, am identificat câteva documente a 

căror subiect sunt veniturile amintite mai sus. De exemplu, protocolul din 29 

noiembrie 1877, din Vişeul de Jos, dezbate veniturile bisericii greco-catolice 

de aici, pe anul 1877. Acest protocol a fost redactat între: Andrei Kovacs, 

administrator în Vişeul de Mijloc şi  nou numitul preot Paul Orosz, 

succesori ai decedatului Ştefan Simon, parohul Vişeului de Jos. Andrei 

Kovacs administrase şi Vişeul de Jos până la venirea lui Paul Orosz, iar 

sumele ce se cuveneau acestora, pe anul 1877, conform protocolului amintit 

erau mai consistente pentru Andrei Kovacs, întrucât acesta gestionase 

parohia pentru o perioadă mai îndelungată din cursul anului 1877 71 . 

Protocolul conţine, de asemenea şi semnătura protopopului Alexiu Anderko.  

La 21 iunie 1904 episcopul Ioan Szabó a trimis protopopului Iuliu 

Dragoş o adresă prin care i-a adus la cunoştinţă faptul că ministrul de culte şi 

instrucţiune publică a dispus Conscrierea unor date care privesc 

prestatiunile de lectical şi de lucru a credinciosilor cu scop, ca să se câştige 

o orientare detaială si demnă de credintia şi o iconă fidela despre starea

presenta a imprejurarilor referitóre la acele prestatiuni72. La rândul său, 

vicarul Tit Bud a atras atenţia protopopilor din întreg vicariatul cu privire la 

această solicitare a ministrului de culte şi instrucţiune publică şi a adus, în 

acelaşi timp, la cunoştinţa protopopilor dezideratul comitelui suprem cum că 

in causa acesta momentuosă să ne sfătuim într-o conferinţă ţinută laolaltă cu 

protopretorii şi cu fraţii rutheni, în Sighet, pe 5 iulie la ora 11 a.m.73. 

68
Lecticalul reprezintă acele prestaţiuni ce le acordă credincioşii parohului în bucate ori 

ca preţ de răscumpărare în bani. În Dieceza Gherlei, potrivit hotărârii luate în şedinţa 

consistorială din 3 noiembrie 1873, nr. 3313/1244, colonii sunt datori a plăti parohului 2 

mierţe de bucate şi o zi de lucru cu jugul sau două zile cu palma, iar cantorelui, o mierţă 

de bucate; zilerii cu casă sunt datori a plăti preotului o mierţă de bucate şi o zi de lucru, 

iar cantorelui ½ mierţă de bucate; zilerii fără casă au să lucreze preotului o zi cu palma 

(Ioan Genţ, op. cit., p. 246).   
69

 Stola sau competenţa stolară  reprezintă o sumă oarecare  ce o plătesc credincioşii 

parohului pentru anumite servicii religioase. Taxa stolară se achita de obicei pentru: 

botez, rugăciunea la 40 de zile de la naştere, vestirile premergătoare cununiei, 

binecuvântarea cununiilor, pentru certificat de căsătorie, înmormântare, extrase 

matricole, stipendii liturgice. (Ibidem, p. 250). 
70

Ibidem, pp. 240-241. 
71

SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 19/1877, f. 3v. 
72

Ibidem, dosar  40/1904, f. 20v-21v. 
73

Ibidem, f. 23. 
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Competenţele stolare au fost, uneori, subiectul unor neînţelegeri dintre 

preoţi şi credincioşi. Din acest motiv episcopul Ioan Szabo, în cadrul şedinţei 

consistoriale din 26 iulie 1904, a pretins protopopului Iuliu Dragoş să 

consemneze prestaţiunile stolare din fiecare parohie a tractului său, să 

comunice aceste date episcopiei până la 1 septembrie 1904 şi a recomandat 

identificarea unor soluţii în vederea uniformizării acestor plăţi74. Preotul din 

Moisei, Ioan Coman, într-o adresă din 1 august 1904, destinată protopopului, 

a făcut cunoscut faptul că până în anul 1902 lecticalul si ziua lucrului l-am 

rescumperat in suma de 600 coroane, însă în perioada următoare, 

credincioşii au rămas restanţi, refuzând să mai plătească ziua lucrului, atât 

fostului preot Vasile Dragoş, probabil din cauza divergenţelor ivite între el şi 

enoriaşi, cât şi succesorului său Ioan Coman75. Tit Bud recomanda pentru 

uniformizarea competenţelor stolare „schema paveliană” dată în consistoriul 

din 3 noiembrie 187376. Au fost situaţii în care datorită împrejurărilor nefaste 

din parohie nu s-a aprobat încasarea lecticalului. Preotul din Săcel, 

Alexandru Gyenge, a solicitat centrului diecezan, prin protopopul Paul Pap, 

să se dea dispoziţie pentru încasarea lecticalului preoţesc din parohia Săcel, 

pe anul 1900, însă răspunsul, care nu a întârziat să vină, a fost unul negativ77. 

Vicarul Tit Bud, într-o expunere din 5 septembrie 1904, adresată 

protopopului Vişeului, l-a provocat pe acesta să participe la şedinţa comisiei 

mixte comitatense, prezidată de comitele suprem, ducând cu sine diuarele de 

lectical de pe anii 1898-1903 din fiecare parohie. Şi deoarece în tabelele 

acum facute s-au ivit diferenţe cu înscrierea venitelor preoţeşti din 1896 la 

recercarea Ill[ustrului] D[omn] Comite Suprem eşti rogat fără întarziere 

chiar şi cu espres a coaduna de la preotii din district tabelele conscrierei 

venitelor preoţeşti din 1896 şi  a le aduce cu d[umnea]ta şi acelea78. 

Trebuie specificat că în 1896, la hotărârea din 17 martie a ministrului de 

culte şi instrucţiune publică, s-a făcut conscrierea veniturilor preoţeşti, cu 

scopul reglării, uniformizării congruei preoţimii catolice79. 

În general, atitudinea clerului în privinţa realizării veniturilor, poate fi 

apreciată ca o componentă însemnată ce influenţa echilibrul unei parohii80. 

Preotul avea un motiv în plus să-şi facă datoria acolo unde comunitatea 

parohială îi asigura cele necesare unui trai decent. 

74
Ibidem, f. 25. 

75
Ibidem, f. 27. 

76
Ibidem, f. 28. 

77
Ibidem, dosar 33/1901, f. 16. 

78
Ibidem, dosar 40/1904, f. 35. 

79
Ioan Genţ, op. cit., pp. 240-241. 

80
Silviu Sana, op. cit., p. 200. 
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O atenţie deosebită era acordată conduitei preoţilor din district, 

protopopul redactând rapoarte despre statutul vieţii şi moralităţii preoţilor din 

cadrul districtului. Preoţii, pentru a fi un reper pentru comunitatea pe care o 

slujeau, trebuiau să fie un exemplu bun şi să se abţină de la tot ce era contrar 

moralităţii. În grija lor erau şcolile, creşterea mlădiţelor tinere, iar în 

duminici şi sărbători, din amvon, îndemnau pe credincioşi la o viaţă 

morală81. Cu prudenţă pastorală trebuiau să înlăture toate piedicile ivite în 

calea unei conduite sănătoase. Statutul şi dregătoria de preot presupuneau o 

exemplaritate a vieţii şi o integritate a moravurilor astfel încât să existe 

concordanţă între purtarea sa şi ceea ce predica cu cuvântul82. 

În documentele de arhivă am surprins două statistici, una întocmită pe 

anul 187683, iar cealaltă pe 188184 cu privire la statutul vieţii şi moralităţii 

preoţilor din districtul Vişeului, ambele semnate de protopopul Alexiu 

Anderco, indicând informaţii despre: numele preotului, anii vieţii şi ai 

preoţiei, starea civilă (căsătorit sau celib), câţi copii are, care este purtarea sa 

în cadrul familiei şi în parohie, cum îşi creşte pruncii, starea fizică a 

preotului. Alte aspecte urmărite, în cadrul aceleiaşi statistici, erau: sârguinţa 

de care da dovadă preotul în catehizarea pruncilor scolastici, modul în care 

erau administrate Tainele bisericeşti credincioşilor, acurateţea cu care erau 

celebrate toate serviciile sacre, felul în care erau păstrate matricolele, 

„raţiunile” şi protocoalele bisericeşti, maniera în care se discuta cu 

credincioşii şi în ce măsura păstorul sufletesc era aplecat spre lectură85.  

De exemplu, din statistica pe anul 1876, aflăm despre Alexiu Anderco86, 

preot în Borşa beneficiul superior, că avea 56 de ani şi 37 de preoţie. Era 

căsătorit şi avea nouă copii, care au beneficiat de o bună creştere. Starea 

sănătăţii sale era una bună, împlinea cu diligenţă datoriile administrative, se 

purta cu credincioşii exemplar şi avea procupări culturale vaste. Mihail 

Szalka87, preot în Borşa beneficiul inferior, avea 61 de ani şi 37 de preoţie. 

Era căsătorit şi avea trei prunci bine educaţi. Atât în familie, cât şi în parohie 

se purta bine. În privinţa sănătăţii erau consemnate probleme precare. Deşi 

serviciile religioase şi obligaţiile administrative le săvârşea cu hărnicie era 

menţionată lipsa protocoalelor parohiale. În ceea ce priveşte relaţia sa cu 

enoriaşii, aceasta era una bună.   

81
Tit Bud, op. cit., p. 379. 

82
Ioan Genţ, op. cit., pp. 188-189. 

83
SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 17/1876, f. 6. 

84
Ibidem, dosar 27/1891, f. 27. 

85
Ibidem, dosar 17/1876, f. 6. 

86
Ibidem. 

87
Ibidem. 
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Documentele de arhivă ne indică faptul că au existat şi derapaje 

comportamentale din partea slijitorilor altarului. Comportamentul negativ al 

acestora era constat de protopop fie în cadrul vizitei canonice, pe care o 

efectua în parohie, fie era semnalat protopopului de către credincioşi, în 

cadrul unor plângeri înaintate acestuia. De pildă, protopopul Vişeului, Paul 

Pap, ce administra temporar şi districtul Ieudului, a fost avertizat de către 

poporeni asupra purtării necorespunzătoare a preotului Mihaly din Sălişte şi a 

pedepselor aplicate de către acesta credincioşilor88. Acuze grave sunt aduse 

din partea credincioşilor, preotului şi cantorelui din Leordina, aceştia fiind 

acuzaţi că de patru ani strâng veniturile bisericii şi nu se îngrijesc de 

întreţinerea ei89. 

Sursele arhivistice semnalează faptul că uneori neînţelegerile dintre 

preot şi credincioşi au mers până într-acolo, încât, s-a solicitat aplanarea lor 

într-un for de instanţă civilă. Episcopul Ioan Szabó în şedinţa din 18 

februarie 1902, ţinută la Gherla, a decis ca protopopul Paul Pap să se 

deplaseze la Leordina, să-l convingă pe preotul de acolo, George Timiş, să-şi 

retragă plângerea depusă la procuratura regească din Sighet împotriva unor 

credincioşi acuzaţi de calomnie şi vătămare de onoare, deoarece, în caz 

contrar, preotul din Leordina va fi supus unei exigente investigaţii 

bisericeşti90. De o anchetă amplă a avut parte preotul Mihail Iuga din Vişeul 

de Mijloc, acuzat fiind de organizarea unor petreceri cu joc şi muzică în 

postul Crăciunului91. 

Dintotdeauna credincioşii l-au supus pe preot unei radiografii mai severe 

în ceea ce priveşte purtarea sa în cadrul comunităţii şi nu numai. Iar preotul 

care se dovedea a fi cu adevărat un model de moralitate se bucura de 

respectul păstoriţilor, având, în numeroase privinţe, foarte mult de câştigat. 

88
SJAN Maramureş, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, dosar 36/1902, f. 8. 

89
Ibidem, dosar 37/1902, f. 1. 

90
Ibidem, dosar 36/1902, f. 4. 

91
Ibidem, dosar 61/1910, f. 20-38. 
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XX-LEA 

COSMIN BOGDAN ILIEȘ
*

Abstract: The wooden churches built after the mid-nineteenth century, a 

period marked by profound changes in the Romanian traditional 

communities, are probably the last example of old carpentry traditions 

translated into sacral wooden architecture. This study deals with the issue of 

building and repairing wooden places of worship, in the current territory of 

Sălaj county, between 1848 and 1948. The purpose of the study is to capture 

the evolution of these churches, through the light of church builders and 

communities, but also to show documentary potential of the wooden 

churches constructed during this period. In this regard, we have consulted a 

number of archive documents kept in various church archives. The concrete 

presented situations verify, correct and complete previous knowledge about 

the wooden churches of Sălaj. However, for the analyzed period, this study 

presents relevant issues concerning the organization of work of craftsmen 

and attitudes and constraints of rural communities, regarding the most 

important building of community: the church. Finally, it makes some 

reflections on the importance of documenting about the wooden churches 

built after the revolution of 1848-1849, about archival research in order to 

obtain unique information and, last but not least, it notes the need for similar 

studies for other parts of the country. 

Keywords: religious buildings from Sălaj, church builders, local identity, 

traditional wooden architecture, archival documents. 

E bine cunoscut azi faptul că procesul început spre sfârşitul secolului al 

XVIII-lea, de înlocuire a vechilor biserici de lemn cu altele noi, de zid, a fost 

susţinut şi accelerat de noile realităţi sociale apărute după revoluţia 

paşoptistă. După acest moment, puţinele edificii de cult din lemn care aveau 
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să se construiască au fost ridicate doar de comunităţi mai mici sau prea 

sărace pentru a-şi asuma efortul realizării unei biserici de zid. 

În lumina acestor considerente ne putem pune, firesc, câteva întrebări: 

care este importanţa documentară a bisericilor de lemn construite după 

momentul revoluţionar 1848-1849? Ce informaţii relevante poate aduce un 

studiu dedicat acestor edificii de cult pentru cercetarea arhitecturii sacrale din 

Sălaj, o zonă în care încă se mai păstrează multe biserici de lemn? Mergând 

şi mai departe, spre o profunzime a aspectelor analizate, se nasc alte şi alte 

întrebări: ce ne pot spune aceste edificii de cult despre arta şi tehnica de a 

construi biserici de lemn? Ce putem afla despre meşterii acestor biserici sau 

despre relaţiile apărute între aceştia şi comunitatea comanditară? Care a fost 

soarta bisericilor de lemn după scoaterea acestora din circuitul cultic şi care 

este valoarea probatorie a elementelor de lemn păstrate din vechile biserici, 

pentru cercetarea acestei categorii aparte de lăcaşuri de cult? 

Toate aceste întrebări pot constitui tot atâtea direcţii de cercetare. 

Folosind documentele de arhivă drept principală sursă de informaţii, 

prezentul studiu va cauta să ofere răspunsuri întrebărilor formulate anterior. 

Fără a avea pretenţia exhaustivităţii, lucrarea va trata problematica construirii 

şi reparării lăcaşurilor de cult din lemn, în teritoriul actualului judeţ Sălaj, pe 

parcursul unui interval de aproximativ o sută de ani: 1848-1948. Sunt 

urmărite realizările meşterilor de biserici, comunităţile comanditare, dar şi 

relaţiile stabilite între aceştia. Nu în ultimul rând, în cadrul acestui demers 

sunt considerate a fi importante aspecte precum identitatea constructorilor, 

transformările la care sunt supuse bisericile de lemn, dar şi detaliile legate de 

practica uzuală din această perioadă, cu privire la scoaterea din folosinţă, 

strămutarea sau demolarea unui astfel de edificiu. 

Anii ce au urmat revoluţiei paşoptiste au dus, fără îndoială, la o 

îmbunătăţire a condiţiilor sociale pentru comunităţile recent deziobăgite, 

aproape pe toate planurile, dar nu uşor şi nu imediat. Construcţia unei biserici 

de zid corespunzătoare, comparabilă cu cele ale celorlalte confesiuni 

conlocuitoare presupunea încă un efort prea mare pentru unele comunităţi, 

fapt pentru care, nu de puţine ori, opţiunea sătenilor avea să se îndrepte spre 

strămutarea sau repararea unei vechi biserici de lemn sau edificarea alteia 

noi, din acelaşi material. Pentru o astfel de soluţie vor opta mai multe sate, 

unele dintre acestea puternic afectate de luptele revoluţionare sau altele, prea 

mici şi prea sărace pentru a-şi lua responsabilitatea ridicării unui edificiu de 

zid. Din 1848 şi până spre 1860, mai multe colectivităţi sălăjene vor construi 

sau vor strămuta o astfel de biserică de lemn, printre acestea numărându-se şi 

comunităţile din: Vălişoara, Rona, Chendremal, Crişeni, Stupini, Mierţa, 

Sântă Măria şi Surduc. 
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Dintre satele amintite anterior, localităţile Surduc şi Rona, alături de Perii 

Vadului şi Tihău, îşi văzuseră bisericile distruse sau grav avariate de iureşul 

revoluţiei1. Dacă credincioşii din Perii Vadului îşi vor construi o nouă 

biserică de zid abia în 1863, cei din Rona vor aduce vechea biserică a satului 

Vărai (actualmente în judeţul Maramureș)2. În acelaşi timp, locuitorii satului 

Surduc vor face demersurile necesare pentru a-şi construi o biserică de lemn. 

În cererea lor din 21 martie 1857, adresată Episcopiei greco-catolice de 

Gherla, aceştia precizau faptul că satul, greu încercat în timpul revoluţiei, 

reuşise până la acea dată să strângă doar 560 de florini, bani insuficienţi 

pentru a începe edificarea unei biserici de zid. Solicitarea credincioşilor era 

argumentată şi prin faptul că, pentru ridicarea unei biserici de zid, banii pe 

care îi deţineau ar fi ajuns, probabil, doar pentru plata meşterului zidar, în 

timp ce pentru edificarea unei biserici de lemn, costurile cu meşterul dulgher, 

pe care de altfel îl şi angajaseră, erau doar de 300 de florini, la care se mai 

adăugau asigurarea meselor pentru meşter, dar şi mâna de lucru necesară din 

partea satului. În schimbul acestei plăţi, meşterul de lemn se obliga să 

termine biserica până în toamna următoare3 . Cererea credincioşilor din 

Surduc trebuie să fi avut câştig de cauză, deoarece ulterior, în această 

localitate, se va construi o biserică de lemn. După aproape 50 de ani de la 

edificare, bisericuţa de lemn ridicată în Surduc ne va fi prezentată într-o 

descriere ca fiind o clădire obişnuită, fără valenţe artistice deosebite şi cu un 

puternic caracter funcţional. Scundă şi întunecoasă, fără fundament, turn sau 

boltitură, cu ferestre atât de mici încât privită din exterior părea că nici nu are 

ferestre, făcută din scânduri aşezate între stâlpi verticali, pe tălpi, înaltă doar 

de 1,5 metri, biserica era atât de mică astfel încât foarte uşor un om înalt 

ajungea cu capul în grinzele4.  

Pentru aducerea unei biserici de lemn dintr-un alt sat se vor îndrepta şi 

locuitorii din Chendremal, Doba sau Tusa. În cazul primei localităţi, biserica 

strămutată aici înlocuia o mai veche biserică de lemn care căzuse pradă unui 

1
Biserica din Surduc a fost transformată în cenuşă, cu toate bunurile sale şi cu două 

clopote, la fel ca cele din Rona şi Perii Vadului. Biserica din Tihău a fost devastată şi în 

parte arsă. cf. Elena Mihu, Un apel pentru cei morţi: Rapoartele preoţilor greco-catolici 

1848-1849, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2012, pp. 461-463.  
2
 Dionisie Stoica şi Ioan P. Lazar, Schiţa monografică a Sălagiului, (în continuare: 

Dionisie Stoica şi Ioan P. Lazar, Schiţa monografică...), Institutul tipografic şi de editură 

„Victoria”, Şimleu Silvaniei, 1908, p. 266. 
3
 Simion Retegan, Parohii, biserici şi preoţi greco-catolici din Transilvania la mijlocul 

secolului al XIX-lea (1849-1875), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, pp. 111-112. 
4
Serviciul Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale (în continuare: SJSJAN), Fond 

Protopopiatul Greco-Catolic Surduc, dosar  4/1891-1946, f. 3r. 



COSMIN BOGDAN ILIEȘ 

64 

incendiu5. Puţinii credincioşi români din Doba îşi vor aduce biserica de lemn, 

conform tradiţiei, din satul Chilioara. Mutarea bisericii de lemn din Şeredei 

în Tusa avea să fie înregistrată în registrul de venituri şi cheltuieli al parohiei 

Şeredei pe anul 1860: venituri din zidiri bisericeşti: vechea biserică s-a dat, 

26 fl.6. 

Despre biserica de lemn din Mierţa, ridicată în 1857 la îndemnul 

preotului de atunci, Gheorghe Meseşan, se ştie că a fost construită de 

meşterul Ştefan Alexa din satul vecin, Bercea7. Din aceeaşi familie probabil 

erau şi meşterii Ştefan Teodor şi fiul său, Ştefan Ioan, care au ridicat în anul 

1862 biserica din localitatea natală, Bercea8. Pe meșterul Ștefan Toader îl 

vom regăsi și în Răstolț, în anul 1866, cu ocazia reparărilor efectuate la 

biserica din localitate. Edificată cu puțină vreme înainte, în 1840, după numai 

26 de ani, lăcașul de cult din Răstolț avea nevoie de reparații la turnul 

clopotniță. Din înțelegerea încheiată între meșterul Ștefan Toader și curatorii 

bisericii din localitate, ca reprezentanți ai credincioșilor din Răstolț, reținem 

faptul că anterior reparațiilor plănuite, turnul bisericii era nestatornic și bazat 

rău. Decizia comunității de a apela la un meșter de lemn pentru a repara 

turnul bisericii trebuie să se fi datorat și ordinelor autorităților cu privire la 

această problemă, menționate în preambulul înțelegerii. 

Dată fiind situaţia, meșterul Ștefan Toader se lega să edifice o clopotniță 

în fundul din lăuntru care să nu fie nici într-o legătură cu turnul respectiv cu 

clopotnița bătrână; totodată a lega turnul așa încât ăla mai mult nici cum să 

nu se clatine când s-ar trage clopotul, precum nici vântul sau ceva furtuni 

mari, prin urmare să nu fie periclitată nici biserica...9. 

În cazul unui insucces, meșterul accepta posibilitatea de a fi dat în 

judecată de către reprezentanții parohiei, termenul de garanție pentru 

lucrările efectuate fiind de 50 de ani10.  

Dacă această prevedere contractuală poate fi considerată rezonabilă, se 

poate presupune că garanția oferită de meșter ar fi fost onorată, dacă vârsta 

înaintată a meşterului nu ar fi permis-o, de către fiul său. În cazul în care e 

doar o coincidență de nume, meșterul Ștefan Toader trebuie să fi fost la data 

întocmirii contractului destul de tânăr. Plata oferită meşterului Ştefan Toader 

pentru lucrările la turnul bisericii era de 28 de florini v.a.. Credincioșii se 

5
Bogdan Ilieş, notiţe de teren, 07.04.2012 (interviu cu Ioan Vaida – diacul bisericii). 

6
SJSJAN, Fond Parohia  Greco-Catolică  Şeredei, dosar  1/1857-1976, f. 9r. 

7
 Valeriu Sima, Biserici şi preoţi din raionul Huedin (în continuare: Valeriu Sima, 

Biserici şi preoţi...), Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, ms., 

Poieni, 1967, p. 88.  
8

Ibidem, p. 17. 
9

SJSJAN, Fond Protopopiatul  Greco-Catolic  Buciumi, dosar  6/1866-1925, f. 1r. 
10

Ibidem. 



Meșteri, comunități și biserici de lemn din Sălaj 

 65 

obligau să pună la dispoziția meșterului, în fiecare zi, 4 oameni precepători 

în câtva la lucrul de lemn și în cazul de lipsă și 5. Sătenii aveau obligația de 

a asigura și băutura meșterului. Lucrul la noul turn al bisericii trebuia să 

înceapă la doar o lună de la semnarea contractului, adică în 3 septembrie 

186611. 

În anul 1862, protopopul ortodox Grigore Ciocaş al Cetăţii de Piatră, 

transmitea Consistoriului din Sibiu o adresă în care prezenta situaţia 

religioasă a comunităţii din Ciumeni12. Fiind vorba despre o convertire 

colectivă, aflăm pe această cale că, la acea dată, credincioşii din această 

localitate reveniseră recent de la religia greco-catolică la cea ortodoxă13. 

Întrucât vechea biserică parohială de lemn fusese anterior lovită de un fulger 

şi nu fusese reparată până în anul 1862, credincioşii hotărâseră edificarea 

unei noi biserici. Deşi problemele de ordin religios ale comunităţii aveau să 

continue, inclusiv din punct de vedere patrimonial, documentele referitoare 

la situaţia amintită nu ne vorbesc despre meşterul care a ridicat această 

biserică. Numele lui însă îl vom afla indirect, dintr-un contract încheiat cu un 

alt sat, Valea Loznei, pentru care, la mai puţin de zece ani de la construirea 

bisericii din Ciumeni, va ridica o biserică. 

Comunitatea din Valea Loznei, de aproximativ 330 de suflete, sat nou 

înfiinţat din oameni veniţi din localităţile învecinate, Lozna şi Preluci, cerea 

încă din 1866 învoire Episcopiei greco-catolice de Gherla de a ridica o 

biserică în satul lor. Menţionau, în favoarea cererii lor, că aveau la acea dată 

materialul necesar adunat şi cumpăraseră un loc potrivit pentru edificarea 

unei biserici. Totodată, şcoala confesională urma să fie terminată în curând, 

aveau loc de cimitir şi aveau promişi şi 40 de florini v.a. din partea doamnei 

Mezei – probabil unul din marii proprietari din hotarul satului14. 

Pentru a grăbi executarea bisericii, credincioşii din Valea Loznei, 

trimiţând în 30 august 1867 pentru aprobare contractul încheiat cu meşterul 

Irimie Roman din Vima Mică, cereau episcopului să intervină la autorităţile 

comitatense pentru scutirea satului de la greutăţile publice. Pe această cale, 

informau că lucrul la biserică începuse încă de la sărbătoarea Sfântului Petru 

şi sperau, spuneau aceştia, ca pe săptămâna viitoare cu ajutorul lui 

Dumnezeu ne vom apuca de încheierea aceleia...15. 

11
Ibidem. 

12
Vechea denumire a localităţii Podişu. 

13
 Dumitru Suciu (coord.), Biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în Transilvania în 

epoca modernă: documente. Protopopiatul Cetatea de Piatră şi Eparhia Sibiului: 

1849-1874: Corespondenţă, vol. II/1, Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 239. 
14

 Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale (în continuare: SJCJAN), Fond 

Episcopia  Greco-Catolică  de  Cluj-Gherla, doc. 981/1866, f. 3r-3v. 
15

Ibidem, doc. 2362/1867, f. 1r. 
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Prin contractul încheiat între meşterul Irimie Roman şi locuitorii din 

Valea Loznei, erau stabilite principalele obligaţii ale celor două părţi. Cu 

această ocazie aflăm că meşterul se obliga să construiască o biserică de lemn 

în Valea Loznei pe forma bisericei care am edificat în Ciumeni, cu acea 

luare aminte că cu o urmă să fie mai lungă şi de naltă în păreţi tot cu una 

urmă mai naltă, cu chor...”16. În acelaşi timp, meşterul Irimie Roman se 

obliga să şi acopere biserica cu şindrilă, cu condiţia ca pentru acoperirea 

turnului, de la clopote în sus, comunitatea să dea şindrila de brad precum şi 

să execute uşile de la naos şi de la intrarea în biserică, din materialul dat tot 

de către săteni. 

Credincioşii din Valea Loznei se angajau să pună la dispoziţia meşterului 

mâna de lucru necesară, atât cât va fi nevoie, precum şi plata cuvenită 

meşterului. Aceasta urma să fie plătită în mai multe etape, în funcţie de 

evoluţia construcţiei bisericii: 5 florini v.a. înainte de începerea lucrului, încă 

5 florini după prima săptămână de lucru şi restul de încă 70 florini aveau să 

fie plătiţi după proporţiunea înaintării lucrului17.  

În contul muncii efectuate, meşterul urma să mai primească, pe lângă 

banii amintiţi, încă 20 de mierţe austriece de mălai, ce urmau a fi plătite după 

ridicarea pereţilor, precum şi 50 de fuioare de cânepă. Pe parcursul timpului 

în care meşterul urma să ridice biserica, sătenii îi asigurau şi câte două porţii 

de ţuică pe zi18. 

Conform contractului încheiat, meşterul Irimie Roman se angaja să 

înceapă lucrul într-o zi de marţi, cea mai apropiată după sărbătoarea 

Rusaliilor şi să continue lucrul, fără întrerupere, pâna la finalizarea acestuia. 

Înţelegerea scrisă cu meşterul Irimie Roman, datată în 27 mai 1867, era 

semnată din partea comunităţii din Valea Loznei de către Dimitrie Balint, 

curator primar, de Todor Ciascai, cel mai bătrân, Mihai Sava şi Ioan Irimuş. 

Documentul fusese redactat de către parohul Cuciulatului, Ioan Balint, 

probabil rudă cu Dimitrie Balint şi fusese semnat în prezenţa protopopului 

Demetriu Hossu, parohul din Lozna. Meşterul, menţionat drept obligat 

architector, se semna prin tragerea crucii19. 

În afară de locul de origine, contractul nu ne furnizează prea multe date 

despre meşterul Irimie Roman. Îl regăsim, în schimb, pe lista votanţilor din 

parohia ortodoxă Vima Mică, în 1868, cu ocazia alegerii lui Ioan Roman, fiul 

preotului bătrân Ioan Roman, în calitatea de preot paroh după finalizarea 

16
Ibidem, f. 3r. 

17
Ibidem. 

18
Ibidem. 

19
Ibidem, f. 3v. 
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cursurilor teologice20. Cercetând registrele matricole ale parohiei ortodoxe 

Vima Mică aflăm că, pe 28 octombrie 1874, Irimie Roman murea, în 

localitatea natală, la vârsta de 70 de ani21. 

Implicarea în edificarea bisericii din Valea Loznei a lui Ioan Irimuş, unul 

dintre semnatarii din partea parohiei a contractului cu meşterul Irimie 

Roman, este un aspect ce rămâne de lămurit. Pisania bisericii, de factură 

recentă, îl menţionează pe acesta alături de Irimie Roman, ca unul dintre 

meşterii care au construit biserica. Mai mult decât atât, pe lângă cei doi 

menţionaţi anterior, în cadrul aceleiaşi pisanii mai este amintit şi meşterul 

Vasile Pop din Cozla. Dacă în cazul lui Ioan Irimuş se poate bănui că fusese 

însărcinat de către comunitate, probabil datorită cunoştinţelor lui de 

dulgherie, să-l ajute pe meşterul Roman, dar şi să supravegheze buna 

desfăşurare a edificării, rolul celui de-al treilea meşter e mai greu de precizat. 

Probabil a fost un ucenic al meşterului Irimie Roman, căci acesta, în 1867, 

avea deja 63 de ani, ori poate a fost meşterul care s-a ocupat de făcutul 

şindrilei. De reţinut faptul că meşterul Vasile Pop venea dintr-o localitate din 

care, pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, dar şi în 

primii ani ai secolului următor, se vor remarca meşteri pricepuţi în edificarea 

de biserici şi case de lemn, dar şi în realizarea şindrilei. 

În aproximativ aceeaşi perioadă, credincioşii din Almaş, având construită 

o nouă biserică de zid, căutau să vândă mai vechea lor biserică de lemn.

Referindu-se la cererea lor, transmisă Consistoriului greco-catolic din Blaj 

prin intermediul protopopului Mărgăului, acestora li se punea în vedere, în 

anul 1870, ca anterior vânzării lemnului provenit de la biserică, pânza pictată 

care acoperea pereţii şi bolta bisericii să fie dată jos şi arsă. Totodată, 

vânzarea era condiţionată de existenţa unei şcoli parohiale, recomandându-se 

ca, în cazul în care aceasta nu exista, lemnul provenit de la vechea biserică să 

fie folosit pentru ridicarea unui edificiu şcolar. De asemenea, se preciza 

faptul că lemnul provenit de la biserică putea fi folosit pentru construirea 

20
Ioan Roman junior fusese ales de capii de familie din Vima Mică să-i succeadă 

părintelui său în demnitatea de preot paroh al acestui sat. Printre aceşti votanţi regăsim o 

singură persoană cu numele Irimie Roman, cel mai probabil, meşterul de biserici. cf. 

Dumitru Suciu (coord.), Biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în Transilvania în 

epoca modernă: documente. Protopopiatul Cetatea de Piatră şi Eparhia Sibiului: 

1849-1874: Corespondenţă, vol. II/1, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp. 

369-372.  
21

 Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale, Fond Colecţia “Registre stare 

civilă”, Parohia Ortodoxă Vima Mică, Maramureş, registru decedaţi anii 1828-1907, f. 

28v. 
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unei case, dar în nici un caz nu putea fi folosit pentru grajduri de vite sau 

coteţe22.  

Satul Ponița avea o biserică de lemn care în anul 1874 necesita reparații. 

Situațiile financiare ale filiei Ponița surprind cheltuielile făcute cu această 

ocazie. Aflăm astfel, că pentru munca prestată de acoperitorii bisericii, dar și 

pentru alte cheltuieli nespecificate, i s-au dat lui Ioan Mărcuș din Mal suma 

de 35 florini și 25 de creițari23. Pentru aceleași reparații aveau să fie 

cumpărate 300 de lețuri, pentru care au fost plătiți 21 de florini, 16 scânduri 

groase și tot atâtea subțiri, în valoare de 21 florini, dar şi cuie de șindrilă și de 

lețuri de 24 florini și 40 creițari24. La doar trei ani după lucrările de reparare a 

acoperișului, situațiile financiare înregistrează altele, de această dată cu 

privire la reparatul și vopsitul bisericii. Pentru lucrul ca ajutor al meșterului 

la reparațiile efectuate la biserică, lui Ilie Sabo din Ponița aveau să i se 

plătească 5 florini și 50 de creițari25. 

Dintr-un raport referitor la edificarea noii biserici din Preluci, întocmit în 

ianuarie 1883 de către viceprotopopul Surducului, Ştefan Ilieşiu din Cristolţ, 

aflăm că fusese semnat un contract cu meşterul de lemn Ioan Petruţiu din 

Măgoaja (actualmente în judeţul Cluj). Documentul amintit, semnat de 

meşterul Petruţiu şi reprezentanţii credincioşilor din Preluci, însoţit de planul 

viitorului edificiu de cult, precum şi de 5 adeverinţe în original, care 

dovedeau iscusinţa şi abilitatea meşterului Ioan Petruţiu în construirea 

bisericilor, fuseseră transmise spre aprobare Episcopiei din Gherla26. La 

începutul lunii următoare, problema construirii noii biserici de lemn în 

Preluci avea să fie discutată de către Consistoriu. Din documentul întocmit 

cu această ocazie, aflăm că biserica pe care maestrul Ioan Petruţiu se obliga 

să o construiască urma să fie din lemn, aşezată pe un fundament de piatră, cu 

o lungime de 7 stânjeni şi o urmă, profunzimea altarului 1 stânjen şi 4 urme,

încăperea bărbaţilor 3 stânjeni şi o urmă, încăperea muierilor 1 stânjen şi 4 

urme, pridvorul 4 urme, lăţimea totală a bisericii fiind de 3 stânjeni. 

Fundamentul de piatră trebuia să fie de 3 urme sub nivelul solului şi de încă 

2 urme deasupra. Înălţimea pereţilor trebuia să fie de 1 stânjen şi 2 urme, 

turnul până la clopote de 5 stânjeni şi tot atâta de la clopote în sus, corul 

pentru tineri din naosul bisericii trebuia să aibă lungimea de 1 stânjen şi 2 

urme. 

Canonicul Mihail Şerban, cel care semna referatul cu privire la 

construirea bisericii din Preluci, atenţiona asupra faptului că nici în contract 

22
SJSJAN, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Buciumi, dosar 5/1863-1940, f. 7r. 

23
SJSJAN, Fond Parohia Greco-Catolică Plesca, dosar 1/1868-1917, f. 9r. 

24
Ibidem. 

25
Ibidem. 

26
SJCJAN, Fond Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, doc. 4043/1883, f. 10v. 
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şi nici în planul trimis spre aprobare nu se făcea referire la ferestrele pe care 

biserica ar fi trebuit să le aibă. Pentru a lămuri şi acest aspect, aprobarea 

contractului şi a planului era condiţionată de obligativitatea de a se realiza, 

de către maestru, cel puţin 7 ferestre proporţionale mărimei bisericii, aşa 

cum fuseseră marcate cu cerneală roşie pe planul transmis. Ferestrele 

trebuiau să fie de sticlă şi să aibă în afară gratii de metal. La finalizarea 

lucrărilor, se mai cerea ca noul edificiu să fie luat în primire numai după 

inspectarea acestuia, de către un alt pricepător, şi numai după ce acesta îşi va 

fi dat acordul, să-i fie plătită şi ultima tranşă de bani meşterului Petruţiu27. 

Acelaşi meşter apărea, în 1878, în situaţiile financiare ale parohiei ortodoxe 

Luminişu, care înregistrau o plată de 10 florini şi 28 creiţari: la Petrucz Juon 

jáler din Mogoja pentru zid am dat28. 

În  ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, tot mai multe biserici de zid 

vor fi construite, anticipând oarecum momentul prielnic de dinaintea 

primului război mondial. În consecinţă, tot mai multe biserici de lemn vor fi 

scoase din circuitul cultic, iar ulterior, cele mai multe vor fi demolate. În 

această situaţie regăsim şi vechea biserică parohială a credincioşilor din 

localitatea Rus, despre al cărei sfârşit, tradiţia locală reţine faptul că 

materialul lemons, rezultat în urma demolării, a fost împărţit între sătenii 

care au participat la căratul materialelor de construcţie pentru noua biserică 

parohială29. În acest fel, avea să se păstreze pentru mai bine de un veac, 

transformată în anexă gospodărească, partea din faţă a vechii biserici 

(pridvorul, portalul intrării, uşa şi o parte din lemnele bisericii). Piesele 

păstrate în acest mod relevau faptul că în a doua parte a secolului al XIX-lea, 

edificiile de cult din lemn folosite de comunităţile sălăjene fuseseră ridicate 

în diferite sisteme constructive. Alături de majoritatea bisericilor de lemn, 

construite în sistemul tradiţional de bârne aşezate orizontal, puteau fi regăsite 

şi biserici construite în căţei – scânduri orizontale aşezate între stâlpi 

verticali, aşa cum era şi biserica de lemn din Rus sau cea din Surduc. Alături 

de acestea puteau fi regăsite şi biserici din nuiele, situaţie întâlnită în cazul 

vechii biserici vicariale din Şimleu30 sau în cazul bisericii din Hereclean31. 

Într-un protocol al parohiei Măerişte, întocmit la 13 ianuarie 1899, 

regăsim modul în care fuseseră valorificate lemnele vechii biserici. Acestea, 

scoase la licitaţie în conformitate cu hotărârile luate anterior, au revenit 

următorilor: Selegianu Vasalică a cumpărat 11 bucăţi de lemne cu 2,62 

coroane (cr.), Lucaciu Vasalică a cumpărat 5 bucăţi de lemne cu 0,51 cr., 

27
Ibidem, f. 12r. 

28
SJSJAN, Fond Parohia  Ortodoxă  Luminişu, dosar 1/1867-1918, f. 39r. 

29
Bogdan Ilieş, notiţe de teren, 24.09.2011 (interviu cu prof. Onorica Mureşan). 

30
 Dionisie Stoica şi Ioan P. Lazar, Schiţa monografică..., p. 179. 

31
SJCJAN, Fond Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, doc. 797/1864, f. 3r. 
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Ioan Vicaș a cumpărat 17 bucăţi de lemne plătite cu 7,07 cr., Samoil Bodenu 

a cumpărat 2 bucăţi din lemnele bisericii, plătind 1,05 cr., Horvath Bertalan a 

cumpărat toate lemnele din pereţii bisericii, plătind suma de 80,00 cr.. Restul 

lemnelor putrede, bune numai de foc, au fost cumpărate de către Biriș 

Gheorghe cu suma de 1,10 cr.. Pentru folosul comunităţii aveau să fie 

păstrate câteva lemne, pentru a fi utilizate ca stâlpi la un gard care urma să se 

construiască în jurul curţii școlii32. 

Tot spre sfârşitul secolului al XIX-lea, locuitorii satului Chechiş decideau 

în cadrul unei adunări generale renovarea bisericii parohiale. Invocând lipsa 

banilor necesari ridicării unei noi biserici, dar şi starea încă bună a bisericii 

de lemn, edificată în anul 1794, credincioşii greco-catolici din această 

localitate luau hotărârea ca biserica existentă să se lungească cu doi stânjeni 

în lungime şi încă sfântul altar să se întindă respectiv să se înainteze cu 2 

stânjeni în lungime şi lărgime către răsărit, apoi să se acopere din nou toată, 

să se taie în pereţi ferestre noi şi să înalţe şi pe din afară să se vacăluiască 

totă cum se cuvine33. 

Putem presupune că modificările aduse bisericii din Chechiş aveau să fie 

făcute de meşterul Istvánfy Jakab, acesta semnând în 1899 bugetul şi 

necesarul de materiale destinate acestor lucrări. Din aceste documente aflăm 

că pentru această lucrare erau necesare, printre altele, 50.000 bucăţi de 

şindrilă, al căror cost era estimat la 155 florini, căpriori în valoare de 30 fl., 2 

stânjeni de piatră care costau 12 fl., dar şi leţuri, cuie sau vopsele. Din totalul 

de 761,5 florini, cât erau estimate costurile acestor lucrări, 300 de florini 

reprezenta suma cuvenită lucrătorilor34. 

Îl vom regăsi pe acelaşi meşter, Istvánfy Jakab, semnând planul şi 

preliminarul de cheltuieli pentru noua biserică de lemn, care se dorea a fi 

ridicată în 1907 la Mănăstirea Strâmba. Vechea biserică de lemn de la 

această mănăstire se afla într-o stare atât de proastă în 1908, încât nu mai 

putea fi folosită la îndeplinirea serviciului divin35. Se dorea ca din lemnele 

vechii biserici şi din lemne aduse din pădurea mănăstirii să se construiască o 

bisericuţă cinstită timpului de azi36. 

În contextul cererii adresate de către administratorul mănăstirii, Ilie 

Şerban, către Consistoriul mitropolitan din Blaj, aflăm că meşterul Istvánfy 

era din Panticeu (actualmente în judeţul Cluj), şi folosea titlul profesional de 

dulgher (ácsmester). Din totalul de 2.803 coroane, cât era estimată valoarea 

lucrărilor la biserica de lemn care urma să fie construită, 732 de coroane 

32
SJSJAN, Fond Parohia  Greco-Catolică Măerişte, dosar 2/1883-1920, f. 50r. 

33
SJSJAN, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Gârbou, dosar 15/1899-1928, f. 1r-1v. 

34
Ibidem, f. 3v-4r. 

35
SJSJAN, Fond Protopopiatul  Greco-Catolic Gârbou, dosar 12/1896-1937, f. 6r. 

36
Ibidem, f. 6v. 



Meșteri, comunități și biserici de lemn din Sălaj 

 71 

reprezentau cheltuielile cu munca de zidărie şi pregătire a terenului, partea de 

dulgherie era estimată la 1.142 coroane, munca de tâmplărie la 769 coroane, 

iar partea de fierărie era evaluată la 160 coroane37. Schiţele întocmite de 

meşterul Istvánfy prezintă un edificiu simplu, tencuit, împărţit în încăperile 

consacrate: absida altarului – decroşată cu trei laturi, naos şi pronaos. Naosul 

bisericii se dorea a fi boltit, erau prevăzute 2 ferestre în pronaos, 4 ferestre în 

naos şi 2 în absida altarului. Intrarea în biserică se făcea pe latura de sud, prin 

pronaos. Deasupra acestei încăperi era aşezat turnul bisericii, prevăzut cu un 

foişor ieşit în exterior şi o fleşă ascuţită38. 

În ciuda demersurilor făcute, nu se va obţine aprobarea necesară pentru 

edificarea bisericii de lemn proiectată de către Jakab Istvánfy. Starea proastă 

în care se găsea vechea biserică mănăstirească a determinat găsirea unei 

soluţii alternative. Din această cauză, viceprotopopul Andrei Iovian din 

Gârbou încheia un contract cu Ioan Olariu şi Vasile Olariu din Popteleac 

pentru repararea bisericii de la mănăstirea Strâmba, precum şi a casei 

parohiale de acolo.  

Pentru aceste lucrări, cei doi meşteri urmau să primească suma de 260 

coroane. În ceea ce priveşte biserica, cei doi meşteri îşi luaseră răspunderea 

de a pregăti lucrul necesar până în data de 24 august 190839 şi ulterior, să 

înlocuiască tălpile deteriorate ale bisericii, să îndrepte pereţii acesteia, să taie 

şi să aşeze ferestrele, să repare padimentul şi să şindrilească biserica cu turn 

cu tot, cu un cuvânt tot lucrul necesar pentru refacerea aceleia. De 

menţionat faptul că prevederile contractuale obligau meşterii să termine 

munca la cele două edificii până la finalul lunii septembrie. Pentru trăinicia 

lucrului prestat, meşterii din Popteleac răspundeau cu întreaga lor avere, 

mobilă sau imobilă. Înţelegerea întocmită între cele două părţi avea să fie 

semnată de Andrei Iovian, iar cei doi meşteri aveau să semneze prin tragerea 

crucii40. 

În primii ani ai secolului al XX-lea, vechea biserică de lemn din 

localitatea Iaz a fost demolată. De reţinut faptul că această biserică, în 4 iunie 

1902, fusese stricată cu “forţă brachială” din ordinul administraţiei civile, 

cel mai probabil, datorită stării avansate de degradare în care edificiul de cult 

se afla41.  

Inevitabil, şi între cele două războaie mondiale, micile biserici de lemn 

aveau să sufere modificări sau aveau să fie reparate, pentru a putea să-şi 

37
Ibidem, f. 8v. 

38
Ibidem, f. 9r. 

39
Contractul dintre meşteri şi viceprotopopul Iovian fusese semnat la data de 9 august 

1908. 
40

SJSJAN, Fond Protopopiatul Greco-Catolic  Gârbou, dosar  12/1896-1937, f. 15v. 
41

SJCJAN, Fond Episcopia  Greco-Catolică  de Cluj-Gherla, doc. 6474/1916, f. 4r. 
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desfăşoare şi mai departe funcţia pentru care fuseseră ridicate. O astfel de 

lucrare trebuie să fi fost cea pe care Gligor Pop, maestru zidar din Sălăjeni, 

urma să o realizeze la biserica de lemn din Criştelec. În luna septembrie a 

anului 1919, “curatorimea”42 din parohia Criştelec încheia un contract de 

întreprindere cu meşterul amintit, în baza căruia acesta din urmă trebuia să 

acopere cu şindrilă biserica şi clopotniţa. Totodată, meşterul trebuia să 

îndrepte şi crucile şi, cu ajutor dat din partea poporenilor, să îndrepte zidurile 

şi să le aşeze la locul lor. Tălpile pridvorului urmau să fie repoziţionate şi 

acestea, iar dintre ele, una care era putrezită, trebuia să fie schimbată. În 

schimbul muncii prestate, maestrul Gligor Pop urma să primească suma de 

4.000 de coroane, plătibile în mai multe rate. Comunitatea se angaja faţă de 

meşter, pe lângă plata mai sus amintită, şi cu desemnarea unei persoane drept 

ajutor din comunitate, pentru o perioadă de aproximativ 30-35 de zile. De 

asemenea, materialele folosite trebuiau puse la dispoziţie de comunitate. O 

precizare aparte se referea la utilizarea cuielor vechi, meşterul fiind obligat să 

folosească atâtea, câte i se vor da din partea curatorului43. 

În luna ianuarie a anului 1921, credincioşii din Negreni încheiau un 

contract cu doi meşteri de lemn din sat, amândoi pe nume Vasile Popan. Cei 

doi meşteri, probabil înrudiţi, trebuiau să reînnoiască biserica, în sensul 

lungirii acesteia cu doi metri în partea pronaosului, să facă un cor, să lege 

turnul din nou şi să o şindrilească cu turn cu tot, cu alte cuvinte să o lucre 

aşa pe cum au avut vorbă în faţa locului cu curatorimea şi poporul ce au fost 

de faţă44. Pentru munca depusă, meşterii urmau să primească suma de 10.100 

lei, ei fiind datori a lucra cu materiale noi, asigurând şi şindrila de fag pentru 

biserică. Aceasta trebuia bătută pe 4 ţoli lungime, şindrilele să fie de 16 ţoli, 

iar de late, să nu fie mai late de 3 ţoli. Lemnul de gorun şi piatra necesară 

urma să fie pusă la dispoziţie de comunitate45. 

O situaţie cu totul aparte avea să fie cea a bisericii ortodoxe din Pria, 

ridicată de puţinii credincioşi ai acestei confesiuni în anul 192246, din bârne 

circulare, acoperite cu pământ. 

Cumpărarea şi reclădirea unor biserici de lemn, într-o formă mai mult sau 

mai puţin apropiată cu cea avută iniţial, avea să fie opţiunea aleasă de mai 

multe cătune sau mici comunităţi româneşti, care până la acea dată nu 

avuseseră o biserică. În acest fel, satul Vârteşca aducea în anul 1926 vechea 

42
arhaism, se referă la totalitatea curatorilor dintr-o parohie. 

43
SJSJAN, Fond Parohia Greco-Catolică Criştelec, dosar  10/1898-1968, f. 26r-26v. 

44
SJSJAN, Fond Protopopiatul  Greco-Catolic Surduc, dosar  14/1897-1948, f. 19r. 

45
Ibidem. 

46
 Dănuţ Pop, Biserică şi societate în Sălaj: Protopopiatul Ortodox Românaşi, Caiete 

Silvane, Zalău, 2002, pp. 148-149. 
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biserică de lemn a satului Hăşmaş47, biserica din cătunul Petenia avea să fie 

construită din lemnele vechii biserici de lemn din Bogdana48. Din lemnele 

bisericii vechi din Stana, după planurile arhitectului Kós Károly49, avea să fie 

ridicată biserica din Petrinzel de către Mendel Ştefan din Huedin, în anul 

1928. Comunitatea din Fildu de Jos, în 1928, în contractul încheiat cu 

antreprenorul Deac Petru din Nearşova (actualmente în judeţul Cluj) în 

vederea finalizării noii biserici din localitate, promitea drept plată a acestuia, 

pentru munca prestată, suma de 182.000 lei, precum şi lemnele din biserica 

veche50.  

Ultimele două biserici de lemn ridicate în satele sălăjene, anterior celui 

de-al doilea război mondial, aveau să construiască în anii ’30, reprezentând, 

în fapt, reconstruiri ale unor biserici de lemn mai vechi. Una dintre aceste 

biserici avea să poposească în cătunul Măleni, adusă fiind de la câteva sate 

distanţă, din localitatea Vima Mare (Maramureș). La cea de-a doua, ridicată 

în Poiana Onţii, fuseseră folosite lemne provenite probabil de la bisericile de 

lemn din Cristolţel51 şi din Valea Hranii52. 

Comunitatea din Vălişoara organiza, în 31 martie 1935, o licitaţie cu 

privire la facerea şindrilei şi reacoperirea bisericii de lemn din localitate. 

Pentru făcutul şindrilei s-au prezentat 3 licitanţi: Uţe Vasile, Lemnian Vasile 

şi Lemnian Ilie, în timp ce pentru bătutul ei au licitat: Rus Ioan, Mone Ioan, 

Cozlean Vasile, Bognean Ioji şi Todoran Vasile. Forma specificată a şindrilei 

era de 16 ţoli lungime şi 2,5 lăţime până la 4 ţoli, la bătut trebuind să fie pe 5 

ţoli. În urma licitaţiei organizate, pentru făcutul şindrilei a avut câştig de 

cauză Lemnian Ilie, cu o ofertă de 50 lei/mia de şindrile, plus mâncare. În 

ceea ce priveşte montatul celor 18.000 şindrile pe biserică, a avut câştig de 

cauză Todoran Vasile, cu 30 lei/mia de şindrile bătute, plus mâncare53. 

În februarie 1943, episcopul auxiliar Ioan Suciu de la Oradea informa 

Oficiul Vicarial greco-catolic din Şimleu Silvaniei despre perfectarea 

47
Arhiva Parohiei Ortodoxe Zalha, Istoricul bisericii din Vârteşca, 22 decembrie 1985, 

f. 1r.
48

Bogdan Ilieş, notiţe de teren, 04.06.2012 (informaţie primită din partea preotului 

paroh Mihai Puşcaş). 
49

 Mara Popescu, ,,Kós Károly”, în Arhitectura: Revista Uniunii Arhitecţilor din 

România: fondată în 1906, LXI, 2013, nr. 6, pp. 91-97. 
50

 SJSJAN, Fond Parohia  Greco-Catolică  Fildu de Jos, dosar  4/1869-1930, f. 

17r-18r. 
51

SJSJAN, Fond Protopopiatul  Greco-Catolic Surduc, dosar  11/1897-1933, f. 28r. 
52

 “Silvania”, III, 2004, nr. 7-8, p. 125. Textul publicat precizează vânzarea bisericii 

cătunului Poiana Goţii. Cel mai probabil este vorba de o greşeală de transcriere, 

denumirea corectă a cătunului fiind Poiana Onţii. 
53

SJSJAN, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Ileanda, dosar 15/1914-1948, f. 25r. 
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vânzării bisericii de lemn din Lazuri54. Cei 500 de pengő, cât reprezenta 

contravaloarea bisericii, fuseseră depuşi la Administraţia fondurilor 

diecezane. Totodată, se punea în vederea comunităţii din Lazuri 

obligativitatea ce-i revenea cu privire la îngrijirea bisericii vechi, până când 

avea să fie posibilă mutarea ei de acolo55. Din păcate, mutarea, care ar fi 

putut însemna salvarea bisericii de lemn din Lazuri, avea să fie anulată, 

parohia fiind informată despre acest fapt în iulie 194356.  

În iulie 1947, dintr-un răspuns al preotului paroh la o adresă a episcopiei 

greco-catolice din Oradea cu privire la finalizarea vânzării bisericii vechi, 

aflăm că la acea dată, când se încercase vânzarea bisericii pentru 500 de 

pengő, credincioşii fuseseră scandalizaţi pentru preţul mic primit pentru 

biserica lor, cu atât mai mult cu cât în aceeaşi perioadă se vânduse o altă 

biserică de lemn din apropiere, cea din Valcău de Jos, pentru o sumă aproape 

de trei ori mai mare. În finalul adresei sale, preotul paroh solicita aprobarea 

unui schimb, anume cedarea vechii biserici de lemn în favoarea lui Ioan Pop 

din Şimleu Silvaniei care, în schimb, urma să realizeze iconostasul noii 

biserici construite în Lazuri57. 

Revenind asupra întrebărilor formulate în prima parte a acestui studiu, 

din situaţiile prezentate anterior putem trage câteva concluzii: în intervalul de 

timp studiat se ridică şi biserici de lemn noi, dar sunt strămutate și altele mai 

vechi, preluate de la comunităţi mai mari care reuşiseră să-şi construiască o 

nouă biserică. Deşi trăinicia şi calitatea noilor edificii de cult constituie în 

această perioadă aspecte atent urmărite de către autorităţile laice şi 

bisericeşti, starea materială dificilă a comunităţilor mai mici a determinat 

perpetuarea utilizării edificiilor de cult din lemn, datorită costurilor mai 

scăzute, atât sub aspectul materialelor necesare, cât şi sub aspectul mâinii de 

lucru. Importanţa documentară a edificiilor de cult din lemn construite, 

relocate sau modificate în această perioadă este fără doar şi poate una 

ridicată, întrucât marea majoritate a lucrărilor de edificare sau întreţinere a 

acestor biserici au presupus utilizarea unor tehnici străvechi dulghereşti, 

transmise din generaţie în generaţie, puse în practică de meşteri locali 

specializaţi. 

Totodată, prezentul studiu relevă faptul că, sub aspect constructiv, în a 

doua jumătate a secolului XIX asistăm, probabil, la perioada cu cea mai mare 

diversitate: regăsim acum biserici de lemn realizate din bârne așezate 

orizontal și închetorate, aflăm și câteva biserici din îngrăditură sau din 

54
SJSJAN, Fond Parohia Greco-Catolică Fizeş, dosar11/1943, f. 1r. 

55
Ibidem, f. 2r. 

56
Ibidem, f. 3r. 

57
SJSJAN, Fond Parohia Greco-Catolică Fizeş, dosar  6/1933-1956, f. 24r-24v. 
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nuiele, dar și câteva, construite în căței. Dacă mai ţinem cont şi de situaţia 

bisericilor de zid, fie că sunt ele din piatră sau din cărămidă, edificate după 

regulile și proporțiile arhitecturii culte sau dimpotrivă, biserici de zid ce 

preiau trăsăturile consacrate ale bisericilor de lemn, avem o imagine 

completă a unei stări complexe, am putea spune, specifice unei perioade de 

căutări, de schimbări. Această stare de fapt, tranzitorie, este cât se poate de 

bine surprinsă de atitudinea comunităților față de mai vechile biserici de 

lemn. Multe sate vor căuta să se înnoiască, iar dacă starea materială a 

comunității impunea renunțarea, pentru moment, la planurile ridicării unei 

noi biserici de zid, se va avea în vedere transformarea bisericii vechi. Sunt 

numeroase situațiile în care bisericile de lemn au fost modificate pentru a 

putea primi mai mulți credincioși. Se lungesc, se lărgesc, se construiesc 

coruri pentru tineri, sunt tăiate ferestre mai mari, se fac goluri în pereții 

dintre naos și pronaos, până nu demult plini, se tencuiesc pereții exteriori. Nu 

în ultimul rând, în special în ultimii ani ai secolului al XIX-lea și primii ani ai 

secolului al XX-lea, tot mai multe comunități vor înlocui acoperișurile de 

șindrilă cu altele noi, din tablă. Tendinţa generală va fi aceea de a imita, pe 

cât se poate, bisericile de zid. 

Alte concluzii putem să tragem referitor la constructorii bisericilor. 

Având exemplul meșterilor Irimia Roman din Vima Mică, Ioan Petruțiu din 

Măgoaja sau a familiei Ștefan din Bercea, putem spune că, cel puțin până în 

anii ’80 ai secolului al XIX-lea, încă existau meșteri specializați în 

construcția bisericilor de lemn care și-au desfășurat activitatea într-o arie 

geografică mai mare sau mai restrânsă, în funcție de nevoile comunităților. 

Relația dintre meșteri și comunități se desfășura de obicei în baza unor 

înțelegeri scrise, care însă nu erau atât de complexe sau atât de amănunțite 

precum modelele de contracte popularizate prin compendiile de legislație 

bisericească din epocă. Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, acestea 

devin tot mai cuprinzătoare. Totodată, prin activitatea meșterului Istvánfy, în 

ciuda faptului că proiectul întocmit de acesta pentru o nouă biserică de lemn 

la Mănăstirea Strâmba nu s-a materializat, putem spune că, oarecum, se 

stabilește un precedent, încheindu-se astfel exclusivitatea meșterilor români 

în edificarea bisericilor de lemn în comunitățile românești. 

Documentele epocii indică ca moment predilect pentru începerea 

lucrărilor perioada de vară, acestea durând câteva săptămâni, până spre 

toamnă. Meșterii de lemn erau ajutați de oameni din sat. Uneori unul, alteori 

mai mulți, activitatea impunea ca aceștia să aibă un minim de cunoștințe în 

ceea ce privește dulgheria. Plata meșterilor o asigura comunitatea, în cazul 

lucrărilor mai mari aceasta fiind realizată obligatoriu în mai multe tranșe, în 

funcție de stadiul lucrărilor întreprinse. Totodată, mâncarea şi băutura pentru 
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meșteri apare aproape ca o constantă, în mai toate contractele sau situațiile 

financiare ce surprind ridicarea edificiului. 

Se constată realizarea unor lucrări periodice de întreținere, importante 

pentru păstrarea în bune condiții a bisericii, precum schimbarea tălpilor, 

îndreptarea pereţilor, reacoperirea cu șindrilă a acoperișurilor sau lipirea și 

zugrăvirea pereților, acolo unde era cazul. De cele mai multe ori, aceste 

lucrări de întreținere erau realizare de meșteri locali obișnuiți, dulgheri sau 

șindrilari, care nu aveau ca principală ocupație construirea de biserici. În 

ceea ce priveşte scoaterea bisericilor de lemn din folosinţa cultică, respectiv 

strămutarea şi demolarea lor, trebuie spus că autorităţile bisericeşti căutau, 

prin regulile impuse, să protejeze caracterul sacru al fostului edificiu de cult. 

În ciuda acestor reglementări, practica curentă ne dovedeşte faptul că 

materialul lemnos provenit de la vechile biserici putea fi folosit, în cazul în 

care acestea nu erau strămutate şi reclădite într-o altă localitate, în diferite 

alte locuri: la padimentul noilor biserici, drept materiale de construcţie pentru 

case, şuri ori alte anexe gospodăreşti sau, în cel mai rău caz, drept lemne de 

foc. 

În încheiere, precizăm că prin acest studiu am încercat să scoatem în 

evidenţă importanţa datelor şi informaţiilor păstrate în diferite fonduri 

arhivistice, pentru cercetarea arhitecturii de lemn din ţara noastră. Rezultatele 

admirabilelor eforturi depuse de cercetătorii acestui domeniu, atât în prima 

parte a secolului XX cât şi perioada postbelică, concretizate în studii şi 

sinteze valoroase58 pot fi astfel întregite, puse într-o nouă lumină. Această 

abordare, de a completa activitatea de documentare pe teren prin studiul 

aprofundat al documentelor de arhivă – cu atât mai mult cu cât după anul 

1989 arhivele Bisericilor româneşti din Transilvania au devenit accesibile 

58
Ne referim la contribuţiile fraţilor László şi Gábór Szinte care publicau fiecare câte un 

articol dedicat edificiilor de cult din lemn, vezi: Szinte László, Erdélyi fatemplomok és 

haranglábak în “Néprajzi Értesítő”, IX (3-4), 1913, pp. 279-285; Szinte Gábor, A 

Kolozsmegyei fatemplomok  în “Néprajzi Értesítő”, IX (1-2), 1913, pp. 1-31; Cercetarea 

bisericilor de lemn din Sălaj se leagă, în perioada interbelică, de numele lui Leontin 

Ghergariu. În urma cercetărilor sale s-au păstrat în cadrul Serviciului Judeţean Sălaj al 

Arhivelor Naţionale, o serie materiale (fotografii, schiţe, însemnări, manuscrise) ce 

surprind biserici ce au fost demolate între timp. În perioada postbelică se remarcă 

regretaţii Ioan Godea şi Ioana Cristache-Panait, vezi: Ioan Godea şi Ioana 

Cristache-Panait, Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei. Judeţele Bihor, 

Sălaj şi Satu-Mare, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Oradea, 1978; Ioana 

Cristache-Panait, Bisericile de lemn de pe Valea Almaşului, în „Monumente Istorice. 

Studii şi lucrări de restaurare”, 1969, vol. III, pp. 131-145; Ioana Cristache-Panait, 

Bisericile de lemn din Sălaj în „Buletinul Monumentelor Istorice”, nr. 1, 1971, pp. 

31-40;   
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unui număr tot mai mare de cercetători, poate duce la cele mai nebănuite 

rezultate. Analiza datelor istorice, atât pentru zona Sălajului, cât şi pentru alte 

părţi ale ţării, poate furniza detalii semnificative despre metoda, tehnica şi 

modul de lucru în lemn. Dincolo de acestea, pot aduce în prezentul zilelor 

noastre meşteri şi comunităţi, atitudini şi constrângeri, deopotrivă importante 

pentru a înţelege, în toate aspectele sale, valoarea acestor biserici de lemn, 

simboluri autentice ale culturii noastre tradiţionale. 
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ISTORIE CONTEMPORANĂ 

INSTITUȚIA PREFECTURII JUDEȚULUI NĂSĂUD ÎN 

PERIOADA INTERBELICĂ. ORGANIZARE ȘI ATRIBUȚII 

ANA MARIA BĂNDEAN
*
 

Abstract: Transylvania, as a cultural space that is complex through its 

multiethnic character, is distinguished within the interwar history through 

the struggle for the affirmation of the Romanian identity. In these 

circumstances, the prefecture functioned as a bridge between the central and 

the local power, which is why this paper proposes a review of both the work 

of the institution and of its leader. On the background of the ample process 

of reorganization, the main mission of the prefect, in the meantime, was to 

facilitate the integration of the areas in the Romanian unitary state, and to 

build the new status obtained. The great challenge of the interwar period 

was thus defined as the need to achieve an optimal legislative unification, in 

addition to the territorial unification. The administrative-territorial evolution 

of Năsăud County - the current Bistrița-Năsăud County - depicts a good 

example for the effort of the interwar Transylvania to harmonize with the rest 

of the country, despite some major differences generated by multicultural 

tradition. 

Keywords: prefecture, interwar period, organization, integration, identity 

Argument 

Transilvania, ca spațiu cultural complex prin prisma caracterului 

multietnic, se distinge în cadrul istoriei interbelice prin lupta pentru 

afirmarea identității românești și integrarea în formele de organizare 

autohtone. Debutul acestei perioade, marcat de realizarea Marii Uniri din 

1918, a adus în prim-plan coeziunea statală ca deziderat împlinit, însă a 

cauzat pe termen lung o serie de frământări legate de identificarea unui cadru 

organizațional adecvat.  
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 Student doctorand la Facultatatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai 
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Analiza reglementărilor legilor administrative după reîntregirea 

României, evidențiază trăsături ale sistemului instituțional românesc, aflat în 

fața unui nou început. Ritmul de dezvoltare și adaptare legislativă arăta 

capacitatea societății de a-și identifica nevoile, de a le soluționa și de a 

progresa, într-un spațiu definit de noi coordonate, tot mai mult racordate 

zonei central europene.  

În tot acest context, instituția prefecturii a îndeplinit rolul de liant între 

puterea centrală și locală, motiv pentru care lucrarea de față își propune o 

trecere în revistă atât a activității instituției, cât și a conducătorului acesteia. 

Pe fondul amplului proces de reorganizare, principala misiune a prefectului, 

în acest interval, a fost de a facilita integrarea teritoriilor în statul unitar 

român, mai precis de consolidare a noului statut obținut, prin asigurarea 

aplicării și respectării șirului actelor normative elaborate. Marea provocare a 

perioadei interbelice s-a definit astfel din nevoia ca, pe lângă unificarea 

teritorială, să se realizeze și o unificare legislativă optimă. 

Modul în care s-au dezvoltat funcțiile instituției prefecturii după 

consumarea actului de la 1 decembrie 1918, a ilustrat practic încercările de 

echilibrare a forțelor: pe de o parte, dintre modelele administrative 

tradiționale și cele ulterioare unirii - pentru impunerea celor din urmă - iar pe 

de altă parte, dintre formațiunile politice, pentru impunerea propriilor 

proiecte vizând administrația. În acest „joc” al reglării traiectoriei de 

funcționare, prefectului i-a revenit un rol central, apărând, cel puțin într-o 

primă etapă,  în postura de mediator. Nu de puține ori, a fost solicitat să 

intervină în sesiuni de consultare a populației, având misiunea de a aduce la 

un numitor comun noul interes național, cu interesele cetățenilor familiarizați 

cu vechile cutume de organizare. 

Evoluția administrativ-teritorială, din perspectiva județului Năsăud – 

actualul județ Bistrița-Năsăud – înfățișează un exemplu concludent pentru 

efortul Transilvaniei interbelice de armonizare cu restul teritoriului, în pofida 

unor diferențe majore, generate de tradiția multiculturală. Aici, „instituția 

prefectului a trebuit să facă legătura între o administrație centrală și o 

populație care își ducea traiul în spiritul unei coabitări, al unor schimburi 

culturale între români, sași și unguri, care au dat întregii Transilvanii pecetea 

unei spiritualități distincte în Europa”1. 

Profilul celor care au condus instituția prefecturii, atribuțiile delegate 

lor, modul în care și-au înțeles misiunea și au acționat, au reprezentat 

indicatori ai tendințelor vremii și ai punctelor de interes înspre care s-a 

concentrat puterea. Perioada interbelică se definește prin faptul că s-a pus 

1
 Adrian Onofreiu, Ana Maria Băndean, Prefecții județului Bistrița-Năsăud (1919-1950; 

1990-2014) – ipostaze, imagini, mărturii, Charmides, Bistrița, 2014, p. 11.  
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accent pe elitele societății, care au fost antrenate în întregul proces 

decizional. Aplecarea înspre cunoașterea și înțelegerea evenimentelor 

precedente stârnește interes prin faptul că dezvăluie cărări bătătorite și, în 

fond, povestea unei generații.  

Delimitarea atribuțiilor și realitățile instituției prefecturii județului 

Năsăud 

Perioada dintre cele două războaie mondiale din secolul XX, delimitată 

în intervalul 1918-1939, cuprinde următoarele repere legislative în definirea 

structurilor organizatorice, inclusiv a funcționării prefecturii: 1918 -  

instituirea Consiliului Dirigent; 1920 – înființarea Direcțiunii ținuturilor 

alipite și unificării administrative; 1923 – Constituția României; 1925 – 

Legea pentru Unificarea Administrativă; 1929 – Legea pentru organizarea 

administrațiunii locale; 1936 - Legea administrativă; 1938 – Legea 

administrativă. 

Frecvența nevoii de ajustare a actelor normative care au reglementat 

organizarea instituțională demonstrează că procesul de unificare a fost unul 

anevoios, extins pe o perioadă îndelungată. Repoziționarea pe un făgaș unitar 

a României întregite s-a dovedit o țintă dificilă, situație determinată de inerția 

tradițiilor, a obiceiurilor înrădăcinate în spațiul provinciilor reunite. 

A doua zi după Marea Unire, la Alba Iulia, Marele Sfat Național a numit 

Consiliul Dirigent, ca organism politico-administrativ provizoriu, 

responsabil cu organizarea și dirijarea vieții publice la nivelul Transilvaniei, 

doar ca o etapă în procesul unificării statale2. Prin Decretul - Lege nr. 

3.632/18.12.1918, privitor la instituirea conducerii serviciilor publice în 

Transilvania” 3 , s-a definit caracterul provizoriu al Consiliului Dirigent. 

Astfel, principala rațiune a înființării acestui organism a fost de a se înlesni 

integrarea Transilvaniei, provincie care a funcționat anterior pe modelul 

administrației moderne maghiare, iar populația de aici a fost obișnuită să 

relaționeze cu autoritățile de la Budapesta. 

Realizarea unui mecanism instituțional uniform al României, s-a făcut și 

prin introducerea prefecturii ca nouă instituție administrativă la nivelul 

județelor. În acel moment, prin Decretul IV, vechea denumire, comitatul 

Bistrița-Năsăud, a fost înlocuită cu județul Bistrița-Năsăud, care a 

funcționat sub această denumire până în 1925, iar celelalte structuri și 

2
 Marcel Știrban, Gheorghe Iancu, Ioan Țepelea, Mihai Racovițan, „Unirea și 

desăvârșirea statului unitar” în Istoria României. Transilvania, Vol II, Institutul de 

Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 81. 
3
 „Decret-Lege 3.632/11.12.1918 privitor la instituirea conducerii serviciilor publice în 

Transilvania”, în Monitorul Oficial, nr. 212 / 13.12.1918. 
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funcții la fel: cercul cu plasa, funcția de comite suprem cu cea de prefect, iar 

funcția de vice-comite cu cea de subprefect4. Potrivit Decretului XVI,5 au 

fost păstrate în alcătuirea județului cele patru plase existente: Năsăud, 

Rodna-Veche, Beșineu6 și Iad7. 

Consiliul Dirigent și-a început activitatea prin numirea prefecților în 

județele din Transilvania. În județul Bistrița-Năsăud, primul prefect român, 

numit în contextul României întregite, a fost avocatul Gavril Tripon, descris 

ca având alese însușiri patriotice…fuziunea cu localnicii se realizează 

grabnic, integrându-se organismelor și manifestându-se prin formele de 

luptă și de afirmare românească, lărgindu-le treptat și perfecționându-le”8. 

Referitor la  atmosfera existentă în mediul administrativ, aceasta reiese 

chiar din relatările prefectului Tripon, care menționa că „funcționarii 

șoviniști unguri refuză să depună jurământul, și am fost nevoiți să-i înlocuim 

cu elemente românești. Astfel, mulți tineri români au intrat în serviciile 

statului, acceptând funcțiuni mai puțin remuneratorii, dar…aveam acum 

funcționari români în toate ramurile administrației de stat9.  

O altă măsură urmărită de Consiliul Dirigent, în urma unei circulare 

transmise de Iuliu Maniu, în calitatea de președinte al Resortului Internelor10,  

a fost ca în colaborare cu prefecții să se realizeze consultarea liderilor de la 

nivel local asupra viitorului proiect de reorganizare 

administrativ-teritorială11. Altfel spus, a avut loc o primă evaluare a opiniilor 

diferitelor categorii ale populației cu privire la așteptările lor viitoare. În 

centralizarea răspunsurilor astfel obținute, prefectul Gavril Tripon sesiza 

delimitarea clară a două zone, recunoscute prin cultura și populația 

dominantă: zona românească a Năsăudului și zona săsească a Bistriței. La 

insistențele cetățenilor, a propus organizarea spațiului în două județe 

separate, Bistrița și Năsăud; justificarea avea la bază argumente de natură 

istorică și etnografică12.  

4
 Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent, nr. 10, 30 ianuarie/12 februarie 1919, pp. 

102-103. 
5
 Idem, nr. 54, 13 septembrie 1919, pp. 539-540. 

6
 Viișoara. 

7
 Livezile. 

8
 Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, Vol. II, editat de Comitetul de Cultură și 

Educație Socialistă, Bistrița, 1974, p. 270. 
9
 Adrian Onofreiu, „Mărturii documentare referitoare la relațiile minoritare/majoritare la 

Bistrița, în primii ani după Unirea din 1918”, în Revista Bistriței, XXIV, 2010, pp. 

431-442. 
10

 Serviciul județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, fond Prefectura județului 

Năsăud-prefect, dos. nr. 125/1921, f. 63.  
11

Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent, nr. 5, 5-18 ianuarie 1919, pp. 36-37. 
12

A.N.B.-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 125/1921, f. 59-60. 
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Anul 1920 a însemnat înființarea la nivel național, în subordinea 

Ministerului de Interne, a unui alt organism instituțional, Direcțiunea 

ținuturilor alipite și unificării administrative 13 , cu rol în continuarea 

procesului integrator și analiza tendințelor semnalate în materie de 

organizare administrativă.  

O altă etapă a însemnat constituirea Comisiei Centrale pentru o nouă 

împărțire a României în județe14, aflată tot în subordinea Ministerului de 

Interne, care în 1921 a dezvoltat un proiect de delimitare a județelor. Ideea 

principală s-a dezvoltat pe stabilirea următoarelor unități administrative: 

comuna, plasa autonomă, județul, municipiul, regiunea. Inițiativa a fost 

amplu dezbătută în cele două camere ale parlamentului, dar, într-un final, a 

rămas doar la stadiul de proiect. Cu toate acestea, s-a luat în considerare o 

viziune modernă, s-au creionat principii și s-au menționat concepte inedite, 

utile în documentarea legilor viitoare. Spre exemplu, propunerea de grupare a 

comunelor în plase autonome, controlate de prefect, ar fi conferit acestuia un 

rol superior, fiecare plasă fiind imaginată asemeni unui guvern în miniatură, 

iar gruparea județelor în regiuni era considerată drept începutul unei 

descentralizări de grad superior, potrivit cu nevoile economice, culturale și 

așteptata refacere a țării15. 

Chiar dacă nu a fost implementat, proiectul a presupus în 1921 o nouă 

rundă de consultare a populației, în colaborare cu prefecții. De această dată, 

la nivelul județului Bistrița-Năsăud, poziția exprimată de către cetățenii 

români a fost mult mai radicală, în sensul afirmării naționale și limitării 

influenței celorlalte etnii doar la proporția lor numerică. Un exemplu ar fi 

corespondența cu liderii și funcționarii administrativi locali, centralizată la 

prefectură, care conține propuneri de reîmpărțire a comunelor, astfel încât din 

punct de vedere numeric, balanța să încline către populația românească16. Pe 

același considerent de impunere a normelor de organizare românești, orașul 

13
Monitorul Oficial nr. 113/24 august 1920. 

14
 Proiect pentru o nouă împărțire a României în județe, Buletinul Oficial al 

Ministerului de Interne, suplimentul nr. 2, București, 1921, p. 3. 
15

Ibidem. 
16

 A.N.B.-N., fond Prefectura județului Năsăud-prefect, d. 125/1921, f. 17-26. Vezi pe 

larg și la Adrian Onofreiu, „Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921. 

Cazul județului Bistrița-Năsăud,” în Revista Bistriței, Bistrița, XXVIII, 2014, pp. 

299-331; Idem, „Un proiect de regionalizare administrativă din anul 1921. Cazul plasei 

Rodna” în  Cetatea Rodnei, XI, nr. 22, aprilie 2014, pp. 5-9; Idem „Un proiect de 

regionalizare administrativă din anul 1921. Cazul plasei Bârgău”, în Anuarul 

Bârgăuan, anul V, nr. 5, 2015, pp. 108-112; Idem, „Petiționarism năsăudean. 

Memoriul din 1919 referitor la noua organizare administrativă”, în ASTRA 

NĂSĂUDEANĂ, serie nouă, anul I (VIII), nr. 2 (28), decembrie 2013, pp. 72-78. 
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Năsăud – înconjurat de o zonă tradițional românească - a pierdut „lupta” 

pentru statutul de capitală a județului, în favoarea Bistriței. În realitate însă, 

„înfrângerea” a fost doar aparentă, pentru că ceea ce s-a urmărit, în fond, a 

fost asimilarea centrului săsesc prin lărgirea ariei românești de influență.    

De asemenea, prin migrarea românilor dinspre sate spre mediul urban, 

s-a urmărit transformarea treptată a comerțului și industriei, coordonate încă 

de reprezentanți ai sașilor, în domenii naționalizate. Tot în scopul de a 

contrabalansa elementele săsești, au apărut mai multe recomandări de 

extindere a județului în zonele Beclean, Lechința, Teaca și la modul general 

în zona de câmpie a Transilvaniei, ca locuri ce se compun dintr-o populație 

românească majoritară. Alte remarci au vizat multiplicarea centrelor 

culturale, care să echilibreze raportul de forțe, cultura tradițională fiind un 

argument cu greutate în sfera oricărei individualități etnice17. 

Prin intermediul corespondenței transmise, reprezentanții comunității 

săsești insistau pe o delimitare a plaselor pe criteriul naționalității: 

Comparând atitudinea celor două entități în această perioadă de amplă 

reorganizare, românii au plusat pentru o schimbare accelerată și temeinică 

a statului, în timp ce sașii au rămas mai rezervați, fiind interesați de 

schimbare din perspectiva păstrării cât mai multor privilegii. Numitorul 

comun al opiniilor transmise autorităților, indiferent de naționalitate, face 

referire la nepotrivirea alipirii Maramureșului la județul Bistrița-Năsăud, 

invocându-se argumente geografice şi realitatea căilor de comunicații slab 

dezvoltate, care ar fi împiedicat o administrație eficientă18.  

Constituția României, adoptată în 1923, a avut principala menire de a 

realiza procesul de unificare legislativă, indicându-se o serie de principii 

necesare în organizarea administrativ-teritorială. Cele mai elocvente au fost: 

definirea României ca stat unitar și indivizibil; împărțirea 

administrativ-teritorială în județe și comune; principiul descentralizării 

instituțiilor județene și comunale, instituționalizarea vieții de stat etc.19. 

Cu toate acestea, Legea pentru Unificarea Administrativă din 1925 nu a 

respectat pe deplin aceste principii, unele articole erau chiar în contradicție 

cu prevederile constituționale. Cel mai mare impact l-a avut ignorarea 

principiului descentralizării și continuarea unui sistem centralizat.  

                                                      
17

 Ana Maria Băndean, „Prima abordare a ideii de regionalizare în România interbelică” 

în Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Răzvan V. Mustață (coord.), Economie 

și istorie. Dialog și interdisciplinaritate, Editura Academiei Române. Centrul de Studii 

Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 506. 
18

 Ibidem. 
19

 Nicolae Păun, Viața economică a României 1918-1948, Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca, 2009, pp. 37-52. 
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Conform acestei legi, România a fost împărțită în județe, comune rurale, 

comune urbane și plase, iar ca organ deliberativ al județului, a fost instituit 

Consiliul Județean 20 . Textul legii 21 , definește prefectul ca fiind capul 

administrației județene (art. 11) și reprezentantul puterii centrale în întreg 

județul (art.14), respectiv comisarul Guvernului pe lângă Consiliul Județean 

(art.3). Prefectul este numit și revocat prin decret regal, iar condițiile pentru 

ocuparea funcției sunt vârsta de 30 ani împliniți și absolvirea unei școli 

superioare, recunoscută de Stat (art. 330). Așadar, prin legea din 1925, 

prefectul a devenit funcționar numit politic. 

Principalele atribuții ale prefectului, precizate de legea din 1925, erau: 

• reprezintă Guvernul și puterea executivă în întreg județul;

• controlează și supraveghează toate serviciile județene și comunale;

• participă la ședințele consiliului județean;

• ia măsurile necesare pentru executarea hotărârilor consiliului

județean și ale delegației permanente în calitate de președinte;

• numește, înaintează, revocă și aplică pedepsele disciplinare

funcționarilor județului;

• îndeplinește rolul de șef al poliției și jandarmeriei;

• supraveghează toate instituțiile de binefacere și asistență socială;

• ia toate măsurile necesare în caz de  inundații și epidemii.

De asemenea, se stabilea organizarea unui consiliu de prefectură (art. 

351) în fiecare județ - alcătuit din prefect, primarul comunei reședință de 

județ, primul-procuror, medicul primar al județului, administratorul financiar, 

inginerul, arhitectul, veterinarul, revizorul școlar, consilierul agricol, 

reprezentantul silvicultorilor și comandantul companiei de jandarmi – 

consiliu care urma să fie convocat de prefect cel puțin o dată pe lună, cu 

scopul armonizării activității serviciilor administrative22. 

În baza prevederilor legii din 1925, s-a modificat denumirea județului 

Bistrița-Năsăud în județul Năsăud, cuprinzând aceleași 4 plase – Beșineu, 

Iad, Năsăud, Rodna Veche – și 97 de comune. 

În baza Legii pentru organizarea administrațiunii locale din 1929, 

județul Năsăud, la solicitarea prefectului, a fost restructurat în 2 comune 

20
 Pe larg la Onofreiu Adrian, Bâca Ioan, „Modele comparative de organizare 

administrativ – teritorială și instituțională a județului Bistrița-Năsăud”, în Studii și 

cercetări etnoculturale, XVI, 2011, pp. 451-476. 
21

 Legea pentru  Unificarea Administrativă nr. 95/1925, în C. Hamangiu, Codul 

general al României. Legi noi de unificare 1922-1926, București, vol. XI-XII, pp. 

338-403.   
22

Ibidem. 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdiobthe/legea-nr-95-1925-pentru-unificarea-administrativa/în


ANA MARIA BĂNDEAN 

84 

urbane (Bistrița și Năsăud), 4 plase (Bârgău, Năsăud, Rodna, Șieu) și 109 

comune rurale23.  

Privind la modul general, nici această lege nu insista foarte mult pe 

aplicarea principiului descentralizării administrative, limitându-se doar la 

reducerea activităților de supraveghere și control de către Ministerul de 

Interne24, de unde a rezultat o oarece limitare a atribuțiilor prefectului. 

Acesta rămânea reprezentantul autorității centrale în județ, dar nu mai era și 

șeful administrației județene ca președinte al delegației permanente a 

Consiliului Județean. În rest își păstra atribuțiile anterioare ce rezultau din 

controlul și supravegherea administrațiilor locale. 

Ulterior, printr-o o succesiune de reglementări s-a revenit parțial la 

prevederile legii din 1925, iar instituția prefectului a dobândit succesiv, 

începând din acest moment, atribuții sporite. Astfel, prefectul și-a redobândit 

statutul de reprezentant al administrației județene, pe lângă cel de 

reprezentant al guvernului, prin Legea administrativă din 1936 (art. 73), 

făcându-se precizarea că întâlnirile membrilor Consiliului Județean se 

stabilesc în localul Prefecturii și obligatoriu în prezența prefectului 25 . 

Referitor la principalele atribuții ale prefectului (art. 85) în această perioadă, 

legea stipula următoarele: 

• veghează aplicarea legilor și regulamentelor;

• supraveghează activitatea tuturor instituțiilor de binefacere și

asistență socială;

• ține o legătură directă cu fiecare minister, raportează constatări și

propune măsuri de îmbunătățire pentru aspectele reclamate;

• inspectează școlile de stat și așezămintele sanitare;

• asistă la realizarea anchetelor pe care le solicită;

• ia măsurile necesare în caz de inundații sau epidemii;

• conduce și controlează întocmirea și punerea în aplicare a planurilor

de apărare a județului și comunelor;

• coordonează măsurile de apărare pasivă în cuprinsul județului, în

legătură cu autoritățile militare;

• Propune cuprinderea în buget a sumelor necesare pentru procurarea

materialelor de apărare;

• controlează acțiunea de echipare a populației cu mijloace de protecție

după directivele Ministerului de Interne;

• asigură întocmirea lucrărilor vizând apărarea teritoriului;

23
Adrian Onofreiu, Ana Maria Băndean, op. cit., p. 29. 

24
Nicolae Păun, op. cit.,  p. 67. 

25
Legea administrativă nr. 569 din 27 martie 1936, în C. Hamangiu, Codul general al 

României, vol. XXIV, 1936, partea a I-a, pp. 342-408. 
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• este șeful poliției și jandarmeriei din cuprinsul județului;

• aplică pedepse disciplinare funcționarilor județeni;

• are dreptul de a-i amenda pe primari, cu excepția celor de la orașele

reședință și municipii.

 Pentru asigurarea coerenței serviciilor publice din județ, prefectul avea 

la dispoziție și de această dată, consiliul de prefectură (art. 91) care se 

întrunea în localul prefecturii cel puțin o dată pe lună. Un detaliu interesant, 

prevăzut de această lege, era acela că la ceremonii prefectul trebuia să 

poarte o cingătoare în culorile naționale, iar la evenimentele obișnuite o 

insignă stabilită printr-o decizie a Ministerul de Interne (art. 89). 

Inventarierea/analiza principalelor atribuții ale prefectului arată că în 

prim-plan erau preocupări susținute în domeniul apărării. 

Legea administrativă din 1938 definește regimul instaurat de regele 

Carol al II-lea și readuce în prim-plan ideea descentralizării, cu unități 

precum comuna, plasa, județul și ținutul26, iar potrivit acestei prevederi, 

județul Năsăud a fost inclus în ținutul Someș, situație care s-a menținut până 

în 194027. Pe baza acestor considerente județul a pierdut personalitatea 

juridică, deoarece era definit doar o circumscripție administrativă și de 

control a administrației generale28. Astfel, din punct de vedere financiar, 

prefectului i-au fost limitate atribuțiile. 

Pe de altă parte, prefectul a devenit acum funcționar de carieră, iar 

funcția a fost atribuită militarilor, de regulă ofițeri superiori sau în rezervă29. 

În calitate de șef ierarhic al tuturor funcționarilor din județ, atribuțiile 

prefectului30 erau precizate astfel: 

• supraveghează activitatea funcționarilor și a serviciilor;

• supraveghează și controlează comunele rurale și urbane din județ, cu

excepția municipiilor;

• execută și controlează lucrările de interes județean, în baza delegației

dată de Guvern;

• convoacă lunar pretorii și șefii serviciilor spre a se consfătui cu

dânșii;

• răspunde de executarea lucrărilor de mobilizare, organizarea națiunii

și teritoriului pentru război după ordinele autorității superioare;

• supraveghează toate instituțiile de binefacere și asistență socială;

26
Onofreiu Adrian, Bâca Ioan, op. cit., p. 11. 

27
C. Hamangiu, Codul general al României,, vol. XXVI, 1938, partea a II-a, p. 1547. 

28
Ibidem, p. 1489. 

29
Adrian Onofreiu, Ana Maria Băndean, op.cit., p. 35. 

30
 C. Hamangiu, Codul general al României,  vol. XXVI, 1938, partea a II-a, pp. 

1489-1490. 
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• supraveghează comunitățile religioase, precum și toate persoanele

juridice din județ;

• aplică pretorilor, primarilor, notarilor și funcționarilor, pedeapsa

mustrării și amenzii;

• ia măsuri de prevenire a infracțiunilor, asigură menținerea ordinii și

liniștii publice;

• dă ordine tuturor organelor polițienești și jandarmeriei.

Pe lângă consiliul de prefectură se înființa cancelaria prefectului31cu 

rolul de a sprijini activitatea acestuia, în special pentru mobilizarea, 

organizarea națiunii și teritoriului pentru război. 

Data de 30 august 1940, când a avut loc al Doilea Dictat de la Viena a 

reprezentat ziua în care unitatea statului român a suferit, prin faptul că 11 

județe ale Transilvaniei au fost cedate Ungariei horthyste.  

Prefectul județului Năsăud, Emil Poruțiu, surprins în această conjunctură 

nefavorabilă statului român, relatează scena în memoriile sale: La orele 13, 

luând masa la un restaurant din Cluj – își începe consemnarea Poruțiu - am 

auzit la radio știrea transmisă din București că: România a semnat un acord 

la Viena, prin care cedează Ungariei regiunea Secuimei, cu un coridor, care 

trecea Nordul Ardealului și până la Năsăud. Știrea a pătruns ca fulgerul. 

Seara când am ajuns la Bistrița, am găsit deja o foarte mare agitație în 

rândurile populației românești.  Pentru a liniști populația am fost nevoit să 

vorbesc de la balconul Prefecturii, aproape de două ori pe zi. Acum, sarcina 

mea s-a schimbat, trebuia să evacuez autoritățile românești și românii care 

au dorit să plece. Am avut de evacuat total, administrația financiară, băncile 

de stat, bunurile statului, monumente istorice românești, arhivele statului,, 

actele bănești și alte valori, împreună cu funcționarii respectivi. Lucrând sub 

imboldul unei hotărâri luată în adâncul sufletului, gata să înfrunt orice 

amenințare și primejdie, am reușit să-mi fac datoria. După ce am evacuat 

cele ale statului, cu trenul sub pază militară, am organizat zeci de trenuri 

pentru evacuarea populației cu bagajele ei. În durerea lor fără seamăn, 

românii făceau zilnic jalbe la Prefectură, cerând ocrotirea. Veneau în 

grupuri și manifestau, cerând audiență la mine. Ei cereau anularea actului 

odios și nedrept. Ce știa omul în durerea lui, că eu nu am nici o putere. Ei 

vedeau în mine pe salvatorul lor…Cel mai greu m-a apăsat, pe lângă 

răspunderea morală, cea materială, în valoare de sute de milioane. Dar 

această problemă s-a rezolvat fericit, am putut lichida la centimă, toate 

actele bănești ce au fost în sarcina mea, predându-le la Rezistență, care a 

fost forul meu tutelar. Când actele mele au ajuns la București – încheie 

31
Ibidem, p. 1490. 
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Poruțiu - la Curtea de Conturi, am primit descărcarea în scris și am fost 

absolvit de orice urmare32. 

Concluzie 

Circumstanțele perioadei interbelice au demonstrat că unificarea, 

respectiv lărgirea influenței administrative a noului stat unitar român nu s-a 

rezumat la preluarea unor modele de organizare existente anterior. Acest fapt 

a necesitat demararea unui proces de reconstrucție administrativă, adaptat 

realităților. Revenirea la instituția prefecturii și a capului acesteia, prefectul, 

în perioada interbelică, indiferent de neajunsurile inerente, a însemnat un act 

de stabilitate și un însemn de modernitate, după exemplul practicat și în alte 

țări europene33.  

Tabloul complet al prefecților interbelici din comitatul Bistrița-Năsăud, 

respectiv județul Năsăud, este următorul: Gavril Tripon (avocat), Vasile 

Pahone (avocat), Ioan Șerban (studii juridice), Virgil Al. I. Popescu, 

Solomon Haliță (profesor și revizor școlar), Gh. Dimitriu, Dionisie Login 

(avocat), Vasile Buta (magistrat), Alexandru Lambrino, Ștefan Scridon 

(profesor), Dumitru Nacu (licențiat în drept), Dimitrie Tomescu, Ioan Partene 

(profesor), Ion Scridon (studii de medicină), Ioan Dumitrache (colonel), 

Alexandru Cristescu (colonel) și Emil Poruțiu (locotenent-colonel). Așadar, 

în cei 21 de ani ai perioadei interbelice, s-au succedat 17 prefecți la 

conducerea instituției prefecturii, ca simbol al respectării legii și apărării 

valorilor naționale. 

Istoria administrației publice locale are un puternic potențial ca resursă, 

motiv pentru care este un domeniu ce merită a fi explorat. Caracteristicile 

unei zone, inclusiv personalitatea reprezentantului instituțional, creionează 

specificitatea teritorială și, nu în ultimul rând, argumente asupra căilor de 

urmat.  

32
 Amalia Bianca Poruțiu, Varga Attila, Oameni și locuri în inimă. Monografia familiei 

Poruțiu, Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 364-367. 
33

 Emil Satco, Ioan Pînzar, Prefectura. Repere istorice locale, Junimea, Suceava, 1995, 

p. 6. 
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URBANIZARE ȘI SISTEMATIZARE URBANĂ ÎN 

ROMÂNIA COMUNISTĂ. ASPECTE PROPAGANDISTICE 

CRISTIAN CULICIU
*

Abstract: The subject of urbanization in communist Romania has 

multiple points of view. We can speak about the ideological concepts behind 

the phenomenon, as they were copied after the USSR, we can speak about the 

demographics or about the psychological changes of the Romanian worker, 

faced with moving from his house to an apartment. In this paper, we scrolled 

the national and local newspapers and magazines to see how the authorities 

managed the propaganda behind urban systematization. In all cases, the 

process was presented as a good thing, a need and also a normal phase in 

urban evolution. There were many kinds of propaganda, starting with 

political speeches and ending with articles in newspapers, TV news bulletins 

and movies. They all used statistics, stories, good situations in order to 

convince the citizens that urban systematization is not a fact, but a necessity. 

Keywords: Romanian cities, socialism, propaganda, deformed 

information. 

Perioada postbelică a însemnat pentru România un parcurs spectaculos 

din punctul de vedere al dezvoltării orașelor și al modului de locuire. În 

principal, acesta a presupus migrarea unui mare număr de locuitori din 

mediul rural către cel urban, respectiv atât creșterea populației urbane totale a 

țării, cât și a numărului orașelor. Până la sfârșitul perioadei comuniste 

(1989), procentul populației urbane l-a depășit pe cel al populației rurale, iar 

diferența nu era încă pe punctul de a se stabiliza. 

De fapt, ce a însemnat urbanizarea postbelică în România? Cifrele ne 

arată că, la nivelul anului 1948, doar 23,4% din populația totală, adică circa 

3,7 milioane de locuitori, locuia în orașe. Restul, circa 12,1 milioane de 

locuitori, trăia în mediul rural1. Plecând de la această premisă, avem în 

vedere atât faptul că țara noastră nu era foarte dezvoltată din punct de vedere 

urbanistic la acel moment, iar politica centralistă și, mai ales, industrială 

comunistă, a căutat să schimbe acest fapt. Probabil cele mai pertinente 

* 
Universitatea din Oradea, Școala Doctorală de Istorie, anul I. Adresă de e-mail: 

cristian.culiciu@yahoo.com. Coordonator: Prof. Univ. Dr. Gabriel Moisa, Universitatea 

din Oradea. 
1
 Anuarul statistic al RPR 1957, Direcțiunea Centrală de Statistică, Editura Științifică, 

București, 1957, p. 59, tabel 11. 
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puncte de vedere atribuie procesului industrializării forțate, deci și a 

urbanizării, nevoii Partidului Muncitoresc Român (PMR) de a crește 

populația muncitoare, adică de a-și spori baza de masă – proletariatul, care, 

înainte de cel de-al doilea război mondial, lipsea din multe zone ale 

României, ori era de altă orientare politică2. 

Apariția, în România deceniilor viitoare, a numeroase centre urbane noi, 

respectiv creșterea și dezvoltarea celor existente înainte, a fost o consecință 

intrinsecă a procesului de industrializare forțată. Deplasarea populației rurale 

către fabricile și uzinele din marile orașe fiind anevoioasă, s-a creat necesarul 

de noi locuințe. Totodată, autoritățile vremii motivau construcția primelor 

clădiri de locuit de tip bloc crizei locative generate de ultimul mare război3. 

Or, naționalizarea locuințelor din orașe, în anul 1950, respectiv creșterea 

artificială a populației acestora, reprezintă elemente ale unei crize artificiale a 

locuințelor, resimțită în acest fel nu doar în România, ci și în alte țări ale 

blocului comunist4. 

Orașele românești s-au dezvoltat, după 1948, după un plan prestabilit. În 

acest proces, care a devenit rapid un fenomen de masă, concepul de 

sistematizare urbană s-a manifestat în două moduri diferite. Primul, în care 

nu s-au adus modificări semnificative în fondul construit existent, autoritățile 

limitându-se la a construi la marginea localităților. Acest prim mod de 

manifestare corespunde anilor ´50-´60. Aceasta pentru că în anii 1970-1974 

s-au operat modificări legislative care au permis demolarea masivă a 

cartierelor din interiorul orașelor, motivul oficial fiind economisirea terenului 

agricol, prin oprirea extinderilor urbane5. 

2
Vezi Stelian Tănase, Elite și societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965, 

Humanitas, București, 2006, passim. 
3
 O numim criză artificială a locuințelor pentru că, deși populația orașelor a crescut, fie 

prin migrări, fie prin creșterea natalității, la începutul perioadei comuniste autoritățile nu 

au asigurat suficente fonduri pentru construirea de locuințe pentru familii. De altfel, în 

perioada celui de-al doilea război mondial, populația urbană din România a scăzut din 

cauza diferitelor crize, astfel eliberându-se numeroase locuințe. Mai mult, în orașele din 

nordul Ardealului, cedat în 1940 Ungariei horthyste, numerose locuințe urbane, de bună 

calitate, au fost eliberate de populația evreiască ghetoizată și transportată în lagărele 

naziste. Vezi câteva date în: Per Ronnås, Urbanization in Romania. A Geography of 

Social and Economic Change Since Independence, The Economic Reasarch Institute – 

Stockholm School of Economics, p. 98. 
4
 Ivan Szeleny, Urban inequalities under state socialism, Oxford University Press, 

1983, p. 4. 
5
 Vezi: Legislația locativă a RPR, Editura de Stat pentru Literatură economică și 

juridică, București, 1954, passim.;  Dinu C. Giurescu (coordonator), Istoria românilor, 

vol. X – România în anii 1948-1989, Editura Enciclopedică, București, 2013, p. 
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Dezvoltarea orașelor românești nu s-a făcut individual, ci conform 

planurilor de dezvoltare regionale, ele nepuând concura între ele pentru 

atragerea resurselor financiare și umane, ci doar limitându-se la mai micile 

sau mai marile contribuții aduse economiei naționale. Astfel, [...] orașele și 

satele nu funcționează pe cont propriu, dar existența lor este justificată doar 

prin contribuția adusă societății6. 

Modul în care urbanizarea s-a realizat în România, respectiv prin 

mutarea populației de la case în clădiri cu apartamente, nu era o noutate. 

Acest mod de locuire nu era în niciun caz un rezultat al vreunei politici 

totalitare, ci un produs al arhitecților și urbaniștilor occidentali. Singura 

diferență ține de ideologizarea sa, cu precădere în societățile socialiste. În 

București, de pildă, existau blocuri de locuințe de până la zece etaje, încă din 

perioada interbelică. Blocul era considerat ca fiind un simbol al modernității, 

coroborat cu stilul art-deco, prezent la majoritatea acestor clădiri înainte de 

1939. Locuința sau, mai bine zis, locuirea colectivă a devenit, întâi pentru 

teoreticienii socialismului, iar apoi pentru regimurile politice est-europene, 

un instrument de menținere și control a omului nou7.  

Prin urbanizare și sistematizare urbană, România a câștigat zeci de orașe 

noi, multe altele cu populația mult sporită și cu un fond locativ nou, însă a 

pierdut o bună parte a fondului de locuințe existent în perioada interbelică, 

din care multe clădiri de patrimoniu. 

Urbanizarea era socotită un domeniu de interes de primă importanță 

pentru PCR, o consecință a industrializării, respectiv un proces ce avea nu 

doar meritul modernizării orașelor, dar și al echilibrării nivelelor de 

dezvoltare din diferite județe și al dezvoltării sectorului economic terțiar 

(serviciile), de altfel foarte puțin dezvoltat în România acelui timp. Cea mai 

importantă consecință a urbanizării era, însă, centralizarea locuirii, prin 

gruparea populației în zone cu densitate mare (mai ales prin migrarea de la 

sat la oraș)8. 

Pentru deceniile opt și nouă ale secolului trecut, regula de bază era 

demolarea cât mai multor cartiere vechi și transformarea lor în așa zise 

cartiere-dormitor sau colhozuri urbane, după cum s-a exprimat istoricul 

892-901; Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și 

rurale, Consiliul de Stat, Serviciul Buletinului Oficial și al publicațiilor legislative, 1975. 
6
 Per Ronnås, ”Centrally Planned Urbanization: The Case of Romania”, în Geografiska 

Annaler. Series B, Human Geography, 1982, vol. 64, nr. 2, p. 144, accesibil la 

http://jstor.org/stable/490668, accesat la data de 9 august 2015.   
7
 Sorin Vasilescu, „Arhitectura totalitară I”, în Arhivele totalitarismului, anul III, 1995, 

nr. 3, p. 69-72. 
8
 Vasile Cucu, „Trăsăturile specifice procesului de urbanizare în România socialistă”, în 

Revista economică, 1974, nr. 9, p. 12-13, 31. 

http://jstor.org/stable/490668
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Dinu C. Giurescu9. Proporția dintre populația urbană și cea rurală a ajuns la 

egalitate în anul 1985, iar în 1990 aceasta se prezenta conform datelor din 

Figura 110.  

Un asemenea fenomen, care a afectat mai bine de jumătate din populația 

țării, fie direct, fie indirect, a beneficiat nu doar de un cadru politic și 

legislativ consistent, dar și de o propagandă bine pregătită și ancorată în 

principiile doctrinei de extremă stânga și ale limbajului de lemn. Această 

propagandă a căpătat, de-a lungul celor patru decenii de socialism, proporții 

variate și s-a extins prin toate mijloacele posibile. Astfel, de la discursul 

politic, determinat de cadrul ideologic, propaganda pro-urbanizare a migrat și 

către presă, muzică, arte plastice și chiar cinematografie. 

Deși prin tipizare și standardizare se crează premisele monotoniei, 

aceasta este estompată, conform propagandei vremii, prin cantitate, prin 

grandoarea cartierelor de locuit. Cele transmise prin vorbele de lemn, prin 

cifre, imagini, foloseau tactica persuasiunii. Ideea de bază ținea de 

asigurarea nevoilor, acelorași nevoi, ale unui număr mare de indivizi. 

Ideologia avea grijă ca pe piață să ajungă studii și acele puncte de vedere ale 

urbaniștilor care aprobă locuirea colectivă, astfel încât procesul urbanizării 

forțate să-și afle veridicitatea 11 . În perioada comunistă, construirea de 

locuințe s-a bazat pe laitmotivul [...] ridicării continue a nivelului de trai, 

locuința ajungând să constituie [...] una din componentele dezvoltării, 

ameliorării și sistematizării cadrului de viață al tuturor membrilor 

colectivității12.  

*** 

Un prim tip de propagandă era discursul politic. Atât Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, cât și Nicolae Ceaușescu și-au exprima poziția cu privire la 

subiect în mai multe ocazii, în principal la conferințele Uniunii Arhitecților 

din RPR/RSR. De obicei, aceste discursuri conțineau directive de urmat, 

acele indicații cu care breasla arhitecților și urbaniștilor din România a 

început să se obișnuiască după 1950. Dar omul de rând nu se putea întâlni cu 

ușurință (sau foarte des) cu aceste discursuri, ele fiind publicate în variantă 

completă în periodicele de specialitate (de pildă, în revista Arhitectura) ori în 

9
 Dinu C. Giurescu, Distrugerea trecutului României, Museion, București, 1994, p. 

11-12 și passim. 
10

Anuarul statistic al României 1991, Comisia Națională pentru Statistică, p. 45, tabel 

2.2. 
11

 Georgeta Bucheru, „Habitatul urban și mediul ambiant în condițiile civilizației 

socialiste”, în Al. Tănase,  Liubomira Miroș (coordonatori), Coordonate valorice ale 

civilizației socialiste, Editura Academiei R. S. R., 1976, p. 83-85. 
12

 Ioan V. Totu (coordonator), Politica Partidului Comunist Român de industrializare 

socialistă a țării, Editura Academiei R. S. R., 1978, p. 279-280. 
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volumele de discursuri ale celor doi șefi de partid. Astfel, ele nu aveau nici 

vizibilitatea și nici impactul dorit. 

Pentru o analiză mai profundă a ceea ce a însemnat propaganda 

sistematizării urbane din România, am ales o perioadă scurtă de timp, 

respectiv anii 1970-1975. Considerăm că aceasta este o perioadă de tranziție, 

timp în care legislația aferentă dezvoltării orașelor a fost modificată 

considerabil. În linii generale, fără să mai detaliem aici, amintim că această 

legislație a permis marile demolări din următorul deceniu și jumătate, 

reconstruirea din temelii a unor orașe, respectiv demararea programului de 

sistematizare a satelor. 

În primul rând, credem că e important să știm ce însemna orașul pentru 

propagandiștii vremii. Îl putem asemăna unui teren de joacă, un spațiu în care 

argumentele construcției socialiste erau căutate la fiecare colț de stradă. 

Orașul era și este un fenomen, o structură socială. O arhivă vie, mană 

cerească pentru fotoreporteri, autori de texte literare sau mai puțin literare, 

scenografi, regizori etc. Totul se petrece, la nivelul anului 1970, în lumea 

urbană sau are legătură cu ea. Din punct de vedere propagandistic, cu 

surescitarea imaginației literare de rigoare, orașele erau definite astfel: florile 

civilizației, fagurii unui timp și ai unui loc, victoria inteligenței umane 

asupra luturilor moarte. Substantivul oraș era, pentru aceiași propagandiști, 

un [...] cuvânt superb, ca un țipăt de pescăruș - și am imaginea unui poliedru 

cu multe fețe, în care palpită reverberat imaginile colectivităților citadine13. 

Ni se arată, în 1970, că [...] întregul peisaj al țării se îmbogățește zilnic 

cu noi realizări, începând cu luminoasele cartiere de locuințe și terminând 

cu marile complexe industriale14. Precizăm că începutul acelui deceniu a 

însemnat și demararea procesului de standardizare a construcției de locuințe, 

după metode industriale. Propaganda a încercat să amelioreze efectele 

evident negative ale unui astfel de proces (monotonia, sărăcia arhitecturală, 

calitatea scăzută a locuințelor, reducerea confortului termic). Vorbim despre 

aplicarea unor formulări privind inserarea specificului românesc în aspectul 

acestor clădiri, dar și de amenajările peisagistice15. Arhitectul, în general, 

constituia la rândul său subiect de propagandă. El, împreună cu 

constructorul, formau o adevărată echipă, mereu readusă în atenția cititorului 

de presă. 

În general, aceștia erau prezentați cu adjectivele de rigoare, puși mereu 

într-o lumină caldă, indicați drept cei care construiesc, fizic, socialismul. În 

13
Vedere din București, în România liberă, anul XXXIII, nr. 9420, 7 februarie 1975, p. 

1. 
14

Raul Negru, „Orașul și satul de mâine se nasc azi”, în Flacăra, anul XIX, nr. 803, 24 

octombrie 1970, p. 14. 
15

Ibidem, p. 15. 
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presa scrisă, interviul era cel mai des folosit în astfel de cazuri. Un exemplu 

din Crișana (cotidian bihorean): Cine alții decât arhitecții și constructorii au 

făcut să strălucească litoralul sau cutare oraș sau Capitala, adăugând forme 

spațiale pline de poezie – celor deja perpetuate peste patina vremii?16.  

În unele cazuri, astfel de articole erau însoțite de fotografii cu muncitori 

aflați pe șantier, zâmbind, imagini însoțite de comentarii de apreciere (Figura 

2, Figura 3). Articolele cuprindeau uneori mici biografii ale constructorilor, 

oferite cu titlul de exemplu, fiind subliniate (uneori exagerat) strict calitățile 

meseriei și ale persoanei. Dacă constructorul avea șansa de a deveni un ctitor 

de orașe, arhitectul era supranumit autor de orașe (cazul orașului Onești)17. 

Sistematizarea urbană în sine era prezentată regulat ca o formă de 

creștere pe scara civilizației, respectiv singura formă logică de dezvoltare a 

orașelor. Rareori, șablonul socialist al urbanismului era combătut cu cel 

capitalist, comparație gândită spre a scoate în evidență exclusiv 

caracteristicile negative ale celui din urmă. Cealaltă comparație folosită ținea 

de binomul prezent-trecut, cu scoaterea în evidență a greșelilor săvârșite de 

urbaniștii burghezi în construcția și dotarea urbană. Din cele două (le putem 

socoti ca premise ale unui silogism) urma să reiasă necesitatea uniformizării 

condițiilor de locuit, cu argumentul suplimentar al desființării mahalalelor de 

la marginea marilor orașe. 

O altă componentă a acestei propagande era prezentarea cifrelor și a 

datelor statistice. Vorbim despre bilanțuri care se realizau periodic, dar și de 

formularea de aprecieri, în baza dcumentelor de partid, vizavi de 

perspectivele sistematizării în continuare a orașelor românești. Astfel de 

situații erau prezentate atât la ocazii, cât și independent. Ocaziile se refereau 

la cele mai importante momente din viața PMR/PCR (Conferințele 

Naționale, Congresele), cât și la diferitele aniversări sau sărbători naționale 

(1 Mai, 8 mai – înființarea PCR, 11 iunie – colectivizarea, 23 August, 30 

Decembrie). 

Exemplele cuprindeau statistici pe perioade, iar uneori pe arii sau 

categorii sociale. Enunțarea acestora era însoțită de descrieri, mereu încărcate 

cu epitete, hiperbole și comparații specifice limbii de lemn. De pildă, înaintea 

marcării Zilei Naționale în anul 1974, cititorilor ziarului Scînteia le erau 

prezentate câteva astfel de bilanțuri, plecând de la anii 1945-1948: creșterea 

numărului de orașe, de la 152, la 236, cu perspectiva triplării până în anul 

1990; 2,3 milioane de locuințe construite; peste 17 000 km de străzi 

16
,,Arhitecții, acești Meșteri Manole…ʼʼ, în Crișana, anul XXV, nr. 181, 5 august 1970, 

p. 1. 
17

 ,,De la cancioc la verina hidraulicăʼʼ, în Flacăra, anul XVIII, nr. 738, 19 iulie 1969, 

p. 10. 
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modernizate în orașe; creșterea de 19 ori a lungimii rețelelor de transport 

urban etc.18 De fiecare dată, presa centrală și locală publica articole largi, de 

pagini întregi, cu texte omagiale, cifre, grafice și imagini ale construcțiilor 

realizate în țară (sau în orașele în care ziarele apăreau – cazul presei locale). 

Cifrele, ca material propagandistic, serveau persuasiunii și singurul lor 

scop ținea de insistența asupra convingerii (Figura 4). Formele în care 

acestea erau prezentate difereau. Puteau fi bilanțuri periodice, date privind 

construcția de locuințe într-un anume oraș sau extrase din hotărârile CC al 

PCR sau din documentele Congreselor PCR (aici incluzând discursurile). 

Bilanțul cincinalului 1966-1970 trebuia să confirme așteptările și să ofere 

argumentul unei productivități și mai mari. În acea perioadă, aproximativ 2 

milioane de persoane s-ar fi mutat în locuințe noi, 660.000 la număr19. 

Atenția decidentului politic pentru continuarea urbanizării era evidențiat de 

dorința exprimată în directivele pentru planul cincinal 1971-1975 de 

pregătire a unui volum de investiții, egal cu cel din întreg deceniul 

precedent20. 

În noul cincinal, România ar fi cunoscut [...] cel mai vast program de 

construcții de locuințe din istoria țării, acesta fiind condiționat și fiind o 

consecință a schimbărilor legislative. Astfel, pentru anul 1973, planul de stat 

prevedea darea în folosință a 111.000 de apartamente21, pentru ca în anul 

următor să fie date în folosință 114.00022, iar în 1975 – 130.00023. Dintr-un 

bilanț ocazionat de aniversarea lui 23 August în 1974, aflăm că din anul 1944 

începând, circa 12 milioane de persoane s-ar fi mutat, în toată țara, în cele 2,3 

milioane de locuințe noi. Numărul orașelor românești a făcut, în același 

interval, saltul de la 152 la 236, iar norma locativă a crescut de la 8 la 10 mp. 

18
,,Pe frontispiciul celor trei decenii: totul pentru om. Construcția de locuințeʼʼ, în 

Scînteia, anul XLIII, nr. 9943, 10 august 1974, p. 2. 
19

 Comunicat cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a 

Republicii Socialiste România în perioada 1966-1970, Editura Politică, București, 1971, 

p. 55. 
20

 Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român 6-12 august 1969, Editura Politică, 

București, 1969, p. 693; în total, în cincinalul 1971-1975, urmau să fie construite circa 

500.000 de noi apartamente (numărul a fost ulterior mărit). Ibidem, p. 710. 
21

 ,,111.000 apartamente în 1973ʼʼ, în România liberă, anul XXXI, nr. 8773, 7 ianuarie 

1973, p. 1. 
22

 ,,Apartamente noi pentru 350.000 de cetățeni, mai bine concepute, mai bine 

realizateʼʼ, în Idem, anul XXXII, nr. 9079, 3 ianuarie 1974, p. 2. 
23

 ,,70.000 de familii în casă nouăʼʼ, în Scînteia, anul XLIV, nr. 10032, 22 noiembrie 

1974, p. 3. 
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Locuința, în accepțiunea jurnaliștilor Scînteii, reprezenta [...] un factor de 

primă însemnătate pentru dezvoltarea și consolidarea familiei24. 

Uniunea Arhitecților din România considera dezvoltarea urbană din acei 

ani drept explozivă, dar totuși rata urbanizării era mult sub aceea de pe alte 

continente ori din alte state socialiste. Cititorul de presă din 1975 avea deja 

cunoștință de noile prevederi legislative privind sistematizarea rurală. Dacă 

este să dăm crezare estimărilor de atunci, exploatate cât mai mult din punct 

de vedere propagandistic, până în anul 2000, în România urmau să fie create 

încă 300-400 de noi orașe25. Un număr uriaș, a cărui grandomanie nu putea 

insufla la fel de multă mândrie precum teamă. 

De altfel, trecerea la noul secol apropiindu-se, atât documentele de 

partid, cât și propaganda timpului, conțineau din ce în ce mai multe referințe 

la anul 2000. Celebrul an 2000 urma să găsească România gata sistematizată, 

iar noile proiecte vizau nu doar industrializarea construcțiilor (adică 

fabricarea de case pe bandă), ci și posibilitatea predării apartamentelor gata 

mobilate și dotate26. Cea de-a doua variantă a rămas mai mult o dorință, căci, 

mai cu seamă în anii ´80, mobilierul era dificil de procurat, chiar și în orașele 

mari, producătoare de mobilă (cazul Oradiei). 

La jumătatea deceniului al optulea, România era, conform propagandei 

oficiale, țara orașelor fără periferie. Ce semnifica expresia? Este însumarea 

calitativă a unui proces de amplitudine, a unei evoluții pe orizontală și 

verticală, chintesența unui fragment de istorie, care numără [...] trei 

decenii27. În opinia autorului, sistematizarea urbană în România însemna [...] 

bun gust și concepție evoluată, ca esență a civilizației socialiste. Aici găsim 

motivul identificării societății socialiste cu traiul în colectiv, ca o continuare 

firească a muncii colective. Totodată, superioritatea noilor periferii urbane 

aveau să consacre, conform succesiunii de idei, superioritatea urbanismului 

socialist și a socialismului în general, fiind o metodă des utilizată în limbajul 

de lemn comunist. Același autor compară vechile periferii de chirpici ale 

orașelor cu cele contemporane, formate din clădiri de locuințe colective și 

instituții economice. Socialismul ar fi impus o nouă geografie a orașelor 

24
,,Pe frontispiciul celor trei decenii: totul pentru om. Construcția de locuințeʼʼ, în 

Idem, an XLIII, nr. 9943, 10 august 1974, p. 2. Date asemănătoare fuseseră prezentate și 

cu doi ani în urmă, după încheierea Conferinței Naționale a PCR, respectiv a hotărârilor 

cu privire la sistematizarea teritoriului. Vezi: ,,Construcții de locuințe pentru milioane de 

cetățeniʼʼ, în Idem, an XLII, nr. 9243, 18 august 1972, p. 1, 5. 
25

 ,,100 de noi orașeʼʼ, în România liberă, anul XXXIII, nr. 9395, 9 ianuarie 1975, p. 1. 

În acel an, în România existau 236 de municipii și orașe. Ibidem, p. 2. 
26

,,Ce e nou în construcția de locuințeʼʼ, în Idem, an XXXII, nr. 9082, 6 ianuarie 1974, 

p. 1-3; ,,Ce sunt locuințele integraleʼʼ, în Idem, nr. 9107, 5 februarie 1974, p. 3.
27

Simion Baciu, ,,Orașe fără periferieʼʼ, în Almanah turistic 1976, p. 19.
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românești, distrugând astfel o relicvă a perioadei antebelice/interbelice: 

periferia nevoiașilor, a sărăcimii, cuibul de boli, spațiul dezumanizat28. 

Așadar, omul se afla în centrul tuturor lucrurilor, el descoperind o realitate cu 

totul nouă între tonele de beton și cărămizi.  

Orașele românești erau, în același timp, numite polivalente. Această 

așa-zisă polivalență rezidă, în primul rând, din caracterul industrial al 

urbelor, abia apoi adăugându-se componenta socială. Practica generalizării, 

respectiv comparării cu trecutul își găsește ecoul în numeroase cazuri: Dacă, 

în urmă cu treizeci de ani, țara era un sat imens, acum țara este un oraș 

imens, ale cărui cartiere se numesc Iași, Galați, Sibiu și Craiova29. Vorbim 

atât de forma acestor orașe, cât și de compoziția și rolul acestora pentru țară. 

Interesantă ni se pare abordarea cursului Dunării între trecut și prezent. 

Comparația pleacă de la modul de reprezentare de pe Columna lui Traian, 

respectiv de la ceea ce vedea fluviul în epoca antică și ceea ce vede în 

socialism. Dacă atunci Dunărea mărginea cetăți, acum acționa turbinele 

hidrocentralelor30. 

Între expresiile curente ale vremii, referitoare la noul aspect al 

periferiilor orașelor, întâlnim cea a orașului-satelit sau a orașului în oraș: 

Vechea Craioviță  [...] era un cartier de cocioabe, [...] dar iată că, sub ochii 

noștri, [...] se transformă într-un adevărat oraș-satelit31. Aceasta tot așa cum, 

pentru Oradea, cartierul Zona de Vest devenea un oraș în oraș: Aici nu era 

nimic! [...] azi locurile sunt frământate de impulsurile îndrăznețe ale noii 

dinamici sociale32. 

Presa scrisă, în speță cotidienele sau revistele centrale, foloseau diferite 

forme ale propagandei pentru ilustrarea ritmului de urbanizare a țării. Puterea 

exemplului fiind socotită cea mai la îndemână, ca simplitate și ritmicitate a 

articolelor, ea era exploatată prin prisma evoluției tuturor orașelor mai 

importante. Evident, în fruntea acestor exemple se afla Bucureștiul. 

Sistematizarea Bucureștilor a fost, în perioada socialistă, un subiect pe cât de 

important, pe atât de vizibil. Sumele imense de bani canalizate către 

dezvoltarea de zone industriale și locative, respectiv căi de comunicație și 

rețele social-educaționale, erau prezentate frecvent publicului larg pe toate 

căile. Tiparul era o cale. Iar imaginea Bucureștiului, cât și a altor orașe avea 

28
Ibidem. 

29
 ,,Lumea orașelor polivalenteʼʼ, în România liberă, anul XXXII, nr. 9276, 21 august 

1974, p. 4. 
30

Ibidem. 
31

 ,,Craiovița nouă – un «oraș în oraș»ʼʼ, în Flacăra, anul XXI, nr. 902, 16 septembrie 

1972, p. 3. 
32

,,Creație pe verticalăʼʼ, în Crișana, anul XXV, nr. 171, 24 iulie 1970, p. 1. 
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tendința idealizării – clădirile, admirate pentru frumusețea lor, iar 

constructorii, lăudați pentru hărnicia lor. 

Un exemplu este entuziasmul cu care erau tratate lucrările de construcție 

a Teatrului Național și a Hotelului Intercontinental din București. 

Dinamismul volumelor ce cresc [...] este de fapt un spectacol  [...] ce se 

oferă miilor de spectatori pe care orașul îi trece zilnic, permanent, prin fața 

lui33.  

Pentru București avem, de altfel, o pleiadă de articole. O serie, credem 

noi interesantă, a fost ocazionată de pregătirea alegerilor pentru Consiliile 

Populare din anul 1975. Scenariul era următorul: alegătorul, probabil indecis, 

ia la pas cartierele Capitalei în căutarea argumentelor din spatele votului. 

Volumul construcțiilor, în opinia sa, este impresionant și reprezintă un motiv 

de susținere în continuare a politicii socialiste. Relatările sale conțin 

numeroase figuri de stil, comparații și hiperbole, specifice de altfel limbii de 

lemn. Despre cartierul Pantelimon relatează următoarele: De-a lungul 

impunătoarei magistrale, în pădurea de blocuri simetrice, cu dantele fragile 

de omăt la balcoane, au apărut acum, ca o replică viguroasă a prezentului, 

adevărate orășele 34 . În cazul Colentinei, plusează, sugerând că Matei 

Basarab ar fi fost mândru să știe ce ritm de dezvoltare urma să cunoască 

zona: Un orășel modern, sculptat pe umerii tineri și viguroși ai 

Bucureștiului, cu fața spre portalul estic, care duce, pe magistrala soarelui, 

spre țărmurile litoralului românesc 35 . Referindu-ne la litoral, stilul 

propagandistic la care se făcea apel viza tot comparația, de astă dată aceea 

dintre orașele romane și cele socialiste. Aceasta și în ideea demonstrării 

caracterului urban firesc pe care așezările dobrogene trebuiau să le aibă. În 

oglindă cu slova antică, realizările anilor socialismului echivalează net cu 

intrarea decisă într-o altă eră36. Structura pe care astfel de articole o aveau 

se rezuma, în mare, la două părți: una cu accente literare, textul îmbinând 

astfel de caracteristici cu cele ale limbii de lemn, respectiv una tehnică, 

bazată pe cifre și exemple. Tonajul noilor nave și cantitatea de material 

chimic produs sunt doar două dintre argumentele promovate de autor în 

scopul susținerii punctelor sale de vedere. Dobrogea anului 1975 se afla, 

conform articolului, [...] în plin marș vicorios spre socialism și comunism37. 

33
,,Construcția Teatrului Naționalʼʼ, în Almanah Știință și tehnică 1970, p. 9. 

34
 ,,Însemnări de alegător în noi circumscripții electorale. 1.Pantelimonʼʼ, în România 

liberă, anul XXXIII, nr. 9405, 21 ianuarie 1975,  p. 1. 
35

 ,,Însemnări de alegător în noi circumscripții electorale. 2.Colentinaʼʼ, în Idem, nr. 

9406, 22 ianuarie 1975, p.1. 
36

,,Dobrogea premiatăʼʼ, în Scînteia, anul XLIV, nr. 10133, 20 martie 1975, p. 1. 
37

Ibidem, p. 5 
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În cazul Bucureștiului, o atenție specială era acordată cartierului Titan, 

cel mai mare dintre noile cartiere de locuințe. Observăm că cele peste 81 de 

milioane de ore de muncă (la un calcul rudimentar!) depuse pentru 

dezvoltarea cartierului ar fi reușit să șteargă definitiv din memoria colectivă 

(proces explicit, în fapt unul din rosturile primordiale ale sistematizării 

orașelor) talciocul  [...] și vechile cărămidării, cocioabele și grădinile de 

zarzavat. Armate întregi de anonimi meșteri Manole, conform formulării 

autorului, au reușit să transforme vechiul oraș-grădină, sporindu-i densitatea. 

Semnatarul textului se folosește de o mărturie a unui șantierist pentru a-și 

duce periplul, presărat cu accente romantice, la bun sfârșit: Ce am construit 

noi în Titan e un roman aparținând mai multor semnături la fiecare pagină. 

Construcțiile din Titan satisfăceau [...] nevoile imperioase ale prezentului, ca 

fragment al luptei noastre pentru frântura de eternitate38. 

În Reșița, noile construcții industriale, locative și social-culturale 

formau, în opinia ziaristului, o adevătată constelație, în care oțelăria și lanțul 

furnalelor jucau un rol fundamental39.  

Uneori, realitatea urbanizării trecea și prin filtrul literar. Nu odată au fost 

publicate articole, fie scrise de literați, fie de jurnaliști, dar pline de figuri de 

stil. În România liberă, la începutul anilor ´70, publicau, între alții, Petre 

Sălcudeanu40 și Pan Solcan41. Pentru P. Sălcudeanu, mutatul de la casă la 

bloc era un proces anevoios: greu se mutau oamenii din cartier… Era 

cartierul de ceferiști al copilăriei sale. Transformarea cartierului este 

surprinsă cu satisfacție și, de ce nu, cu mândrie: s-a restrâns spațiul pe 

orizontală; s-a supradimensionat pe verticală; un întreg cartier de altădată 

se mută acum într-un bloc, cu toate însemnele civilizației la îndemâna 

consumatorului de civilizație42. El totuși găsește o latură negativă a locuirii la 

bloc: dacă în cartierul cu iz rural oamenii se salutau zilnic, ori de câte ori se 

vedeau, viața la comun strica acest obicei – se văd oamenii la ședințele de 

bloc și uită să se mai salute după aceea. Comportamentul vecinilor ivește o 

altă latură negativă: un amic stă într-un bloc mic, patru etaje, confort bun și 

[...] vrea să se mute. Deasupra lui, un vecin își începe viața de la 

douăsprezece noaptea în sus43. 

38
,,Însemnările unui votant: Titanicul Titanʼʼ, în România liberă, anul XXXIII, nr. 

9440, 3 martie 1975, p. 3. 
39

,,Constelația Reșițaʼʼ, în Scînteia, anul XLIV, nr. 10130, 16 martie 1975, p. 1/3. 
40

 Scriitor, publicist, actor și scenarist român. A publicat mai multe romane polițiste, 

fiind creatorul personajului Bunicul. Prin literatura sa, a promovat, dar a și criticat 

regimul comunist, sub multiple fațete.  
41

Romancier, ziarist, redactor la România liberă și Tribuna României. 
42

,,Cartierulʼʼ, în România liberă, anul XXXI, nr. 9032, 7 noiembrie 1973, p. 5. 
43

Ibidem. 
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Același Sălcudeanu tratează într-o manieră idealistă șantierele țării. 

Pentru el, noroaiele sunt simbolul unui trecut lipsit de performanță 

economică și totodată a dovezii că, acolo unde el există, se lucrează ceva. În 

anii socialismului însă, pământul era transformat în aur prin intervenția 

omului și al utilajelor: Aceste noroaie pe care le calci ca un stăpân, cu 

fruntea sus spre zveltele dreptunghiuri de cărămidă, fier și beton, îmi dau 

emoția sinceră a actului de creație, uluitor de tainic în complicatele ei 

metamorfozări44. 

Alt exemplu: Zalăul oferă impresia unui întins șantier, ordonat totuși și 

îngrijit. Printre casele, purtând în înfățișare amprenta grea a anilor scurși, 

marca prăfosului târg de odinioară răsar  [...] ansambluri arhitectonice 

care bucură și încântă privirea45. 

Pe de altă parte, Pan Solcan s-a făcut remarcat prin abordarea subiectului 

sistematizării orașelor în câteva editoriale din România liberă, ocazionate de 

schimbările legislative petrecute în anii 1972-1974. Deși nu-i cunoaștem 

punctele de vedere din trecut asupra problemei, remarcăm totuși susținerea, 

am zice, necondiționată pentru [...] organizarea armonioasă a teritoriului 

țării. Editorialele sale nu-i trădează însă înclinația spre literatură, ele având 

mai degrabă un caracter tehnic decât literar, mai degrabă o cronică 

legislativă, ori o prezentare a scopurilor noii legislații, decât o incursiune în 

universul figurilor de stil. Vede procesul ca un factor de [...] armonizare a 

activităților economice și sociale, respectiv [...] principalul coordonator al 

modernizării țării. În final, sistematizarea, conform lui P. Solcan, era o 

prefigurare, operată cu instrumente științifice, a ceea ce va deveni țara peste 

15-20 de ani46. 

Stilul de viață generat de locuirea la bloc era ironizat uneori în 

caricaturile publicate de România liberă. Discuțiile dintre vecini, modul de 

comunicare mai exact, posibilitatea de a fi auzit de vecinul de perete, dar și 

alte aspecte ale traiului în comun erau tratate cu umor de caricaturiștii vremii 

(Figura 5, Figura 6). 

Televiziunea transforma simplele texte și fotografii din presa scrisă în 

adevărate îmbinări de clipuri atent selectate, sunet și emoție. Imaginea și 

textul formau un întreg, cel mai adesea cu ocazia jurnalelor de știri. Cea de-a 

treia componentă, anume emoția, era cultivată în producțiile cinematografice. 

44
Șantiere, în Idem, nr. 8817, 28 februarie 1973, p. 3. 

45
,,Într-o zi cât într-un anʼʼ, în Scînteia, anul XLIV, nr. 10143, 1 aprilie 1975, p. 1. 

46
 ,,Sistematizarea teritoriului și localitățilorʼʼ, în România liberă, anul XXXII, nr. 9163, 

11 aprilie 1974, p. 1; ,,Urbanizareaʼʼ, în Idem, nr. 9285, 31 august 1974, p. 1; 

,,Sistematizareaʼʼ, în Idem, anul XXXIII, nr. 9406, 22 ianuarie 1975, p. 1; 

,,Sistematizareaʼʼ, în Idem, nr. 9618, 26 septembrie 1975, p. 1; ,,Specificul local în 

arhitecturăʼʼ, în Idem, nr. 9630, 10 octombrie 1975, p. 1. 
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În cele câteva ore ale programelor unu și doi ale TVR (ne restrângem 

referințele la sfârșitul anilor ´60 și începutul anilor ´70), reportajele 

Televiziunii erau transmise cu regularitate. Acestea se refereau la feluritele 

proiecte de construcții din țară, fie ele industriale sau socio-educaționale. 

Reportajele se realizau în toate orașele importante, fiind fie generale (adică 

axate pe oraș ca ansamblu, cu toate sectoarele de activitate), fie concentrate 

pe o singură ramură economică ori, dacă ne referim strict la construcția de 

locuințe, la un singur cartier de blocuri. Modul de exprimare întâlnit în 

reportajele din presa scrisă erau întâlnite și aici, fiind secondat, ca metodă de 

lucru, de folosirea interviului. 

La București, constructorii erau asemuiți elevilor scoși la tablă: noi 

șantiere de locuințe, cvartale noi, tot atâtea examene promovate cu 

«excepțional» la noua geometrie în spațiu a Capitalei țării. Totodată, 

Cetatea lui Bucur își omagiază cu recunoștință constructorii, care au dat în 

folosință în ultimii zece ani peste 120.000 de apartamente47. Observăm 

tentativa de legare a investițiilor contemporane cu istoria locurilor. Aceasta 

pentru că socialismul, în accepțiunea ideologilor timpului, era socotit vârful 

unei evoluții firești a societății. Aici nu avem însă de-a face cu o comparație 

menită să scoată socialismul în fața capitalismului interbelic. Laitmotivul 

este deseori întâlnit, mai cu seamă în deceniul al optulea, deceniu al 

obsedantului protocronism. Legarea prezentului (eroic – n.a.) de trecut (tot 

eroic) este prezentă și într-un reportaj realizat la Craiova. Vechea cetate a 

banilor craioveni, după numeroase transformări urbanistice, se impune 

vizitatorului prin geometria seducătoare a noilor sale blocuri. În ultimii ani 

au fost construite aici peste 12.000 de apartamente48.  

În cazul Oradiei, vorbitorul se rezumă doar la prezent: Zona de vest a 

orașului Oradea oferă vizitatorului imagini frumoase, care ilustrează noua 

față a cartierului ce se construiește aici49. 

În cinematografie, blocul și-a făcut loc treptat și sigur. În numeroase 

filme din anii 1970-1989, apartamentul devenise parte componentă a 

platoului de filmare fără doar și poate (de pildă filmul Secretul lui Nemesis - 

1987, regia Geo Saizescu sau serialul Apartamentul, 1972). De asemenea, în 

47
Reportaj TVR 1968, accesibil la 

http://www.britishpathe.com/video/rumanian-houses/query/romania, accesat la data de 

21 octombrie 2015. 
48

Reportaj TVR 1968, accesibil la 

http://www.britishpathe.com/video/new-buildings-in-craiova/query/romania, accesat la 

data de 21 octombrie 2015. 
49

Reportaj TVR 1970, accesibil la 

http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_E3FB1E0A1BA14BD9875AE93C508684B

1, accesat la data de 21 octombrie 2015. 

http://www.britishpathe.com/video/rumanian-houses/query/romania
http://www.britishpathe.com/video/new-buildings-in-craiova/query/romania
http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_E3FB1E0A1BA14BD9875AE93C508684B1
http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_E3FB1E0A1BA14BD9875AE93C508684B1
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numeroase filme s-a recurs la filmări exterioare panoramice, de prezentare 

doar prin imagine a construcțiilor, în special din București (spre exemplu 

filmele Buletin de București, Căsătorie cu repetiție – 1983 și 1985, regia 

Virgil Calotescu sau O zi în București, 1987, regia Ion Popescu Gopo).  

Dar un film care are acțiunea centrată pe procesul urbanizării este 

Serenadă pentru etajul XII (1976, regia Carol Corfanta). Lungmetrajul 

apărea în contextul în care mutatul (forțat) de la casă la bloc devenea o 

realitate din ce în ce mai generală. Acesta este și subiectul filmului: mai 

multe familii dintr-un vechi cartier de case de la marginea Bucureștiului se 

mută într-un bloc recent dat în folosință. Evocarea bucuriei acestei mutări nu 

poate fi afectată de unele mici probleme ivite pe parcurs – de la dificultatea 

mutării mobilierului, la blocarea unuia din personaje pe acoperișul blocului. 

Memoria omului recent mutat de la casă nu poate fi ștearsă, iar scene precum 

apariția hornarului sau aranjarea unei grădini pe balcon demonstrează acest 

fapt. Grandomania noului cartier ajunge chiar să fie derutantă în momentul 

sosirii în oraș a provincialilor, aflați în imposibilitatea de a-și găsi rudele 

mutate la bloc. Această componentă a filmului ne amintește de un alt scheci, 

în care protagonistul este Amza Pellea (Nea Mărin și blocurile din 

București), aflat de asemenea în ipostaza provincialului derutat de 

multitudinea de construcții apărute peste noapte în Capitala țării. 

Deoarece se prezintă cinefilului drept o comedie muzicală cu de toate, 

filmul Serenadă pentru etajul XII cuprinde numeroase elemente 

propagandistice, identificabile în replici. Cităm câteva din acestea: Am 

muncit, am adunat munca noastră și acum ne-a venit și nouă rândul să ne 

repartizeze (locuințe – n.a.) (Toma Caragiu); bucuria mutării în locuința 

nouă era marcată de același Caragiu, vrăjit de avantajele apartamentului: De 

mâine începe anul unu, ziua întâi. Apă caldă; adio cărbuni; adio scârțâială. 

Actorul Mihai Mereuță are, însă, o viziune contrară, punctând dezavantajele 

locuirii colective: La ce ne trebuie nouă bloc nu pricep nici în ruptul capului 

(…) dacă s-o nimeri vreun zăpăcit deasupra noastră, ne mănâncă zilele…. 

În fine, o ultimă formă pe care o lua propaganda urbanizării României și 

pe care o tratăm aici este pictura. Marile teme ale socialismului erau tratate 

inclusiv în arta plastică, autorii nefăcând parte, de obicei, din grupul celor 

consacrați. Tablouri ilustrând clădiri construite în anii comunismului erau 

expuse în galerii de artă, erau reproduse în album sau erau publicate în 

periodicele vremii. Tema generală era urbanizarea, dar subiectele erau foarte 

puține: clădiri publice, blocul, bulevardul, șantierul. Și în acest caz, asistăm 

la promovarea ipostazei ideatice a sistematizării urbane, pe aceeași idee după 

care se ghidau fotoreporterii sau cameramanii contemporani. Două cazuri 
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sunt cele ale reprezentării blocului (ca simbol) și a Casei Scânteii (Figura 7, 

Figura 8). 

După un asemenea parcurs, se cuvine să trasăm câteva concluzii. În mod 

absolut evident, procesul urbanizării și al sistematizării urbane în România 

postbelică a fost, în același timp, o necesitate și un fenomen creat și întreținut 

de regimul politic. Spunem necesitate în condițiile în care numeroase 

persoane, în urma celei de-a doua conflagrații mondiale, nu aveau 

posibilitățile ori oferta necesară asigurării unei locuințe. Deja o problemă 

socială, criza locativă din România a sporit în condițiile industrializării 

forțate. 

Propaganda din spatele acestui proces a întreținut mai ales ideea 

necesității sale. Fie că argumentul suprem era calitatea locuirii, fie că se 

făcea o oarecare legătură cu orașele romane, în condițiile protocronismului 

șaptezecist, orașele erau socotite vârful oricărei civilizații. Formele pe care 

această propagandă le-a căpătat, cât și conținutul, au diferit. Cea mai mare 

parte a sa era în mass-media. Ziarele și jurnalele de știri ale timpului erau 

pline de argumente și exemple ale procesului de sistematizare a orașelor țării. 

Un vârf, desigur nu unicul, a fost în anii de schimbare a legislației locative și 

urbane, 1970-1974. 

Fațetele acestei propagande s-au înscris pe traiectoria propagandei 

comuniste cu toate trăsăturile sale imagistice, psihologice și ale aplicării 

limbajului de lemn. 

Contrapunând aceste forme de propagandă cu realitatea cotidiană, este 

lesne de observat că lucrurile erau duse într-o direcție total diferită realității. 

Evident, fenomenul urbanizării a fost de necontestat, însă ceea ce totuși 

rămâne sub semnul întrebării ține de cifrele prezentate publicului. Mereu 

umflate, aceste cifre se găsesc atât în publicații, cât și în anuarele statistice. 

Nu putem garanta că ele reflectă realitatea, unele comparații pe care le putem 

face, de pildă la nivel local, cu datele din documentele de arhivă arătând că, 

de fapt, planul de construcție a noilor apartamente nu era respectat aproape 

niciodată. Motivele erau diverse, de la lipsa materiilor prime, la numărul 

insuficient al muncitorilor. Pe de altă parte, ceea ce găseau noii locatari în 

apartamentele proaspăt construite nu reflecta mereu așteptările sau cuvintele 

frumoase promovate pe diverse canale. Dacă, de pildă, Toma Caragiu, în 

filmul Serenadă pentru etajul XII, își manifesta bucuria la vederea noii sale 

locuințe, mulți locuitori ai orașelor românești reușeau să descopere doar 

apartamente nefinisate, lipsite de cadă, robineți, cu uși sau ferestre strâmbe, 

astfel de reclamații făcând deseori obiectul audiențelor și scrisorilor adresate 

către autoritățile locale. 
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ANEXE 

Figura 1: Numărul și proporția populației urbane, respectiv a celei rurale din România, 

în anul 1990 

Populația totală (în 

milioane de locuitori) 
Urban Rural Procent urban Procent rural 

23,2 12,6 10,6 54,3% 45,7% 
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Figura 2 și Figura 3: Muncitori aflați la lucru. Sursa: Flacăra, 1971 

Figura 4: Articol omagial referitor la urbanizarea unor localități de mici dimensiuni, 

dedicat aniversării Zilei Republicii. Sursa: România liberă, 1972 
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Figura 5 și Figura 6: „gălăgia vecinului de deasupra” versus „modalități de 

comunicare” (sursa: România liberă, 1973, 1975) 
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Figura 7 și Figura 8: Dumitru Ghiață – Peisaj (sursa: Flacăra, 1969) și Marius Bunescu 

– Peisaj la Herăstrău (sursa: Vasile Drăguț, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin

Mihalache, Pictura românească în imagini, Meridiane, 1970)
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ROMÂNIA ȘI NOUA SOCIETATE COMUNISTĂ - 

PROPAGANDĂ ȘI EVOLUȚII CONCEPTUALE 

(1940-1944) 

CRISTIAN ALEXANDRU GROZA
*

Abstract: Our study analyzes the main stages of implementation in the 

structure of the Romanian communist militants, during 1940-1944. We will 

focus on the political speech, the propaganda behind it, the control of the 

masses by censorship and the use of fake arguments. The selected period 

represents the mainframe of the conceptual apparatus that was developed by 

the Romanian communists after 1947.  

The understanding of the communist phenomena helps further studies to 

estimate the value of the concepts behind the process of the ideological 

propaganda. Our study follows up the connections between the Soviet 

concepts and the enforced communist dogma in Romania, by analyzing the 

way in which the national needs were brought up to the bigger picture of 

Stalin's ideology. 

Keywords: The Union of The Young Communist (UTC), proletariat, 

communism, ideology, propaganda, political structures, secret meetings, The 

Soviet Union, Romanian Communist Party.  

I. Marxism, leninism, stalinism 

O primă formulare teoretică a conceptului de ideologie a fost enunțată în 

anul 1796 de filosoful francez Antoine Destutt de Tracy și transpusă în 

lucrarea Tratat asupra economiei politice, publicată în anul 1817. Analiza 

autorului vizează trei paliere: istoricitate, cauzalitate și alteritate. Scopul 

istoriei este de a determina mecanismele prin care cunoașterea se transformă 

în conținut cultural. A doua componentă are un rol în generarea reperelor 

morale, care pun bazele oricărui sistem politic. Ultimul criteriu de 

interpretare, alteritatea, oferă ideologiei funcția de mecanism pus în slujba 

ideilor, prin intermediul căruia funcționalitatea devine logică și inteligibilă. 

Manifestările cu un caracter unitar, bazate pe sentimentul solidarității, permit 

conturarea unei muncitorimi cu o orientare ideologică și interese similare. 

*
Doctorand al Universității București, anul I, sub îndrumarea prof. univ. dr. Mihai 

Retegan. Contact: alexandru.groza@hotmail.com. 

(Romania and the New Communist Society - Propaganda and 
Conceptual Evolutions (1940-1944) )
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Dezvoltarea statutului social, prin mijloace, bogății, drepturi și proprietăți
1
,

trebuie să fie justificată prin intermediul unui aparat explicativ, în lipsa 

căruia fundamentele societății s-ar dovedi fragile. Astfel, ideologia era 

definită drept știința formării propriilor idei, pentru ințelegerea 

operațiunilor intelectuale, într-un cuvânt, ideologie, pentru a ne învăța 

numărul tuturor acestor lucruri, că să ne permită să le cunoaștem adevărata 

lor natură, și să indicăm motivele caracterului lor refractar
2
. Ideologia nu

este numai un proces pur intelectual, vizibil în rândul elitelor
3
, ci reprezintă o

manifestare ca atare a legăturilor dintre cetățean și instituții. Funcționalitatea 

și corectitudinea statului nu se mai rezumă numai în termenii clasici ai 

grupurilor de putere, deoarece sunt puse în legătură directă cu modul în care 

statul utilizează mecanismele culturale pentru a construi identități.  

Marxismul, în ciuda ascensiunii sale prin interpretările aduse de Lenin și 

ulterior de Stalin, nu s-a autodefinit drept ideologie, fiindcă interpretarea 

oferită de Marx și Engels asupra acestui concept era una profund negativă. 

De fapt, era criticată o tipologie hegeliană, prin faptul că se manifesta ca o 

formă superioară impusă din exterior, fără a reprezenta voința colectivă. 

Manifestarea principiilor ideologice nu putea genera decât aspecte negative, 

prin limitatea universalului la o înțelegere particulară care putea fi cu 

ușurință manipulată de un grup sau altul
4
. Marx se opunea tocmai formelor

filosofice care întruchipau osificarea, însă la rândul lui a devenit o victimă a 

istoriei prin evoluția comunismului, care l-a înglobat, în mod pragmatic, 

într-o reinterpretare prin care temele marxismului au fost inversate în 

favoarea aparatului politic
5
.

Demagogia acestei definiri rezultă tocmai din incongruența între 

politicile reale aplicate asupra cetățenilor din statele comuniste și nivelul de 

implementare a propagandei, care inculca o perspectivă idilică asupra unui 

stat providențial. Aceste consecințe nu sunt generate numai de 

contextualizările politice la dogma marxistă
6
, ci chiar de aparatul ideatic

contradictoriu enunțat de Marx. În gândirea lui Marx au existat trei etape: 

faza de tinerețe, unde ideile sunt mai puțin radicale și dezvoltate mai amplu 

1
Antoine Destutt de Tracy, A treatise on political economy, Augustus M. Kelley, 

Publishers, Reprints of economic classics, New York, 1970, p. XI. 
2

Ibidem, p. 26. 
3
 Dragoș Sdrobiș, Limitele meritocrației într-o societate agrară, Polirom, Iași, 2015, pp. 

27-29. 
4

Lucian Boia, Capacanele istoriei, Humanitas, București, 2012, pp. 280-281. 
5
 Laurențiu Ungureanu, „Moartea lui Mihail Roller, controllerul istoriei naționale”, în 

Historia, An XV, nr. 158, martie, pp. 64-65. 
6

Vladimir Tismăneanu, Arheologia Terorii, Curtea Veche, București, 2008, pp. 69-70. 
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în spiritul libertății ca manifestare necesară existenței statului, respectiv etapa 

de maturizare, din 1847-1848, când ideile se radicalizează. A treia etapă este 

considerată perioada ulterioară anului 1867, când Marx publica opera 

fundamentală Capitalul, în care pot fi identificate cele mai multe adaptări și 

evoluții din care s-au generat majoritatea interpretărilor negative și confuze 

ale ideologiei ulterioare
7
. Asumarea revoluției ca un act de distrugere anula

reperul coeziunii, așadar noua societate, care trebuia să fie lipsită de 

conflicte, se năștea dintr-un fundament care preconiza transformarea luptei 

de clasă
8
 într-o rebeliune generalizată, totul în speranța atingerii unei utopii.

Lenin produce o schimbare prin mutarea accentului dinspre conștiința de 

clasă spre cadrul organizatoric, astfel se justifică de ce imaginea 

intelectualului, atât de disprețuită, dar, în același timp, atât de necesară, era 

văzută ca o modalitate de menținere a controlului asupra maselor
9
. Rolul

cultural al partidului avea de suferit, fiindcă se îndepărtase de noțiunea 

inițială a marxismului, pierzând caracterul legitim de reprezentativitate, 

așadar era forțat să caute modalități prin intermediul cărora partidul să-și 

justifice existența și acțiunile dictatoriale. Grație lui Lenin, un nou tip de 

politică s-a născut în secolul XX, una întemeiată pe fanatism, elitism și 

angajament necondiționat pentru cauza sacră a revoluției
10

, precum și o

completă substituire a gândirii critice
11

.

O încercare de definiție este elaborată de Ken Jowitt, care considera că 

principiul definitoriu al leninismului este acela de a face posibil ceea ce este 

ilogic, deci de a realiza impersonalul carismatic
12

. Indiferent de ipostaza din

care este privit leninismul, ca formă a filiaței dintre marxism și perspectiva 

centralistă sau ca ruptură totală față de dogma inițială, rămâne cert faptul că a 

permis manifestarea unui alt tip de comportament totalitar, în care 

mimetismul republican a mers mână în mână cu o politică de justificare a 

violenței, până în punctul în care teama de partid a guvernat statul, iar nu 

voința colectivă. Schimbarea societății nu putea avea loc printr-o manifestare 

7
 Jean Paul Fitoussi, Pierre Rosanvallon, Noua epocă a inegalităților, trad. Camelia 

Trofin, Institutul European, Iași, 1999, pp. 204-205. 
8
 Georges Bataille, Partea blestemată, trad. Bogdan Ghiu, Art, București, 2008, 

pp. 34-36. 
9 Tiberiu Troncotă, România comunistă propaganda și cenzura, Tritonic, București, 

2006, pp. 29-31. 
10

 Norberto Bobbio, Dreapta și stânga, trad. Camelia Trofin, Humanitas, București, 

1999, pp. 63-64.  
11

 Vartan Arachelian, Mărturisiri: Corneliu Coposu în dialog cu Vartan Archelian, 

Fundația Academia Civică, București, 2014, pp. 122-127. 
12

Stelian Tănase, Elite și societate, Humanitas, București, 1998, p. 81. 
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cu caracter spontan, chiar dacă purta însemnele clasei muncitoare. Se 

considera că proletariatul ar fi ajuns să aplice compromisul socialist sau 

burghez. Pentru a evita asemenea devieri de la traseul revoluționar, Lenin a 

propus termenul de partid ca avangardă a noii societăți, unde membrii 

acestuia se manifestau ca revoluționari de profesie
13

. Principalele ținte vizate

de acțiunile avangardei erau reprezentate de intelectuali, studenți, muncitori 

și țărani, așadar orice persoană care putea fi considerată matură din punct de 

vedere legal și avea abilitatea de a munci. Blocarea unui întreg segment, prin 

inocularea nemulțumirilor de ordin sindical, genera tensiune în sistemul de 

reprezentativitate democratică, delegitimând partidele istorice de dreptul lor 

democratic
14

. Pe un val de nesiguranță socială, generată în momentul de

reconstrucție, ideologia comunistă a reușit să atragă masele printr-un discurs 

revoluționar care promitea instituirea unei democrații de tranziție spre 

paradisul marxist
15

.

Perioada lui Stalin poate fi catalogată drept o formă de aberație istorică 

inevitabilă, din cauza degradării dogmei marxiste spre un utilitarism lipsit de 

orice criteriu de legitimitate: De acum, marxism nu însemna nici mai mult 

nici mai puțin, decât ceea ce dicta în cutare moment respectiva autoritate, 

adică Stalin însuși
16

. Ca punct de reper, adevărul își pierde din substanță,

deoarece este particularizat și odată ce i se oferă caracterul de clasă emite 

realități conforme cu efortul ideologic al partidului. Statutul de secretar 

general viza o răspundere limitată, însă obținerea funcției, în anul 1922, a 

reprezentat baza pe care Stalin și-a configurat viitoarele structuri de putere, 

printr-un control strict al aparatului birocratic și formarea unui sistem 

clientelar.  

Traiectoria liderului politic a generat un sincretism intern al 

comunismului, prin suprapunerea celor trei niveluri, Marx, Lenin și Stalin, 

ceea ce a transformat statul în gestionarul absolut al autorității
17

. Victoria

stalinismului s-a datorat și adaptării comunismului la o realitate înțeleasă, 

astfel că nu se mai discuta în termeni pur ideologici, ci contextuali. 

Experiențele de revoluționare ale sistemului de putere european au eșuat, 

relevând că doctrina lui Troțki nu genera stabilitate, ci un proces continuu de 

13
Leszek Kołakowski , Principiile curente al Marxismului, Vol. III, Prăbușirea, trad. 

S.G. Drăgan, Curtea Veche, București, 2010, p. 318. 
14

Vladimir Tismăneanu, op.cit., pp. 196-197. 
15 Lucian Boia, Mitologia științifică a comunismului, Humanitas, București, 2011, pp. 

71-73. 
16

Leszek Kołakowski , op.cit., p.13. 
17

 Alex Mihai Stoenescu, „De la închiziție la Stalin”, în Historia, An IX, nr. 94, 

octombrie 2009, pp. 29-33. 
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extidere care risca să destabilizeze Uniunea Sovietică. Stalin a propus un nou 

concept, socialismul într-o singură țară
18

, astfel această viziune a schimbat 

modul în care politica internă vedea construirea statală și manifestările în 

politica externă. Kołakowski sesizează că între troțkism și stalinism nu există 

o diferență majoră, deoarece ambele curente reprezintă fețe diferite ale 

aceleiași monede. Cadrul perfect pentru implementarea viziunii revoluției 

permanente a fost generat de Al Doilea Război Mondial, când evoluția 

Armatei Roșii a permis punerea în mișcarea a unui amplu mecanism de 

agitatori și cadre de partid pregătite se determine schimbarea democratică.    

Stalinismul, văzut din perspectivă doctrinară, are trei stadii de 

implementare. În primă fază, instituțiile democratice sunt demitizate și 

deconstruite prin dezvoltatea supremației aparatului de partid
19

. Legitimitatea 

populară este reprezentată prin presiune socială și prezență militară, iar 

întregul demers al obținerii accesului la putere se face prin falsificarea 

procesului electoral
20

. A doua manifestare se prezintă sub tipologia 

comunismului de război
21

, moment în care autoritatea statului devine 

superioară voinței cetățenilor. Abuzurile sunt justificate prin ideologie, iar 

întreaga retorică este construită printr-o formă de propagandă gestionată de 

nomenclatură cu scopul blocării reacțiilor opuse și chiar a eliminării fizice 

prin activități represive
22

. Acest gen de politică a fost contextualizată de 

condițiile oportune determinate de cel de-Al Doilea Război Mondial, dar 

aplicarea ei nu a fost uniformă în întregul lagăr socialist. Astfel, în funcție de 

adaptabilitatea secretarilor generali din structurile naționale de partid, 

comunismul de război a fost aplicat și în afara contextului care l-a generat. În 

primele două forme de evoluție putem sesiza că țintele procesului de tranziție 

sunt reprezentate de proletariat și intelectuali, respectiv instituțiile anterioare 

funcționării statului democratic, însă fără a afecta țărănimea. Această clasă 

socială era supusă ultimului proces de transformare prin colectivizare, ceea 

ce viza destructurarea proprietăților private și aneantiza mica burghezie în 

colectivele de producție
23

. Prin cele trei etape se genera idelogizarea 

                                                      
18

 Georges Bataille, op. cit, pp.184-185.  
19

 Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru Eternitate, Polirom, Iași, 2005, pp. 116-118. 
20

 Radu Coroamă, Mariana Neguțu, Oana Ilie, Comunismul în România (1945-1989), 

Editura Cetatea de Scaun, București, 2007, pp. 16-17 .  
21

 Romulus Rusan (editor), Anul 1948 instituționalizarea comunismului, Fundația 

Academia Civică, București, 1998, p. 604; vezi și Mioara Anton, Propagandă și război  

(1941-1944), Tritonic, București, 2007, pp. 44-45.  
22

 *** „Stenograma ședinței plenare a CC al PCR, din ziua de 22 octombrie 1945”, în 

Sfera Politicii, Anul V, nr. 41, pp. 26-29. 
23

 Leszek Kołakowski, Este Dumnezeu fericit?, trad. Constantin Geambaşu, Mihnea 

Gafiţa, Curtea Veche, București, 2014, p. 130. 
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tripticului proletariat, țărănime și intelectuali, partidul asumându-și statutul 

de exponent al fizionomiei Noii Ere.  

II. Utopia (in)egalităților

Partidul Comunist Român nu a avut experiența unei activități 

organizaționale de lungă durată, devenind o simplă manifestare imperfectă a 

ecoului Kremlinului, cu incongruențele specifice în plan local. Momentul 

februarie 1940 indica o relativă stabilitate între Germania nazistă și URSS, 

astfel propaganda se concentra asupra Importanța internațională a pactelor 

de neagresiune, de amiciție și frontiere între URSSS și Germania
24

. Politica

oficială era modificată de la frontul antifascist spre lupta pentru pace, o 

contradicție care releva paradoxul discursului politic și gradul de 

desensibilizare pe care îl producea propaganda. Prelungirea războiului era 

cauzată de atitudinea țărilor neutre de lărgire a războiului. URSS și 

Germania se aflau, în mod paradoxal, pe un front al păcii, iar singurele state 

care generau tensiuni se constituiseră într-un bloc aflat sub conducerea 

anglo-franceză
25

. Socialismul era reprezentat ca un construct victorios care

urma să înfrângă capitalismul muribund, însăși conflagrația mondială 

evidenția tocmai existența acestei realități în care imperialismul se 

destructura, iar clasele proletare ieșeau învingătoare prin asigurarea 

bunăstării popoarelor sovietice. Lumea se contura, în planul vocației 

internaționaliste a URSS-ului, ca un factor de stabilitate incontestabilă, unde 

prima democratismul sovietic deplin, susținut de cei trei piloni ai societății 

socialiste: patriotismul sovietic, unitatea morală și politică, respectiv frăția 

popoarelor
26

.

Propaganda fidelilor comuniști din presa Occidentală acuza instituțiile 

democratice de responsabilitatea totală a crizei mondiale, ceea ce ne relevă 

manifestarea unei noi paradigme de interpretare după 1941. Un exemplu este 

reprezentat de revista socialistă britanică World News and Views, care 

publica, în data de 18 octombrie 1941, un articol ironic la adresa viziunii 

politice britanice. Chamberley era acuzat de practicarea sitzkrieg-ului
27

,

deoarece nu a generat o reacție la nivel european împotriva Germaniei 

naziste, singura țară care s-a implicat efectiv era URSS-ul. Stalin era citat pe 

prima pagină, prin traducerea în engleză a unei maxime teziste, din care se 

24
ANIC, CC al PCR, Secția Propagandă și Agitație, dosar 12/1940, f.17. 

25
Ibidem, f.19. 

26
Ibidem, f.18. 

27
ANIC, CC al PCR, Secția de Propagandă și Agitație, dosar 22/1941, f.2. 
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poate deduce faptul că societatea Occidentală trebuie nu numai să producă 

arme, ci și să-și îndoctrineze poporul să reacționeze ca o armată.  

Importanța comunismului era dată de faptul că transforma mișcările 

spontane într-o organizație de masă, în fruntea căreia trebuia să se impună 

imaginea partidului. Printre problematicile abordate de comuniștii români 

sunt și aspecte referitoare la instabilitatea mediului proletar, care era afectat 

de lipsa unei organizări sindicale capabile să ofere coerență acțiunilor. 

Principala modalitate de instigare a populației trebuia să se bazeze 

eminamente pe ura creiată[sic.] a maselor de la orașe și de la sate, pe 

chestiunea scumpetei, a reducerii salariilor, a rechizițiilor și 

concentrărilor
28

. Pentru ca acțiunile să aibă impactul dorit, se studia și rolul

deținut de organizațiile de femei și  de studenți, care trebuiau să amplifice 

ecoul generat de grevele muncitorilor, astfel se propunea crearea unei uniuni 

puternice care să asigure răspândirea ideologiei în mediile universitare. 

Ideologia comunistă se prezenta ca un fenomen al controlului în detalii, unde 

individul își anula sensul ca parte și devenea un simplu statut numeric supus 

convențiilor normate prin dogmă. Minciuna era o manifestare a simțului 

politic, transpus prin discurs, iar educația politică permitea crearea unor 

generații care urmau să se integreze într-un eșantion al oamenilor noi, 

incapabili să genereze abateri, fiind cetățeni perfecți cu memorie de scurtă 

durată
29

. Luptele interne și eliminările din funcții ale personajelor cheie

precum Troțki sau Beria, Pauker, Teohari și Luca deveneau evenimente 

logice în evoluția sistemului, nicidecum o sacrificare a foștilor tovarăși de 

drum. Posesorii adevărului sunt asimilați structurilor de putere, așadar orice 

membru de partid era generator de realități, astfel se invalida manifestarea 

societății civile, al cărei scop era redus la obediența față de regim: Adevărul, 

într-o asemenea lume, este acela care servește cauzei celei drepte
30

.

II.a.  Alfabetizarea dialectică 

Pentru a asigura adeziunea unui grup cât mai mare se promova ideea 

conform căreia tezele comuniste erau compatibile cu tema naționalităților, 

astfel chestiunea organizării luptelor naționalităților asuprite devenea o 

parte componentă a luptei proletariatului pentru revoluție
31

. Conceptul cheie

era princpiul autodeterminării, transformat într-o punte de legătură dintre 

proletariat și clasa de mijloc. Se dorea mobilizarea unui număr cât mai mare 

28
Ibidem, f.21. 

29
Romulus Rusan (editor), op. cit., pp. 575-579, 1998.  

30
Leszek Kołakowski, op.cit, 2014, p. 82.  

31
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de persoane în procesul revoluționar, însă de jos în sus, ceea ce releva, 

teoretic, inversarea ierarhiilor. Atingerea obiectivelor nu putea fi efectuată 

fără lansarea unei campanii de epurare
32

 a trădătorilor social-democrați, a

oportuniștilor, dar și de soluționare a izolărilor de masă a intelectualilor33. 

Mijloacele de îndreptare a defectelor înregistrate, în experiența 

organizațională a partidului, trebuiau corectate printr-o amplificare a rolului 

Comitetului, anume prin creșterea numărului de membri și formarea de cadre 

noi.  

Îndoctrinarea
34

 reprezenta principalul mod prin care se putea genera

loialitatea față de cauza internațională a comunismului, prin manifestarea 

unei atitudini de devotament și adâncă dragoste față de Tovarășul Stalin, 

conducătorul popoarelor din URSS și a proletariatului internațional, cât și 

față de necesitățile interne ale partidului nostru35. Comportamentul unui bun 

comunist devenea similar martiriului, întrucât se pretindea necesitatea 

asumării cauzei până în punctul de a merge la moarte pentru viață, de a 

merge la închisoare pentru libertate
36

. Principiul pe care se baza eliminarea

indezirabililor și a grupurilor de intelectuali viza consolidarea forțată a 

tuturor domeniilor economice și culturale numai prin intermediul directivelor 

date de aparatul central, indiferent de costurile umane implicate. Din aceste 

considerente, în cadrul partidului nu trebuiau să existe discontinuități, 

deoarece la nivel teritorial s-ar fi generat suprapuneri și, în definitiv, o 

bagatelizare a întregului efort de propagandă. Cu toate că se dorea o evoluție 

ierarhică venită dinspre CC spre centrele regionale, în care totul să se 

desfășoare fără cusur, totuși sistemul își evidenția lipsa de cadre pregătite
37

,

astfel încât rezultau blocaje de comunicare între serviciul de cenzură și 

informațiile distribuite
38

. Nu de multe ori stenogramele ședințelor de partid

indicau probleme administrative care slăbeau conținutul ideologic, ceea ce 

însemna că fenomenul comunismului românesc nu a reprezentat o 

transpunere întru totul a experienței sovietice. În acest sens, putem aminti de 

cererile de ajutor logistic și de trimitere a experților sovietici din diferite 

domenii, precum arhitectura, chimia, literatura, cinema, pentru a gestiona 

32
Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx, Curtea Veche, București , 2005, p. 94. 

33
ANIC, CC al PCR, Secția Propaganda si Agitatie, dosar 12/1940, f. 24. 

34 Zoltan Rostas, Antonio Momoc, Activiștii mărunți, Curtea Veche, București,2007, 

pp. 22-23. 
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sistemul spre o orientare corectă din punct de vedere dogmatic. 

Evenimentele din lumea blocului sovietic erau generate de o singură sursă: 

Partidul, iar acest filtru devenea din ce în ce mai opac pe măsură ce puterea 

se cristaliza în limitele statului prins în mod iremediabil în chingile Uniunii 

Sovietice
39

.

Occidentul avea o reacție paradoxală, prin divizarea între două fronturi 

de opinie orientate în funcție de criteriul doctrinar între acuzatori și apărători 

ai cauzei comuniste. Naivitatea celor care vedeau în Moscova un stindard al 

libertăților omului se datora propagandei care a reușit să reprezinte 

comunismul în lumina unor valori democratice inexistente. Mediul era pe 

deplin atrăgător pentru intelectualii anti-sistem de stânga și publicațiile 

internaționale socialiste. Existența unei măști aplicate asupra realităților 

sociale se datora și experienței celui de-Al Doilea Război Mondial care a 

transformat teritoriile sovietice într-un spațiu martir
40

.

II.b. Lupta prin cuvinte 

Manifestul intitulat Tineretul și ultimele evenimente punea un semn de 

egalitate între corupția sistemului politic și eșecul dictaturii regale impuse de 

Carol al II-lea, astfel Dictatul de la Viena a reprezentat manifestarea unui act 

de revoltă natural. Pierderea Basarabiei și a Bucovinei de Nord a constituit 

singurul aspect pozitiv din perspectivă ideologică, deoarece cele două 

teritorii au intrat sub autoritatea Uniunii Sovietice și sub controlul Armatei 

Roșii. Peisajul revoluționar era redat în mod ideal: moșierii erau îndepărtați, 

iar țăranii erau împroprietăriți, asigurându-se dreptul egal la cultură și bună 

stare
41

. Autoritatea lui Antonescu era explicată prin falsificarea revoltei și

convertirea ei într-o orientare contrară maselor, așadar, un astfel de argument 

prezenta mișcarea comunistă ca pe un front antifascist legitim.  

Comitetul Central releva principalele măsuri de eficientizare a opoziției 

față de guvernarea legionară, prin determinarea tinerilor din diferite domenii 

economice să se constituie în comitete de acțiune. Limbajul de lemn al 

manifestului generează și expresii hilare, precum să ducă lupta împotriva 

rechizițiilor și să le împiedice cu forța parului și toporului
42

. Mecanismul

39
Romulus Rusan (editor), op.cit, pp. 607-609 și 613. 

40
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utilizat în boicotarea Statului Legionar are o serie de aspecte care relevă trei 

trăsături distincte ale comunismului românesc. Prima reprezenta numărul 

scăzut de aderenți și presiunea ilegalității, fapt care a generat manifeste care 

tratau problema tuturor claselor sociale, depășind bariera muncitorimii, 

insuficient dezvoltată în România43. A doua trăsătură ținea de modalitatea de 

mobilizare a societății civile prin pichetări și manifestații aparent spontane. 

Ultimul aspect viza o categorie de vârstă în curs de formare, ale cărei valori 

sunt puse sub semnul întrebării prin criza sistemului democratic
44

, anume

problema tineretului din universități. Caracterul etnic și tensiunile 

naționaliste sunt speculate în favoarea unui front comunist nediscriminator 

care să aducă Tineretul naționalităților asuprite să lupte laolaltă cu tineretul 

român
45

.

Manifestul intitulat Un grup de intelectuali români
46

 relevă o serie de

probleme constatate la nivelul societății românești și caută să amplifice 

nemulțumirile generate de consecințele efortului de război. Erau puse sub 

semnul întrebării acțiunile militare din Odessa și comportamentul guvernului 

român, care era acuzat de promovarea grupurilor de interese în detrimentul 

cetățenilor. Argumentul ideologic pentru salvarea României de sub aspectele 

nefaste ale nazismului constau în portretizarea URSS-ului sub forma unui 

tărâm providențial, în care toate clasele sociale luptau pentru pace. Modelul 

răsăritean trebuia urmat și de intelectualii români, care aveau tendința să se 

izoleze într-un turn de fildeș
47

, intelectualitatea română trebuie să înțeleagă

că în această mare luptă rostul ei este să meargă cot la cot cu muncitorimea 

și cu țărănimea română, din care ea însăși face parte
48

. Citatul este

interesant din două puncte de vedere. Primul vizează ruperea unui specific de 

adresare, deoarece, în general, intelectualii sunt menționați în ultimă înstanță, 

după muncitori și țărani. Al doilea este dat de aspectul ideologic al structurii, 

astfel un intelectual nu se integrează în categoria muncitorilor. Esența 

provenienței sale este în țărănime, proveniență care nu poate fi tăgăduită, 

ceea îl obligă să se reîntoarcă la originile sale. Sursa aversiunii față de elite a 

fost generată de ipotezele leniniste, care configurau proletariatul ca un 

fenomen absolut cu rolul de a revoluționa vechile sisteme politice. Acest 

mod de formulare se datorează unei tendințe a proletariatului, în care 

43
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reprezentativitatea culturală era limitată, iar asimilarea operelor literare sau 

filosofice era extrem de redusă. Singurul rol al intelectualilor recuperați era 

unul pur antropofag, prin acțiunea de a face inutilă existența unor 

conducători intelectuali deosebiți
49

.

Tripticul social muncitor, țăran, intelectual indica un model cultural în 

care condiția eruditului era surclasată de munca manuală. Menționarea pe 

ultimul loc a acestei categorii releva rolul de pivot cultural pe care l-a deținut 

de-a lungul istoriei comunismului, așadar gândirea socialistă a avut nevoie de 

formele abstractizante și abilitățile de teoretizare, însă vocea ideologului 

trebuia controlată prin amintirea faptului că nu reprezintă decât o terță parte 

din mecanismul societății comuniste. În cultura proletară se înregistrează o 

dihotomie între conceptele pricepere și cunoaștere, astfel abilitatea fizică 

este superioară oricărei forme de cunoaștere teoretice. În acest mod, se 

explică de ce clasa muncitoare este portretizată drept elementul cheie în 

societatea comunistă, fiindcă argumentele ideologice se cantonează în 

idealizarea efortului fizic, privit ca mod de întreținere a evoluției statului. 

Modificarea, după 1947, a tripticului proletari, țărani și intelectuali a 

determinat ca primele două categorii să se subînscrie în activitățile 

comunității, iar intelectualii au fost redefiniți ca muncitori intelectuali. 

Savantul nu mai reprezenta un element de progres în societate, fiindcă își 

pierdea autonomia culturală, devenind dependent de imaginarul 

proletcultist
50

. Un argument în plus pentru această idee se regăsește în însăși

structura manifestelor, astfel dacă se începe prin se apropie ziua 7 

Noiembrie: Este ziua în care popoarele crunt exploatate ale fostei Rusii care 

au sfărâmat lanțurile țarismului și unindu-se frățește au înfăptuit prima țară 

socialistă a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, atunci la final nu se mai 

menționează a treia stare: Trăiască Uniunea Sovietelor, țara muncitorilor și 

țăranilor liberi
51

.

III. UTC-ul rol și activitate în perioada 1940-1944

Lucrarea scrisă de Constantin Pârvulescu, Ce trebuie să știe fiecare 

UTC-ist, reprezintă o bună bază documentară pentru explicarea funcționării 

Uniunii Tineretului Comunist din perioada anilor 1940-1944. De la început, 

UTC-ul este definit ca organizație politică de masă a tineretului muncitoresc 

din România, care urmărește organizarea, instruirea de masă a tineretului 

49
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muncitoresc din România, pentru cucerirea prin luptă și apărarea 

drepturilor economice, culturale și politice ale întregii tinerimii [sic.] 

muncitoare din România
52

. UTC-ul avea un statut bivalent, din punct de

vedere politic, pentru că se constituia pe linie de partid, așadar urma 

directivele venite prin Comitetul Central, însă avea structura și 

comportamentul unei organizații de masă
53

. Contradicția devine vizibilă în

text UTC-ul este condus ideologicește și politicește de PCR, de organele sale 

de sus dela CC și până la celula de jos de partid, iar câteva rânduri mai jos 

se menționează: UTC-ul este organizația de masă de sine 

stătătoare-autonomă, având toate [sic.] inițiativa și independența în 

activitatea sa, pe baza linia [sic.] politice stabilită de CC al PCR
54

. Această

redundanță indică tocmai confuzia generată în rândul tinerilor, care trebuiau 

să ințeleagă că UTC-ul nu reprezenta un partid, ci numai modalitatea de a 

intra în avangarda clasei muncitoare
55

.

Modul în care funcționa UTC-ul reprezenta o copie a structurii PCR, 

astfel în Comitetul Central al Uniunii era o conducere formată din tineri cu 

statut de membri confirmați în partid, al căror rol era de a verifica derularea 

activităților conforme cu directivele. Intrarea noilor cadre trebuia făcută în 

urma unui control din care să decurgă faptul că activitățile tânărului aveau la 

bază devotamentul complet față de cauza comunismului. Potretul utecistului 

perfect era caracterizat de două trăsături fundamentale: să fie disciplinat și 

conspirativ
56

. Pentru fiecare organizație utecistă prima disciplina și

obediența, ca factori de asigurare a succesului operativ al cadrelor. Fiecare 

membru avea datoria de a identifica eventualii agenți infiltrați în celule, iar în 

cazul arestărilor le era impusă menținerea tăcerii, în caz contrar cei care 

vorbeau erau blamați și disprețuiți. Fiecare sistem de putere simte nevoie 

legitimării prin conturarea personajelor martir, ca o formă de propagandă în 

rândul tinerilor pentru a-i determina să pună cauza partidului mai presus de 

propria viață
57

.

Ierarhia puterii pornea de la celula compusă dintr-un grup de trei-patru 

persoane, care aveau ca rol propagarea informațiilor și organizarea 

activităților de partid, iar pentru ca formațiunea să aibă impactul preconizat 

52
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toți membrii trebuiau să facă parte din aceeași instituție, universitate sau 

întreprindere. Un grup de celule se afla sub conducerea unui Comitet 

Raional, inclus în componența Comitetelor Județene, acestea dețineau 

autoritatea de gestiune directă a activităților pe orașe și sate. Regiunile 

geografice erau structurate pe Comitete Regionale care deserveau, la nivel de 

reprezentativitate, sectoarele UTC pe teritoriul României. Forul superior de 

decizie era constituit dintr-un Comitet Central care coordona toate 

subunitățile menționate mai sus. Atribuțiile CC al UTC cuprindeau numiri în 

funcții, impunerea viitoarelor acțiuni, trasări de direcții politice și verificări 

de acțiuni la nivel local. Pârvulescu era conștient de caracterul autoritar al 

contextului din 1942, deoarece lipsea aspectul democratic, anume alegerea 

reprezentanților În condițiile de ilegalitate și ale războiului de azi alegerea 

cadrelor conducătoare ale organizației tineretului întâmpină mari greutăți și 

de aceia în loc de alegeri se fac numiri între elementele cele mai capabile și 

încercate de către CC al UTC cu aprobarea CC al PCR
58

.

Celula activa în cadrul bine delimitat de Comitetul Raional, acesta 

stabilea persoanele capabile să funcționeze într-un mediu conspirativ. 

Funcția cea mai importantă din grup era deținuă de secretar, deoarece primea 

directivele, raporta activitățile și avea obligația de a gestiona spațiul de 

întrunire pe baza criteriilor de siguranță și protecție a membrilor. Atribuțiile 

generale ale celulei vizau cunoașterea informațiilor referitoare la spațiul în 

care activa, astfel trebuia analizată situația fiecărui individ, planul general de 

salarizare și modul în care nemulțumirile puteau fi exploatate în folosul 

comunismului. Trebuia să existe un contact direct cu persoanele vizate, de la 

nivelul angajaților până la situația structurilor administrative. Din activitatea 

de identificare a potențialelor aspecte favorabile politicilor CC-ului rezulta o 

bază de informații cu privire la viața internă a întreprinderii sau a mediului 

universitar. La nivelul anului 1942 se punea accentul pe necesitatea unui 

caracter autonom în acțiuni, fiecare celulă UTC trebuia să devină un organ 

politic de sine stătător și fiecare membru al tineretului un conducător politic 

al unui sector sau al unui grup de tineret
59

.

Pârvulescu oferă o serie de exemple concrete privind activitatea unei 

celule. Situația ipotetică analizată pune în prim-plan ordinul de a organiza 

festivitățile de 1 mai. Pentru ca discuțiile ilegaliștilor să aibă loc într-un 

mediu cât mai sigur trebuiau create condițiile care să simuleze o petrecere în 

casa unuia dintre membri: tânărul UTC-ist se consfătuiește cu prietenii și 

cunoscuții lui personali. Se strâng 2-3 tineri. Invită și o fată sau două din 

prietenele lor. Pun să cânte un patefon, ca să dea impresia celor vârstnici că 
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se distrează, dar de fapt ei discută despre condițiile lor de viață
60

. Fiecare

UTC-ist, pe lângă misiunile oficiale primite de la CC, trebuia să aibă și o 

activitate individuală de racolare a noilor membri. Fiecare nivel social de 

interacțiune era transformat într-un canal de cooptare, indiferent dacă vorbim 

despre familie,cercul de prieteni sau locul de muncă. Pentru a evita 

depistarea erau recomandate zilele de repaos, pentru a discuta cu familia 

despre comunism, iar pentru atragerea tinerilor se sugera folosirea 

activităților sportive în aer liber, organizarea de serate, utilizarea tinerelor 

tovarășe ca modalitate de persuasiune, așadar orice mijloc de câștigare a 

încrederii și asigurare a solidarității fără a genera suspiciuni din partea 

Siguranței
61

. Odată ce un nou convertit era integrat, acesta trebuia coordonat

de un utecist cu experiență pentru a putea deveni activ în sistemul agitație și 

propagandă. Primul pas pentru ca aderentul să devină eficient era formarea 

propriului grup de influență. Modul în care rețeaua activa se baza, cel puțin 

la nivel teoretic, pe o angrenare a fiecărui membru care să asigure 

dezvoltarea ramificațiilor multiple în societate, până la punctul în care să se 

poată genera o revoltă socială rezultată din activitatea de instigare a celulelor 

UTC.  

IV. Noua societate?

Mobilitatea ideologiei în interiorul conceptelor de marxism și leninism 

poate fi interpretată ca directivă călăuzitoare, iar nu abordată în strictu sensu 

ca dogmă, devenind un ghid pentru activitatea noastră în situațiuni noi
62

.

Aspectul reeducării reprezenta una dintre bazele organizatorice ale 

comuniștilor, indiferent dacă ne referim la perioada anilor de război sau la 

contextul postbelic. Noțiunea de bun comunist era dată de abilitatea de a 

îmbina politica de principialitate cu elasticitatea bolșevică
63

, astfel

stalinismul devenea un punct de referință relativ ale cărui sensuri se mulau pe 

necesitățile istorice. Putem caracteriza stalinismul drept o societate 

totalitară, apropiată de perfecțiune, bazată pe proprietatea de stat asupra 

mijloacelor de producție [...] legăturile sociale au fost complet înlocuite de 

organizarea de stat și unde, ca atare, toate colectivitățile și toți indivizii 

umani trebuie să funcționeze exclusiv pentru scopuri ale statului [...]. Orice 

60
Ibidem, loc. cit.  

61
Ibidem, f. 8. 

62
ANIC, CC al PCR, Propagandă și Agitație, 13/1942, f.2. 

63
Ibidem, loc. cit. 
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individ, inclusiv conducătorii ca atare, trec drept proprietate a statului
64

. Se

poate constata o trăsătura istorică a totalitarismului prin intermediul căreia 

societatea nu numai că era captivă, prin gândire și comportament, ci se și 

integra într-un univers un egalitar negativ. Conducătorul, chiar dacă 

reprezenta emanația directă a partidului, avea o perioadă limitată de existență 

în sistem, iar ulterior rolul acestuia era remodelat sau deconstruit pentru a 

oferi legitimitate succesorilor
65

.

Conceptul de elasticitate bolșevică
66

 se definește tocmai prin abilitatea

sistemului de propagandă și agitație de a crea, în mod treptat, coeziune în 

rândul maselor pentru a falsifica capitalul electoral, atât de necesar 

menținerii aparențelor democratice. Jocul de imagine releva abilitatea 

comuniștilor de a utiliza compromisul ca armă politică. Un argument în acest 

sens este însăși nuanțarea utilizată pentru a diferenția acțiunea de atragere a 

maselor, prin promovarea liniei de partid și a lozincilor
67

, de cea a lămuririi

maselor de justețea cauzelor comuniste, ultimul proces fiind considerat 

irelevant. Pragmatismul perspectivei este evident, deoarece relevă structura 

unui partid ca factor de coeziune și coerciție, ale cărui mecanisme 

funcționează în mod cameleonic, prin utilizarea aspectelor dogmatice care 

convin momentului oportun.  

Societatea comunistă cuprindea două categorii majore de muncitori: 

muncitorii manuali, din uzine și fabrici, respectiv cei intelectuali, aceștia din 

urmă erau în principal funcționarii și cei care dețineau profesii liberale
68

.

Trebuia pregătită o acțiune de pedepsire îndreptată împotriva celor care au 

reprezentat autoritatea statală sau a celor care profitau de pe urma războiului 

prin diverse mijloace. Datoria fiecărui viitor membru al partidului era să 

adune informații cu caracter personal referitoare atât la tovarășii de muncă, 

cât și privitoare la inamicii democrației socialiste. Momentul de la 23 August 

a reprezentat pentru conducerea PCR o victorie venită prin intermediul 

Armatei Roșii, care a determinat schimbarea frontului. În ochii 

contemporanilor, o asemenea logică permitea partidului comunist să iasă în 

evidență prin ideologia păcii și promovarea interesului național pentru 

stabilitate și toleranță. Ceea ce la nivelul anului 1944 avea un  puternic 

64
Leszek Kołakowski , Este Dumnezeu fericit?, trad. Constantin Geambaşu, Mihnea 

Gafiţa, Curtea Veche, București, 2014, p.126. 
65 Mihaela Cristina Verzea, Partidul stat, structuri politice (1948-1965), Cetatea de 

Scaun, Târgoviște, 2013, pp. 33-35. 
66

ANIC, CC al PCR, Propagandă și Agitație, dosar 13/1942, f.5. 
67

 Cristian Vasile, Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej, 

Humanitas, București, 2011, p. 175. 
68

ANIC, CC al PCR, Propagandă și Agitație, dosar 29/1943, f.4. 
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impact emoțional prin alimentarea dorinței societății civile pentru o utopie 

statală
69

 pusă sub conducerea FND: Numai astfel vom avea garanția că vom

salva țara de prăbușirea [sic.] și vom realiza democrația populară reală, că 

vom deschide drumul progresului și înflorirea României.Guvernul trebuie să 

fie expresia Frontului Național Democratic, un guvern din popor pentru 

popor
70

.

69
ANIC, CC al PCR, Propagandă și Agitație, dosar 53/1944, f.2. 
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Ibidem, f. 4.  
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METAMORFOZAREA REGIMULUI PENITENCIAR DE 

LA AIUD (1945-1950) 

IONUȚ-ALEXANDRU MARANDA


Abstract: As a maximum security prison during the Communist regime, the 

Aiud Penitentiary was meant for the most dangerous detainees in the eyes of 

communist authorities, especially political prisoners. This study reveals the 

metamorphosis of the prison in terms of its status. It is based on a research 

using not only documentary funds of the prison archive, but also an extensive 

bibliography and memoirs of political prisoners. The relevance of this 

subject consist of presenting the changes which occurred in the prison 

system after the communist regime was established, with a focus on its 

diachronic evolution of the prison between 1945 and 1950. 

Keywords: Romania, regime, penitentiary, communism, political prisoners, 

punishment. 

Lucrarea își propune să ilustreze pe baza analizei surselor primare 

provenite din fondurile documentare ale Arhivei Penitenciarului de Maximă 

Siguranță Aiud, dar și din vasta bibliografie și memorialistică, 

metamorfozarea regimului penitenciar de la Aiud, în intervalul temporar 

1945-1950.  

Importanța subiectului rezidă în surprinderea secvențială a schimbărilor 

petrecute în sistemul penitenciar, odată cu instaurarea regimului comunist. 

Cercetarea își propune să analizeze diacronic evoluția închisorii în perioada 

menționată.  

În această lucrare am abordat teme diverse precum: instaurarea 

regimului comunist și schimbarea regimului de detenție aferent, deciziile 

politice importante care au catalogat penitenciarul Aiud ca fiind închisoarea 

legionarilor sau schimbările instituționale și administrative. Din punct de 

vedere metodologic articolul folosește analiza cantitativă pentru a evidenția 

fluxul numărului de deținuți survenit în urma ordinelor politice și 

administrative.  
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 În ceea ce privește evoluția închisorii, înainte de perioada studiată, 

putem afirma că aceasta a fost atestată documentar ca loc de detenție în jurul 

anului 1786. În penitenciarul Aiud au fost întemnițați participanții la 

răscoalele țărănești din acea vreme. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, 

penitenciarul era alcătuit dintr-un corp principal, în formă de „L”. 

Penitenciarul a fost devastat de forțele austriece în 1848, în contextul 

conflictelor din timpul revoluției, iar reconstrucția închisorii va începe în 

1857, în timpul regimului habsburgic, când autoritățile districtuale au hotărât 

înființarea unei noi închisori, destinată femeilor, cu pedepse de la 5 la 25 ani 

închisoare corecțională, muncă silnică sau temniță grea. Din 1872 

închisoarea se va desființa pentru o scurtă perioadă de timp, condamnatele 

fiind mutate la închisoarea „Maria Nostra”, de lângă Budapesta. Între 

1873-1880, penitenciarul va funcționa ca închisoare-tribunal și va fi destinat 

întemnițării bărbaților - cu pedepse pe viață. 

 Autoritățiile austro-ungare vor ridica între anii 1881-1882 un pavilion cu 

etaj. Această construcție va deveni faimoasa „Zarcă”, clădire despre care se 

vor scrie versuri și care va adăposti așa-zișii deținuți de „24 de carate”1. Între 

anii 1889-1892 se va construi un nou pavilion, având forma literei „T”2. 

După această dată în jurul penitenciarelor își vor face apariția noi corpuri de 

clădiri, destinate birourilor sau atelierelor3. 

În prima jumătate a secolului XX, Aiudul va deveni, o unitate principală 

de executare a pedepselor pentru deţinuţii de drept comun şi politici. În 

această perioadă închisoarea va fi loc de detenție pentru bărbați și femei, 

condamnați la muncă silnică pe viață sau pentru fapte de drept comun, dar și 

pedepse cu condamnări politice. Începând cu 1930, sistemul penitenciar 

românesc va începe alinierea la tipologia standardelor europene. Din 1934 se 

va introduce folosirea muncii deținuților în afara penitenciarului, în diferite 

activități, culminând cu apariția în vecinătatea penitenciarului a unei 

întreprinderi industriale și comerciale4. Între anii 1926-1943 aici au fost 

                                                      
1
 Această denumire era folosită pentru a desemna deținuții nu de mult timp întemnițați 

la penitenciarul Aiud (și/sau Sighet), în timpul regimului comunist. Aici au fost 

întemnițate cele mai cunoscute personalități ale perioadei interbelice. 
2
 Această formă desemna prima literă a fostei împărătese habsburgice reformatoare 

(Terezia). „T”-ul cuprindea 312 celule și 8 camere fără lumină, iar la subsolul acestuia se 

aflau două camere pentru tortură, cf. Gheorghe Laghiu, Aiud, Aiud, Temniță Cruntă, 

Editura Gutinul, Baia Mare, 2014, p. 32. 
3
 Penitenciarul dispunea de ateliere de: țesătorie, lăcătușerie, cizmărie, tipografie sau 

coșărcie. 
4
 Exemplar în acest sens este construirea întreprinderii industriale și comerciale „Ing. 

A.I.Stoica”, de la sfârșitul deceniului III, a secolului trecut, cf. Gheorghe Laghiu, op. cit., 

p. 35. 
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internați o serie de de activiști comuniști, printre care și viitorul conducător 

al Republicii Populare Române, Gheorghe Gheorghiu-Dej. La începutul 

deceniului patru, la Aiud au fost întemnițați aproximativ 700 de legionari, 

după rebeliunea legionară din 21-23 ianuarie 1941. 

Sistemul penitenciar a cunoscut numeroase organizări de-a lungul 

perioadei interbelice5. În timpul guvernării Nicolae Rădescu, prin legea nr. 

93 din 6 februarie 1945, Direcția Generală a Penitenciarelor (în continuare 

DGP) trece în subordinea Ministerului de Justiție. Ulterior, prin decretul nr. 

102 din 6 martie 19496, DGP revine în subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne 7  (în continuare MAI), condus de Teohari Georgescu. Conform 

regulamentelor de organizare și funționare, coordonarea activităților 

penitenciare era făcută în epoca tranziției spre regimul democrației populare 

de către administratori șefi8, nominalizați politic. De la începutul anului 

1945, intervențiile politice în administrarea regimului penitenciar au devenit 

tot mai vizibile. Conducerea penitenciarului Aiud în perioada 1945-1950 a 

fost realizată de către: Simion Anghel (1945), Alexandru Guțan (1945-1948) 

și Alexandru Farcaș (1948-1950).  

În timpul celui de-al DRM, numărul deținuților a crescut datorită actelor 

de insubordonare a unor ofițeri de pe front, dezertări sau neprezentări la 

încorporare. În schimb, la sfârșitul anului 1942, se va produce eliberarea 

deținuților între 18 și 35 de ani, în vederea completării sau suplimentării 

efectivelor de pe front. Momentul actului de la 23 august 1944, dar și 

apropierea frontului de Aiud a făcut ca închisoarea să fie evacuată, urmând 

ca deținuții să fie transferați la penitenciarul din Alba Iulia. Din cauza 

momentului tensionat s-au produs o serie de evadări, soldându-se cu morți9. 

5
În perioada 1 iunie 1930 - 30 mai 1942 Direcția Generală a Penitenciarelor trece sub 

controlul Ministerului Justiției. Odată cu izbucnirea războiului, sistemul penitenciar trece 

sub autoritatea Ministerului de Interne, conform legii nr. 424 din 30 mai 1942. Pentru 

mai multe informații vezi: Radu Ciuceanu (coord.), Regimul penitenciar din România 

1940-1962, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2001, pp. 

13-14. 
6

Publicat cu lacune în Monitorul Oficial din 16 martie 1949. 
7

Radu Ciuceanu (coord.), op. cit., p. 14. 
8

 În perioada interbelică, coordonarea activității penitenciare era atribuită unor 

magistrați specializați. Astfel, conducerea penitenciarului până în 1945 a fost realizată de 

către: Ugray Alexandru (1905-1919), preotul Pop Aurel (1919-1920), magistratul 

Neamțu Emil (1921-1937), magistratul Nicolae Bozianu (1937-1941), cpt. dr. Munteanu 

Aurel (1942-1943), magistratul Andrei Tudose (1943-1944), fiind urmat de către 

administratorul șef Vasilescu Teodor (1944-1945).  
9
 Cifrele evadaților au fost estimate la 273, dintre care 3 deținuți au fost împușcați 

mortal, cf. Andrei Muraru (coord.), Dicționarul Penitenciarelor din România Comunistă 

(1945-1967), Editura Polirom, Iași, 2008, p. 76. 
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După îndepărtarea frontului de Aiud și ulterior sfârșitul războiului, 

penitenciarul și-a reluat activitatea, deținuții transferați la Alba Iulia fiind 

aduși înapoi. 

Într-un context internațional favorabil și datorită factorilor politici 

interni, penitenciarul Aiud a fost situat de-a lungul perioadei comuniste în 

epicentrul sistemului represiv din România, fiind alături de Jilava și Gherla, 

prin numărul și calitatea celor deținuți, închisoare de categoria I. Trebuie 

menționat faptul că, închisoarea de la Aiud se individualizează în cadrul 

sistemulului penitenciar românesc prin aceea că, aici au fost închise persoane 

a căror infracțiuni erau definite politic, nu doar până în 1964, ci până la 

sfârșitul regimului comunist. 

În ceea ce privește rețeaua penitenciarelor din România, aceasta număra 

în 1945 - 74 de închisori cu o capacitate de circa 15 000 de locuri10. Astfel, 

printr-o primă decizie a DGP nr. 57 836 din 4 decembrie 1945, se făcea 

specializarea acestora, iar Aiud-ul urma să dețină deținuți cu pedepse de 

muncă silnică pe viață și legionari11. 

Cei ajunși la Aiud, între anii 1945-1950 (chiar până în 1989) au fost 

considerați de regim ca fiind cei mai periculoși dintre deținuții politici. 

Legionari, foști demnitari, reprezentanții de marcă ai elitelor politice, sociale, 

culturale, economice au populat închisoarea. Încă din 1944 aici au fost 

depuși arestații sau internații considerați periculoși din punct de vedere 

10
Vladimir Tismăneanu (coord.) et alii, Raportul Final al Comisiei Prezidențiale pentru 

Analiza Dictaturii Comuniste din România, 2006, p. 232,

http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf  (27.10.2015). 
11

 Conform deciziei, se trecea la următoarea specializare a Penitenciarelor: pentru 

majori, de drept comun: Aiud (muncă silnică pe viață și legionari) şi Satu Mare; 

penitenciare pentru muncă silnică pe termen mărginit (Caransebeş, Craiova,Oradea şi 

Sighet); penitenciare pentru executarea pedepselor de temniţă grea (Arad şi Alba Iulia); 

pedepse corecţionale până la 6 luni (Abrud, Baia, Bârlad, Beiuş, Bistriţa, Botoşani, 

Braşov, Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Muscel, Dohoroi, Făgăraş, Haţeg, 

Miercurea Ciuc, Odorhei, Oraviţa, Piatra Neamţ, Râmnicu Sărat, Rădăuţi, Roman, 

Sighişoara, Slatina, Sfântu Gheorghe, Târgovişte, Tecuci, Tulcea, Turda şi Vaslui); 

pedepse corecţionale până la 2 ani (Brăila, Călăraşi, Caracal, Cluj Tribunal, Dej, 

Focşani, Giurgiu, Huşi, Lugoj, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Târgu Mureş şi 

Turnu Severin); pedeapsă corecţională de la 2 la 12 ani (Buzău, Brăila, Constanţa, Deva, 

Galaţi, Ocnele Mari, Piteşti, Sibiu, Timişoara, Văcăreşti); la penitenciarul Dumbrăveni 

urmau a fi internaţi toţi criminalii de război; pedepsele politice urmau a fi executate la 

Zalau; penitenciare speciale (Mislea- pentru femei, Suceava- pentru recidivişti), etc., cf. 

Arhivei Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud (în continuare APMSA), Dosar cu 

ordine permanente, 1945. Filele documentelor nu sunt citate corespunzător, de multe ori 

dosarele fiind legate între ele, astfel că vom proceda în citare doar la precizarea 

dosarului, anului, respectiv la tipul de document la care facem trimiterea (statistică, 

tabel, adresă către...etc). 
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politic. Alături de legionarii rămași în penitenciar, aici au fost aduși cei 

considerați a fi vinovați de crime de război, spionii și trădătorii.  

Pentru perioada anilor 1944-1947, regimul de detenție nu a cunoscut o 

schimbare radicală. Acesta a fost treptat metamorfozat în sensul înăspririi 

situației deținuților care erau condamnați sau internați pentru fapte politice. 

Astfel, accesul la presă, dar și dreptul la pachet, corespondență și vizite au 

fost încă respectate în acest interval de timp12. De asemenea, supravegherea 

deținuților nu era la fel de strictă cum urma să fie după 194813. 

Conform mărturiei lui Dumitru Șandru, la Aiud, deținuții întemnițați se 

bucurau de o libertate cvasitotală, în special legionarii închiși aici14. De 

exemplu, 33 din cei 38 de deținuți care lucrau pe suprafața arabilă aflată în 

județul Turda (comunele Unirea și Războieni), în vara anului 1947, erau 

legionari. În timpul liber, aceștia confecționau diferite obiecte de artizanat pe 

care încercau să le vândă15. În căutarea unui cumpărător, aceștia se angajau 

în relații strânse cu exteriorul sau cu alți camarazi16.   

O a doua decizie politico-administrativă nr. 13 132 din 14 martie 1947, a 

Directorului Penitenciarelor și Institutelor de prevenție, Dimitrie Băzălan, 

transforma penitenciarul Aiud, într-una dintre cele mai importante și grele 

închisori din România 17 . Conform repartizării spațiilor de executare a 

pedepselor privative de libertate, Aiud-ul se încadra în prima categorie, aceea 

a penitenciarelor pentru majori, având pedepse de muncă silnică pe viață. În 

consecință, închisoarea urma să fie împărțită în două cartiere: primul, 

destinat celor condamnați la muncă silnică pe viață și a sabotorilor, iar al 

doilea, pentru celelalte categorii de deținuți politici18. Această măsură luată 

contribuia la înăsprirea regimului penitenciar, făcându-se tranziția spre cea 

de a doua etapă a funcționării penitenciarului și a consacrării sale ca 

închisoare politică de maximă rigoare. Această afirmație este întărită de 

12
Andrei Muraru (coord.), op. cit.,  p. 78. 

13
Vladimir Tismăneanu (coord.), op. cit., pp. 241-242. 

14
 Dumitru Șandru, „Evadări din centrele de internare 1944-1948”, în Arhivele 

Totalitarismului, nr. 3/1995, p. 48. 
15

 Printre diferitele obiecte confecționate, cel mai adesea se numărau pantofi de damă, 

perii sau piepteni. 
16

 Ion Bălan, Regimul concentraționar din România 1945-1964, Fundația Academia 

Civică, București, 2000,  pp. 58-59. 
17

 AMPSA, Dosar 22, cu ordine circulare pe linia muncii de evidență pe anul 1947, 

nenumerotat. 
18

 Încă din 1945, prin decizia nr. 57 836, din 4 decembrie, închisoarea din Aiud fusese 

evidențiată ca închisoare pentru legionari (primul cartier) și pentru cei care aveau 

pedepse de muncă silnică pe viață, cf. Idem, Dosar cu ordine permanente, 1948, 

nenumerotat. 
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radiografia dinamicii populației penitenciare19 (vezi tabelul 1). Astfel, în 

închisoare, la sfârșitul anului 1945 se aflau 163 condamnați politici20 și 1 

prevenit21. La sfârșitul anului 1947, în închisoare cifra condamnaților politici 

ajunge la 256, iar cea a prevenițiilor crește considerabil la 314.  

Anul 1948 a marcat nu doar tranziția legală a României spre regimul 

democrației populare, ci și transformarea treptată a spațiului penitenciar în 

acord cu exigențele ideologice și experiențele sovietice22. Totodată, în acest 

an s-a produs transferul puterii administrative de la Alexandru Guțan, la noul 

comandant, maiorul Alexandru Farcaș23. Memorialistica îl reține ca pe unul 

dintre cei mai severi comandanți ai penitenciarului, în privința hranei 

insuficiente și slab calitative, a separării stricte pe secții și celule și așa-zisei 

reeducări24. 

Un al treilea moment care consacră penitenciarul ca fiind unul dintre 

cele mai temute închisori din perioada comunistă este marcat de ordinul 

transmis prin Serviciul Îndrumărilor, din cadrul DGP, cu nr. 47 259 din 22 

august 1948, care aducea la cunoștiința penitenciarului infomații privind 

executarea pedepselor de către condamnații politici, precum și deținerea 

arestaților de către organele Securității25. Astfel, în penitenciarul Aiud urmau 

a fi încarcerați criminalii de război, toți condamnații politici de profesiune 

intelectuală26, dar și cei din alte profesiuni27. 

Printr-o adresă ordin din 29 mai 1948, transmisă prin Serviciul 

Îndrumărilor din Direcția Penitenciarelor, se constata faptul că „deținuții 

legionari, criminalii de război, cei care fac parte din diverse organizațiuni 

politice clandestine, infractorii, complotiștii și sabotorii, dușmanii de 

19
Idem, Dosar privind situația comparativă a deținuților, 1944-1948, nenumerotat. 

20
 În categoria condamnaților politici intrau: criminali de război, legionari, spioni, 

trădători sau membri ai unor organizații considerate a fi subversive. Noțiunea de 

subversiv era interpretată de către regimul comunist desemnând a fi o acțiune care 

periclitează sau subminează ordinea internă a statului. Desigur, aceste acuze erau foarte 

ambigue lăsând la latitudinea organelor de represiune să considere cine a încălcat 

ordinea de stat. 
21

 În categoria preveniților intrau toți cei care nu erau reținuți pe baza unui act de natură 

juridică, ci a unui act de natură polițienească. 
22

Vladimir Tismăneanu (coord.), op. cit., p. 244. 
23

APMSA, Proces Verbal, nr. 2 716 din 9 octombrie 1948, nenumerotat. 
24

Gheorghe Laghiu, op. cit., pp. 42-48. 
25

 APMSA, Dosar 53, cu ordine circulare primite pe linia muncii de evidență pe anul 

1948, nenumerotat. 
26

 În această categorie intrau: avocați, arhitecţi, comercianţi, funcţionari, farmacişti, 

ingineri, învăţători, medici, ofiţeri, profesori, preoţi, pensionari, scriitori, subofiţeri sau 

ziariști.  
27

De exemplu: bancheri, chiaburi, moşieri, industriaşi, diverşi patroni. 
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totdeauna a clasei muncitoare pe care au maltratat-o și exploatat-o, au 

beneficiat în penitenciare de un regim de favoare”28. Conform acesteia, 

penitenciarul nu aplica totalmente regulamentele și măsurile referitoare la 

aplicarea regimului penitenciar deținuților în cauză. Dar Direcțiunea, mai sus 

numită, atrăgea atenția penitenciarului să pună accent pe vigilență în 

aplicarea regimului pe care deținuții trebuie să îl simtă din plin „ca urmare a 

faptelor odioase pe care le-au comis”29. Mai mult, se specifica să nu se 

permită „nici o îngăduință, niciun fel de slăbiciune pentru acești infractori, 

care la timpul lor n-au făcut decât să împrăștie mizerie și suferință în sânul 

poporului muncitor”30.  

După cum se poate observa, detenția deținuților politici era clar 

înăsprită. Acest fapt este completat de ordinul nr. 46 689 din 17 septembrie 

1948 care viza situația deținuților politici, transmis de Direcția Generală a 

Securității Poporului, prin Servicul Îndrumări din Direcția Penitenciarelor31. 

Acesta preciza că deținuții politici, preveniții și internații pentru fapte 

politice să fie izolați în spațiul închisorii, cazați într-o clădire separată, timpul 

de plimbare  fiind redus la o oră. Vizitele și vorbitorul erau interzise, 

contactul cu lumea exterioară fiind exclus. Dreptul la alimente era 

restricționat, corespondența limitată de asemenea, iar internarea în spital a 

cazurilor grave se acorda doar cu o aprobare prealabilă a Direcției 

Penitenciare32. Acest ordin se aplica deținuților politici, criminaliilor de 

război, legionarilor, celor din diverse organizațiuni politice clandestine 

teroriste, spioni, trădători sau cei care au încercat să treacă evaziv granițele 

țării din motive politice. În vederea supravegherii lor, deținuții erau cazați în 

celule cu totul separate de restul celorlalți condamnați, pentru a nu putea lua 

legătura decât cu gardienii care supravegheau secțiile lor. În afară de aceste 

persoane din administrația penitenciarului, nimeni altcineva, cu excepția 

personalului administrativ și de pază, nu putea pătrunde în secțiile respective, 

atât ziua, cât și noaptea33. Acest regim special se făcea simțit în limitarea 

drepturiilor și a libertățiilor condamnațiilor, prevăzute de Regulamentul 

asupra regimului de executare a pedepselor și a măsurilor de siguranță, 

privative de libertate precum și al deținerii preventive din 1940, rămas în 

vigoare și după schimbarea formei de guvernământ din 30 decembrie 1947. 

Deţinuţii aveau dreptul la maxim o oră de plimbare pe zi, desfăşurându-se în 

28
APMSA, Dosar 53, cu ordine circulare primite pe linia muncii de evidență pe anul 

1948, nenumerotat. 
29

Ibidem. 
30

Ibidem. 
31

Ibidem. 
32

Ibidem. 
33

Ibidem. 
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şir, unul după altul, sub regimul tăcerii şi sub stricta supraveghere a 

gardienilor. Vizitele erau cu desăvârşire interzise, deţinuţii neavând dreptul 

la convorbiri. De asemenea ei primeau alimente de la stat printr-o alimentaţie 

fixată de către Ministerul Finanţelor, precum şi de la membrii familiilor, în 

termenii condiţiilor fixate de prezentul ordin34. Mobilierul camerelor şi 

celulelor acestei categorii de deţinuţi cuprindea o masă, o saltea umplută cu 

paie, un cearceaf, o faţă de perină, o pătură, un vas pentru apă şi o lădiţă mică 

de tip militar, pusă la capătul patului, unde aceştia să-şi poată păstra obiectele 

necesare precum săpunul şi peria de haine. Orice alte lucruri în afară de cele 

amintite, erau ridicate şi înlăturate din aceste încăperi. Erau confiscate 

maşinile de gătit, vasele, tacâmurile şi cuţitele. În cazul maşinilor de gătit, 

acestea erau depozitate în magazia penitenciarului, iar vasele, tacâmurile și 

cuțitele erau duse la sufragerie, punându-se astfel ordine în viaţa zilnică a 

deţinuţilor la întărirea şi siguranţa penitenciarului, conform ordinului 35 . 

Corespondenţa era și ea de asemenea limitată la două scrisori pe lună (una 

primită, alta trimisă) doar de la membrii familiei. Scrisorile ajungeau la 

destinaţie numai după ce erau verificate de către penitenciar. În caz de 

existenţă a unor scrisori cu conţinut dubios acestea erau reţinute şi înaintate 

acestei Direcţiuni. Igiena era aplicabilă tuturor (preveniţi, condamnaţi şi 

internaţi ai Securităţii Poporului), prin măsurile generale şi individuale, 

prevăzute de art. 137 şi 185 din regulamentul asupra executării pedepselor şi 

detenţei preventive. Deţinuţii aveau dreptul la asistenţa medicală din partea 

medicului penitenciarului indiferent de boală, în cazul căreia, acesta 

întocmea un referat în scris, iar copia era înaintată cu prima poştă Direcţiunii. 

Verdictul internării îl transmitea Direcțiunea, care dispunea de la caz la caz, 

asupra măsurilor luate privind îngrijirea deţinuţilor. În lipsa unor 

echipamente sanitare adecvate, condițiile de igienă erau precare. Tratarea 

cazurilor grave în spital era posibilă doar când viaţa deţinuţilor era flagrant 

ameninţată. Pentru aceasta era nevoie de avizul medicului penitenciarului, 

care raporta telefonic sau telegrafic Direcţiunea privind necesitatea internării, 

aceasta din urmă luând hotărârea (potrivit ordinului, nu se puteau interna 

deținuți, în niciun spital din localitate, fără aprobarea DGP). Rapoartele 

medicale cuprindeau detaliat situaţia juridică a deţinuţilor şi diagnosticul fără 

de care conducerea penitenciarului nu putea obţine nici un rezultat pozitiv. În 

cazul în care medicul penitenciarului prescria acestor deţinuţi un regim 

alimentar, nu se trecea la aplicarea lui fără ordinul aprobator al Direcţiunii 

(pentru aprobarea regimului alimentar prevăzut de către medicul 

penitenciarului era nevoie de trimiterea în copie a respectivului regim 

34
Ibidem. 

35
Ibidem. 
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prescris). De asemenea, consultaţiile medicale efectuate acestor deţinuţi de 

către comisiile de medici, nu puteau fi realizate fără aprobarea acestei 

Direcţiuni36. Se poate constata faptul că drepturile, libertățile și condițiile 

deținuților, minimale cât erau ele, existau doar pe hârtie, aplicarea lor lăsând 

de dorit. 

O altă importantă modificare în statutul deținuților politici a fost 

generată printr-un ordin din 13 septembrie 1948, când Dimitrie Băzălan a 

ordonat ca toți condamnații politici ce urmează a fi eliberați să fie păstrați în 

penitenciar, ca internați ai biroului local de Securitate37. Astfel, alături de 

preveniți sau internați de către Securitate apare o nouă categorie, de reținuți 

politici. Aceștia deși și-au ispășit pedeapsa, erau considerați periculoși și 

trebuiau păstrați în penitenciar38. 

În ceea ce privește populația penitenciară, aceasta a ajuns, în aprilie 

1948, la numărul de 2159 deținuți, dintre care 1611 condamnați politici și de 

drept comun și 548 preveniți politici39. La sfârșitul anului, în penitenciar se 

aflau 889 condamnați politici și 1269 preveniți 40 . Această creștere 

substanțială a preveniților se datorează internării în penitenciar, în ultimele 

trei luni ale anului a unui număr de 938 deținuți41. Pe luni intrările arată 

astfel: octombrie - 380, noiembrie - 363 și decembrie - 195. 

Începând cu 1949, DGP trece în subordinea MAI, iar această 

reorganizare aduce cu sine un nou regulament42. În ședința de lucru a MAI, 

din 4 mai 1949 la care au participat ministrul Teohari Georgescu, minstrul 

adjunct Marin Jianu și generalul locotenent Gheorghe Pintilie, s-a discutat și 

stabilit „Regulamentul interior asupra aplicării regimului penitenciar”43, de 

fapt regimul de detenție pentru deținuții politici. Trebuie să reținem faptul că 

din 1949 categoria deținuților politici se îmbogățește cu un nou tip de 

infracțiune, cea legată de trecerea frontierei. Potrivit ordinului circular nr. 4 

841 S din 7 martie 1949, toți deținuții preveniți și condamnați, depuși în 

penitenciar de către organele Justiției pentru faptul de „încercare sau trecere 

36
Ibidem. 

37
Vladimir Tismăneanu (coord.), op. cit., p. 245. 

38
 În fapt, de acum toate eliberările deținuților politci urmau a fi realizate de către 

Securitate, prin ordine succesive venite de la MAI sau DGSP, păstrând caracterul secret 

al operațiunilor de eliberare din penitenciar. 
39

APMSA, Dosar statistic pe anul 1948, vol. I, nenumerotat. 
40

Idem, Dosar privind situația comparativă a deținuților, 1944-1948, nenumerotat. 
41

Idem, Registru de deținuți intrați 1948-1949, nenumerotat. 
42

 Acesta înlocuia vechiul regulament publicat în Monitorul Oficial, din 19 august 1940: 

„Regulamentul asupra regimului de executare a pedepselor și a măsurilor de siguranță, 

privative de libertate precum și a deținerii preventive”. Pentru a vedea întregul 

regulament, a se consulta: Radu Ciuceanu, op. cit., pp. 92-143. 
43

Ibidem,  pp. 16-17. 
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frauduloasă a granițelor țării” se considerau deținuți de drept politic 44 , 

indiferent de starea socială sau cauza care i-a determinat să comită această 

infracțiune. Astfel, toți preveniții și condamnații ce se găseau în penitenciar, 

pentru această infracțiune, erau considerați deținuți politici45. 

Din ianuarie și până în noiembrie 1949 în penitenciarul Aiud au fost 

internați - 3071 deținuți46. Cifra maximă a deținuților intrați este atinsă în 

ianuarie, când sunt înregistrați 623, iar cea minimă este atinsă în noiembrie: 

92 de persoane47 . Dinamica populației penitenciare pe parcursul anului 

194948 (vezi tabelul 2), cu excepția lunii decembrie, din motive obiective 

indică o medie anuală de 2200 deținuți, cifra maximă fiind atinsă în 

septembrie (2476), iar cea minimă în ianuarie (1676).  

Împărțind deținuții în două categorii: cei de drept comun (d.c.) și cei de 

drept politic (d.p.), primii ating numărul maxim de 595, în aprilie 1949, iar 

cel minim, de 372, în noiembrie. Referitor la cea de-a doua categorie, 

numărul maxim este atins în septembrie 1949 cu 2103, iar cel minim, în 

martie cu 1444. Din situația prezentată se poate observa numărul mare de 

deținuți politici, în medie de 1700, față de 500 a celor de drept comun. 

Conform numărului mare de deținuți politici încarcerați, penitenciarul Aiud a 

fost catalogat ca fiind „închisoare politică”. 

În ianuarie 1950, maiorul Farcaș a fost înlocuit la comanda 

penitenciarului Aiud de căpitanul Mihail Dorobanțu. În primele luni ale 

anului, măsurile de pază și supraveghere au fost întărite, iar evidența fiecărui 

deținut intrat în penitenciar a fost consemnată în mai multe acte penitenciare. 

În ceea ce privește regimul deținuților politici, acestora le erau interzise 

pachetele, plimbarea era redusă drastic și de asemenea, ei nu puteau fi 

folosiți la muncile din cadrul penitenciarului. Trebuie menționat faptul că, 

din acest an, populația penitenciară se mărește, odată cu primirea și reținerea 

în penitenciar, a învinuiților reținuți de parchete. Privind situația statistică a 

44
Se recomanda de către DGPDA, Serviciul Îndrumărilor, aplicarea regimului 

penitenciar specific acestei categori de deținuți, pe motivul că, aceste acțiuni au substrat 

politic. 
45

 Fiind un ordin circular, aceasta implică faptul că acești deținuți care nu se aflau inițial 

în penitenciarul Aiud trebuiau tranferați aici, pe baza ordinului nr. 47 259 din 22 august 

1948 prezentat mai sus. 
46

 APMSA, Registru de deținuți intrați pe luna octombrie 1948- noiembrie 1949, 

nenumerotat. 
47

 Pe luni situația arată astfel: ianuarie - 623, februarie -  165, martie - 441, aprilie - 

307, mai - 208, iunie - 129, iulie - 356, august - 258, septembrie - 278, octombrie - 214 

și noiembrie - 92, cf. Idem, Registru de deținuți intrați pe luna octombrie 1948- 1949, 

nenumerotat. 
48

Idem, Dosar 51 cu situațile statistice pe anul 1949, nenumerotat. 
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deținuțiilor rămași în seara zilei de 15 a fiecărei luni, pe anul 195049 (vezi 

tabelul 3), putem observa numărul ridicat al deținuților prezenți în primele 

luni ale anului, atingând cota maximă în luna mai cu 2926, după care 

numărul acestora se diminuează, ajungând la cota minimă în decembrie cu 

1768. Situația finală pe lunile anului este fragmentată din insuficiență de 

date. Aceasta poate fi prezentată doar pe lunile: ianuarie - 2642 deținuți, mai 

- 2510 deținuți și iulie - 2147 deținuți. 

În abordarea acestui subiect, o chestiune care trebuie analizată separat se 

referă la numărul celor decedați. În intervalul 1945-1950 numărul de 

persoane decedate consemnate în acte penitenciare se situează la un total de 

25650 (vezi tabelul 4). Printre principalele cauze ale deceselor consemnate în 

documente se numără: epidemia de tifos, frigul, lipsa asistenței sanitare și 

lipsa alimentelor51. După cum se poate observa, au existat doi ani de vârf: 

1947 și 1950, atunci când au decedat 181 deținuți.  

În cadul primului an maximal (1947), criza economică declanșată pe 

fondul secetei din 1946, dar și proasta gestionare a economiei, a resurselor și 

capacităților de producție au influențat această stare defapt. Lipsa 

alimentelor, asistența sanitară improprie, dar și apariția tifosului 

exantematic52 sunt principalele cauze ale deceselor consemnate pe parcursul 

anului 194753. În ceea ce privește cel de-al doilea an maximal (1950), 

înăsprirea regimului penitenciar, lipsa alimentelor, starea sanitară precară și 

condițiile climaterice au generat, de asemenea, o rată a mortalității crescută54. 

 În concluzie, putem vorbi despre existența a trei momente decisive în 

transformarea penitenciarului Aiud, într-una dintre cele mai grele închisori 

din perioada comunistă, atât la nivel de regim penitenciar, cât și la nivel de 

administrare. Primul moment este reprezentat de ordinul 57 836 din 4 

decembrie 1945, prin care închisoarea urma să dețină deținuți cu pedepse de 

muncă silnică pe viață și legionari. Un al doilea moment este reprezentat de 

ordinul 13 132 din 14 martie 1947 prin care aceasta urma să adăpostească 

condamnați la muncă silnică pe viață, sabotori și toate categoriile de deținuți 

49
Idem, Dosar 51 cu situațile statistice pe anul 1950, nenumerotat. 

50
 Virgiliu Țârău, Ioan Ciupea, „Morții Penitenciarului Aiud 1945-1965”, în Anuarul 

Institutului de Istorie ˂˂G. Barițiu˃˃ din Cluj-Napoca, tom XLIX, 2010, p. 144 – 

disponibil online la adresa: 

http://www.historica-cluj.ro/anuare/AnuarHistorica2010/09.pdf  (03.11.2015).  
51

Ibidem, p. 144. 
52

 Boală infecțioasă și epidemică gravă, care se manifestă prin, temperatură foarte 

ridicată, convulsii și erupții pe piele, cf. https://dexonline.ro/definitie/exantematic 

(accesat 03.11.2015). 
53

Virgiliu Țârău, op. cit., p. 148. 
54

Ibidem, p. 144. 



IONUȚ-ALEXANDRU MARANDA 

134 

politici. Ultima decizie este reprezentată de ordinul 47 259 din 22 august 

1948 prin care urmau a fi încarcerați toți criminalii de război și toți 

condamnații politici. 

Aceste decizii, dar și altele venite de la DGP, DGSP, MAI care 

reglementau normele de funcționare și executare a pedepselor, precum și 

analiza dinamicii penitenciare au consacrat penitenciarul Aiud ca fiind 

închisoare politică de maximă rigoare. 

Anexe: 

Tabelul 1 Deținuți politici 1945-1947 

Anul Condamnați politici Preveniți 

1945 163 1 

1946 345 93 

1947 256 314 

Sursa: AMPSA, Dosar privind situația comparativă a deținuților, 1944-1948. 

Tabelul 2 Dinamica populației penitenciare 1949 

Luna Total D.P. D.C. 

Ianuarie 1676 - - 

Februarie 1765 1203 562 

Martie 2037 1444 593 

Aprilie 2158 1563 595 

Mai 2178 1620 558 

Iunie 2123 1582 541 

Iulie 2221 1774 477 

August 2286 1880 406 

Septembrie 2476 2103 373 

Octombrie 2340 1959 381 

Noiembrie 2471 2099 372 

Sursa: AMPSA, Dosar 51 cu situațiile statistice pe anul 1949. 
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Tabelul 3 Populația penitenciară la sfârșitul zilei de 15 fiecărei luni a anului 

1950 

Luna Total 

Ianuarie 2660 

Februarie 2662 

Martie 2620 

Aprilie 2693 

Mai 2926 

Iunie 2222 

Iulie 2149 

August 2188 

Septembrie 2171 

Octombrie 1932 

Noiembrie 1841 

Decembrie 1768 

Sursa: AMPSA, Dosar 51 cu situațiile statistice pe anul 1950. 

Tabelul 4 Morții penitenciarului Aiud 1945-1950 

Anul Numărul 

1945 5 

1946 3 

1947 110 

1948 31 

1949 26 

1950 81 

Sursa: Virgiliu Țârău, Ioan Ciupea, Morții Penitenciarului Aiud 1945-1965, 

p. 144.



Școala Pedagogică de Fete din Gherla 

136 

ŞCOALA PEDAGOGICĂ DE FETE DIN GHERLA ÎNTRE 

1948-1954 

MARIUS MUREŞAN


Abstract: This work aims to analyze the effects of the 1948 Education Law 

on the Pedagogical Girls School in Gherla. Law no. 175 from 1948 meant a 

complete transposition of the soviet vision on education, both theoretically 

and also practically, because of a certain behavior and school curricula that 

were imposed. The 1948 Law brought some considerable changes such as 

reducing compulsory education to seven years, introducing the Russian 

language as a mandatory subject starting with the 4th grade, introducing the 

grading system from 1 to 5, translation of textbooks and curricula from 

Russian language and so on. 

Keywords: communism, Gherla, education law, everyday life 

Efectele reformei învăţământului din 1948 

Legea din 1948 a avut efecte şi asupra desfăşurării procesului de 

învăţământ în Gherla. Astfel, o serie de şcoli au fost transformate, iar altele 

chiar desfiinţate- Şcoala Primară de Stat, Liceul „Petru Maior”, Liceul 

Comercial Maghiar, Şcoala Primară Reformată şi Şcoala Primara 

Romano-Catolică. Liceul Comercial1 a devenit Şcoală Pedagogică de Băieţi, 

conform Art. XXXI al aceleiaşi legi evocate mai sus, care preciza că şcolile 

normale urmează să se transforme în şcoli pedagogice. În cadrul acestei 

instituţii funcţionau anual un număr de 16 clase. Utilităţile şcolii erau 

adaptate la nevoile de la acea vreme, deoarece pe lângă sălile de clasă 

propriu-zise, mai existau o sală de gimnastică, alături de un laborator pentru 


Doctorand, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Coordonator: prof. univ. dr. 

Marcela Sălăgean. 
1
 În această clădire a funcţionat între 1894 şi 1918, Liceul de Stat Maghiar, având elevi 

în majoritate români. În urma unirii Transilvaniei cu România, şcoala s-a transformat în 

Liceul „Petru Maior” şi a funcţionat în forma cu 8 clase, până în anul şcolar 1938/1939. 

Din acest moment, s-a redus la gimnaziu, în locul liceului teoretic înfiinţându-se Liceul 

Comercial, începând cu clasa a V-a. Pentru mai multe detalii, vezi Ioan Câmpean, Victor 

Iulian Moldovan (coord.), Istorie, cultură şi spiritualitate în spaţiul gherlean, Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, pp. 48-51; 65. 

(The Girls' Pedagogical School in Gherla between 1948 and 1954)
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chimie şi un muzeu destinat ştiinţelor naturii. Mai existau încăperi de birouri, 

o cameră oficială, locuinţe pentru corpul didactic şi de întreţinere, alături de

un internat care putea găzdui 128 de elevi. Nu lipsea nici infirmeria care era 

corespunzătoare cu nevoile sanitare ale elevilor, alături de biblioteca 

profesorală, a elevilor şi a claselor, unde multe cărţi erau scoase din uz. 

Şcoala a funcţionat în această formulă până în 1954 când a devenit „Şcoala 

Medie Nr. 2 Gherla”2. 

O evoluţie similară a avut-o Şcoala Normală de Fete - instituţie 

confesională, care a fost naţionalizată în 1948, prin Decretul nr. 176. Intrând 

în posesia statului a devenit Şcoala Normală de Fete din Gherla. Din punctul 

de vedere material, instituţia dispunea de 14 săli de clasă, o sală de 

gimnastică, o sală de festivităţi, atelier de ţesut, sală de gospodărie, săli 

pentru cancelarie şi locuinţe pentru personalul de serviciu. Activitatea 

didactică se desfăşura în mai multe corpuri: două ale fostei Şcoli Normale de 

Fete şi una naţionalizată de la fostul Orfelinat de Fete Armeano-Catolic. O 

serie de procese verbale redactate de inspectorii şcolari judeţeni constată 

evoluţia şcolii în acord cu principiile enunţate de Legea Învăţământului din 

1948. Primele două directoare au fost Maria Lazăr şi Lucia Podoabă- obţine 

funcţia prin Decizia Ministerului Învăţământului Public nr. 268.605/1948. În 

perioada anterioară s-a remarcat ca promotor al „realizărilor sovietice”, 

activând în cadrul A.R.L.U.S.- Asociația Română pentru strângerea 

Legăturilor cu Uniunea Sovietică, a U.F.D.R.- Uniunea Femeilor Democrate 

din România3 şi a Crucii Roşii.  

Reforma din 1948 a determinat o serie de dificultăţi pentru Şcoala 

Pedagogică de Fete, deoarece nu era clară în privinţa cerinţelor şi a 

programelor de studiu. Acest lucru este remarcat şi de către dascăli în 

şedinţele consiliului profesoral. Activitatea noii instituţii se suprapune şi cu 

începutul mandatului de director al doamnei Lucia Podoabă. În prima şedinţă 

condusă de aceasta îşi exprimă bucuria că aproape întreg corpul didactic al 

fostului gimnaziu de fete din localitate este numit la această şcoală, 

unindu-se cele două şcoli atât prin trecerea elevelor la ciclul 2 elementar, 

cât şi prin profesorii proveniţi de la această şcoală, realizându-se această 

unificare prin Reforma Învăţământului4.  

2
Ioan Câmpean, Maria Buzan, Andreea Lup, Mircea Damian Câmpean, Liceul „Petru 

Maior” din Gherla (perioada interbelică) Director Dr. Emil Precup, Galaxia Gutenberg, 

Târgu-Lăpuş, 2009, pp. 375-376. 
3
 Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului 

românesc, Curtea Veche, Bucuresti, 2005, p. 79. 
4
 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Cluj (în continuare SJAN Cluj), Fond Şcoala 

Normală de Fete Gherla, Procese verbale, dosar  nr. 202/1946-1949, f. 65 
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Un proces verbal din 3 martie 1949, redactat cu ocazia unei şedinţe 

privind clasificarea elevelor de la cursul mediu pe semestrul I, care s-a 

încheiat la 1 martie 1949,  la purtare şi studii, prezintă situaţia dificilă cu 

care se confruntă atât elevele cât şi profesorii: Din scurtele dări de seamă a 

profesorilor asupra claselor, prezentate critic şi autocritic, în general se 

constată greutatea întâmpinată în munca acestui semestru din lipsa totală 

sau procurarea târzie a manualelor. Din expunerea Dşoarei Aurelia Suciu şi 

Ana Horea prof. de matematici, reiese că elevele nu au cunoştinţe temeinice, 

din care cauză nu s-a putut ajunge la rezultatul dorit, deşi materia s-a făcut. 

Durata orelor (45 de minute) nu sunt suficiente pentru aplicaţii practice la 

matematici. La ştiinţe pedagogice, din lipsa unui ghid, profesoara nu ştie 

dacă procedează bine în privinţa materiei predate. Nu ştie dacă este luată în 

programă şi istoria pedagogiei, în care materie elevele nu au cunoştinţe. La 

desen, din lipsă de programă, profesoara nu ştie dacă merge pe drumul bun 

sau nu. La lucru de mână, nu se poate face un program uniform din lipsă de 

materiale. La geografie, din lipsă de hărţi politice elevelor se dau mai multe 

noţiuni abstracte, pe care şi le însuşesc mecanic. La limba rusă elevele din 

toate clasele au progresat frumos. La studiul l. române, profesoara a 

clasificat elevele ţinând seamă de condiţiile lor de viaţă. A dat note mici 

elevelor mai slabe, crezând că va fi un stimulent pentru ele5. Din această 

expunere a profesorilor putem să observăm faptul că la mai bine de jumătate 

de an după intrarea în vigoare a noii legi a învăţământului public, lucrurile 

erau încă neclare prin lipsa programelor şi manualelor şcolare.  

În acelaşi timp, singurele instrucţiuni care porneau de la nivel central sau 

judeţean ţineau prea puţin cont de realităţile din cadrul şcolilor. Trebuia să se 

ţină seamă de întrecerile dintre şcoli şi clase, luându-s puncte de întrecere: 

lichidarea absenţelor şi întârzierilor, ridicarea nivelului elevilor la studii, 

introducerea disciplinei liber consimţite în masa elevilor, etc. La întocmirea 

orarelor, obiectele de studiu mai grele se vor aşeza în limita posibilităţilor în 

ora a doua şi a treia, când elevii sunt mai vioi. Să se înlăture sistemul 

burghez de creare de zile libere pentru membri corpului didactic. Grija de 

căpetenie  fiecărui învăţător sau profesor va fi politizarea şi actualizarea 

materiei.  Pentru ridicarea nivelului şcolii, activitatea extra-şcolară să fie 

organizată în aşa fel, ca să fie o colaborare între elevi, părinţi şi corpul 

didactic. Se vor organiza conferinţele ARGUS în şcoală6.  

5
Ibidem, Proces verbal 3 Martie 1949, f. 79-80. 

6
 SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale, dosar nr. 

202/1946-1949, Circulara nr. 6463 din 18 nov 1948 primită dela Biroul Pedagogic al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Someş, f. 65. 
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Elevele Şcolii Pedagogice de Fete 

Pe lângă localităţile învecinate, elevele proveneau şi din zone mai 

îndepărtate precum Satu Mare, Baia Mare, Jibou, Cehu Silvaniei, Zalău, 

Târgu Lăpuş, Beclean, Năsăud, Oradea şi chiar Bucureşti. În cadrul Şcolii 

pedagogice de Fete existau două tipuri de examene: de admitere în anul I şi 

de absolvire a anului IV (la care participau şi elevii Şcolii Pedagogice de 

Băieţi), pentru ambele fiind organizate două sesiuni, una în iunie şi cealaltă 

în septembrie. Într-un raport al preşedintelui comisiei, Lucia Podoabă, sunt 

prezentate concluziile examenului de absolvire. Astfel, în urma celor trei 

probe la care au fost examinate elevele se remarcă o pregătire serioasă, cu 

răspunsuri bune iar deficienţele observate în bună parte se datorează 

emotivităţii excesive în special a elevelor- ceea ce desigur trebuie să dispară, 

fiind o reminiscenţă a trecutului7. Observăm că la puţin timp după impunerea 

regimului „democraţiei populare”, discursul începe să fie impregnat cu o 

serie de elemente specifice limbajului de lemn, începe să fie utilizată formula 

„tovarăş” şi totodată se fac trimiteri la originea socială a părinţilor elevelor: 

Privind situaţia materială a elevilor putem vedea că majoritatea sunt fii şi 

fice de ţărani mijlocaşi, iar puţinele elemente chiabureşti prin atitudinea de 

ataşament faţă de clasa muncitoare în decursul anului şcolar, putem să le 

considerăm ca elemente sănătoase şi de folos societăţii8. Dacă în acest caz 

discursul este unul moderat, vom vedea că pe parcurs ce lucrurile evoluează, 

problema originii sociale va deveni tot mai mult o temă de interes pentru 

admiterea în şcoală şi pentru acordarea de burse. 

Revenind la examenul de absolvire, nota finală era stabilită prin mediile 

anilor de studiu şi a notelor de la examen. În sesiunea din iunie 1949 au 

participat 43 de fete şi 9 băieţi, toţi absolvenţi. Probele au fost scrise şi orale: 

limba română (o singură notă de 10), matematică (cea mai mare notă a fost 

8) şi lecţiile practice9.

De cealaltă parte, examenul de admitere în anul I era compus din două 

probe- limba română şi „matematici” şi două sesiuni- în iunie şi septembrie. 

Subiectele au fost următoarele: la examenul scris din iunie- la matematici, o 

problemă de geometrie şi un sistem de ecuaţie din algebră; la limba română, 

două compuneri- o amintire din şcoală şi cum am întâmpinat examenele; la 

examenul scris din septembrie- la matematici, o problemă de aritmetică, o 

problemă de geometrie şi o problemă de algebră; la limba română, două 

7
SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale, dosar  nr. 

235/1949-1950, f.6. 
8

Ibidem. 
9

Ibidem, f. 9. 



Școala Pedagogică de Fete din Gherla 

140 

compuneri- felul compoziţiilor şi cum s-a sărbătorit ziua de 23 August în 

comuna noastră10. În 1951 examenul de admitere în anul I era compus din 

probele la limba română (scris şi oral), matematică (scris şi oral), constituţie 

şi muzică. Conform proceselor verbale rămase în arhiva liceului, sălile de 

clasă unde s-a desfăşurat examenul erau pregătite special:  două săli 

pavoazate cu lozinci mobilizatoare şi cu flori11.  

Elevele Şcolii Pedagogice de Fete beneficiau şi de burse şcolare, aşa 

cum este înscris în textul legii din 1948. Chiar dacă informaţiile extrase din 

procesele verbale realizate cu ocazia şedinţelor Consiliilor Pedagogice nu 

sunt foarte explicite, acestea ne permit realizarea unei imagini de ansamblu 

asupra unei chestiuni. În anul 1949 existau două tipuri de burse: cele care 

constau în întreţinerea completă a elevelor (cazare şi masă) şi cele care 

constau în masă sau bani, reprezentând valoarea mesei pe toată ziua la 

cantina internatului. Conform dascălilor, existau patru categorii sociale, dar 

burse era acordate doar primelor două, fără a se menţiona care sunt acelea. 

Pentru configurarea fiecărei categorii se ţinea cont de trei criterii: situaţia 

materială a părinţilor, situaţia şcolară a elevilor şi atitudinea elevului atât în 

şcoală, cât şi în afara şcolii. Comisia care stabilea acordarea burselor era 

formată din: directoarea şcolii, dirigintele clasei, un delegat al U.T.M., un 

delegat al părinţilor şi un delegat al sindicatului12. 

În anul 1952, pentru acordarea burselor şcolare s-a ţinut cont de normele 

comunicate de Ministerul Învăţământului Public pentru anul şcolar 1951-52 

cu Nr. 63.272 din 27 Aug 1951. Chiar dacă recomandările ministerului 

foloseau sintagma „situaţia materială a părinţilor”, tabelul alcătuit de comisia 

şcolară a folosit sintagma „situaţia socială a părinţilor”. Categoriile 

identificate în această categorie erau următoarele: ţăran sărac, ţăran sărac 

G.A.C., ţăran sărac T.O.Z., ţăran sărac- activist de partid, ţăran mijlociu, 

ţăran mijlociu G.A.C., ţăran mijlociu T.O.Z., muncitor, muncitor C.F.R., mic 

meseriaş, funcţionar, muncitor mină13. 

Având în vedere aceste norme, în anul şcolar 1952/1953 este întocmită o 

statistică cu repartizarea elevilor bursieri după categoria socială a părinţilor. 

10
Ibidem, f. 6; 15. 

11
 Ioan Câmpean, Mircea Damian Câmpean, Preparandia: Şcoala normal de fete- 

Şcoala pedagogică de fete (1915-1954), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, p. 

187. 
12

Ibidem, f. 32. 
13

 SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale a Consiliilor 

Pedagogice, dosar  nr. 314/1952-1953, f. 25. 
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Tabel 1 Repartizarea elevilor bursieri după categoria socială a părinţilor în 

anul şcolar 1952/195314 

Observând acest tabel putem sesiza o evoluţie în privinţa distribuţiei 

burselor. Elevele din anul IV fac parte din primele generaţii care au intrat la 

Şcoala Pedagogică de Fete din Gherla, în noua organizare. Astfel, numărul 

celor cu părinţi care erau încadraţi ca muncitori, ţărani cu gospodării mijlocii 

şi funcţionari, începe să scadă treptat. 

Prin H.C.M. nr. 322/1954 sunt aduse noi modificări în privinţa criteriilor 

de acordare a burselor. Astfel, bursa se acordă elevilor merituoşi la 

învăţătură, disciplinaţi, cu frecvenţă regulată, fii de muncitori industriali, de 

muncitori agricoli din SMT, GAC, ţărani colectivişti, organizaţi în TOZ, 

ţărani muncitori, fii de militari, tehnicieni, învăţători, profesori, funcţionari, 

pensionari şi meseriaşi cooperatori. Prin elevi merituoşi se înţeleg aceia care 

au obţinut notele 4 şi 5 în sesiunea de examene. Fiii de preşedinţi şi secretari 

la Sfaturile Populare, indiferent de venituri, au întâietate şi se acordă dacă au 

note până la 3 inclusiv. Bursele se acordă elevilor a căror părinţi sau 

susţinători locuiesc în altă localitate decât aceea în care funcţionează şcoala 

şi al căror venit net total pentru salariaţi şi pensionari nu depăşeşte suma de 

600 lei lunar, iar pentru ţăranii muncitori un venit impozitabil de 2000 de lei 

anual. Se ţine apoi seama dacă sunt mai mulţi elevi în familie la clasele 

14
SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale a Consiliilor 

Pedagogice, dosar  nr. 342/1953, f. 83. 

Repartizarea elevilor bursieri după 

categoria socială a părinţilor 

Anii 

I II III IV 

Muncitori 1 - 3 14 

Muncitori agricoli - 2 - - 

Membrii gospodăriilor agricole colective 17 15 9 14 

Ţărani organizaţi în întovărăşii 1 4 3 6 

Ţărani cu gospodării mici 16 21 21 25 

Ţărani cu gospodării mijlocii 1 - 4 15 

Funcţionari 1 2 2 11 

Meseriaşi organizaţi în cooperative - - - 3 

Total: 37 44 42 92 
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V-VII, mediu sau învăţământ superior, când plafonul se majorează. La 

nivelul anului 1954, bursa de merit era de 40 de lei lunar15. 

Au existat numeroase discuţii în cadrul Consiliilor Pedagogice privind 

comportamentul elevelor, uniforma şi salutul lor. Regulamentul şcolar 

prevedea faptul că elevele trebuie să în uniforma compusă din „fustă 

bleumarin şi bluză albă”, pentru ca la muncă să fie folosit „şorţul de 

uniformă”. Au fost stabilite o serie de reguli de comportament detaliate, care 

cuprindeau următoarele aspecte: s-a hotărât ca elevele anilor I-IV să aibă 

dreptul de a ieşi în oraş în două zile ale săptămânii, adică miercuri între 15.00 

şi 17.00, iar duminică între 10.00 şi 18.00. În celelalte cinci zile, elevelor li 

se permitea să se plimbe numai prin grădina şcolii sau să meargă la 

bibliotecă, iar ieşirea în oraş se făcea pe baza unui bilet de voie. Aceeaşi 

organizare a timpului liber era aplicată şi elevelor claselor elementare. În 

privinţa absenţelor, 5 absenţe nemotivate la o disciplină sau 21 în total 

însemnau exmatricularea. Drepturile şi obligaţiile elevelor mai cuprindeau 

faptul că: elevele care nu stăteau în internat şi doreau să înveţe la şcoală 

trebuiau să anunţe diriginta pentru a fi consemnate; profesorii şcolii aveau 

datoria de a controla carnetele elevelor întâlnite pe stradă; la întrunirile 

tovărăşeşti puteau participa numai elevele bune la învăţătură, celor slabe 

nefiindu-li-se permis; elevele şcolii au voie să stea duminica în oraş numai 

când sunt competiţii sportive, pot participa la spectacole numai în timpul 

convenit cu profesorii şcolii,pot merge la film în ziua de joi; carnetul elevei 

trebuia să fie numerotat, să fie în permanenţă în posesia acesteia, iar la 

sfârşitul anului să fie păstrat la şcoală etc16. 

De altfel, chiar printr-o hotărâre a Ministerului Învăţământului Public 

din februarie 195017 au fost stabilite o serie de reguli de purtare pentru elevii 

şcolilor elementare şi medii, printre care: Elevul este dator: Să-şi însuşească 

temeinic şi conştiincios învăţătura predată în şcoală, pentru a deveni 

cetăţean luminat şi conştient, folositor poporului muncitor şi patriei noastre, 

Republica Populară România; Să vină regulat la şcoală şi să nu întârzie 

dela cursuri şi dela lecţiile practice; Să umble cu băgare de seamă pe stradă, 

în tramvaie, autobuze etc., respectând regulile de circulaţie; Să vină la 

şcoală curat şi să-şi păstreze cu grijă îmbrăcămintea şi cărţile; Să păstreze 

curăţenia şi ordinea în bancă, în clasă şi în şcoală; Să intre în clasă îndată 

ce a sunat, să-şi ocupe locul în bancă şi să nu-l părăsească sau să iasă din 

clasă decât cu învoirea învăţătorului sau profesorului; Să stea corect în 

15
SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale a Consiliilor 

Pedagogice, dosar  nr. 343/1953-1954, f. 71. 
16

Ioan Câmpean, Mircea Damian Câmpean, op.cit., pp. 224-225. 
17

Vezi Anexa 5. 
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bancă în timpul lecţiei, să asculte atent explicaţiile învăţătorului sau 

profesorului ca şi răspunsurile colegilor; să nu vorbească şi să nu aibă alte 

preocupări în afară de lecţie; Să aibă un caiet în care să-şi însemneze 

regulat temele date de către învăţător sau profesor pentru lecţiile viitoare; 

Să salute, sculându-se în picioare, pe învăţător sau profesor şi pe director, 

atât la intrarea cât şi la ieşirea acestora din clasă; Să se ridice când este 

întrebat şi să se aşeze la loc numai cu încuviinţarea învăţătorului sau 

profesorului. Când vrea să răspundă sau să întrebe ceva, să ridice mâna; Să 

asculte întotdeauna de poveţile sau îndrumările învăţătorului sau 

profesorului ca şi de ale dirigintelui şi directorului şcoalei; Să arate respect 

directorului şcolii, învăţătorilor şi profesorilor: să-i salute când îi întâlneşte; 

Să se poarte modest, cuviincios şi disciplinat în şcoală, acasă, pe stradă sau 

în locurile publice; Să nu folosească expresii grosolane sau jignitoare, care 

înjosesc pe alţii ca şi pe cei ce le folosesc. Să nu facă fapte care scad 

demnitatea de elev; Să păstreze averea şcolii şi să respecte avutul public, 

bun al poporului muncitor. Să aibă grijă de lucrurile sale şi să fie atent cu 

cele ale colegilor săi; Să se poarte atent şi plin de grijă cu cei mai în vârstă, 

ca şi cu cei mai mici şi să fie gata a da ajutorul bătrânilor ca şi invalizilor 

sau bolnavilor; Să ajute pe părinţi în treburile casnice şi să îngrijească de 

fraţii şi surorile mai mici; Să aibă o purtare tovărăşească faţă de colegii săi, 

să fie prietenos şi sincer, să ia parte la viaţa colectivă, fiind gata să sprijine 

colectivul şi să se sprijine, la rândul său, pe ajutorul colectivului; Să ceară 

aprobarea direcţiei pentru orice participare la competiţii sportive sau 

excursii neorganizate de şcoală, precum şi la plecarea din localitate; Să nu 

frecventeze decât acele spectacole, instituţii şi manifestări publice pe care 

direcţia şcolii le recomandă sau pentru care şi-a dat consimţământul; Să 

respecte regulile stabilite în internat; Să ţină la onoarea şcoalei sale şi a 

clasei sale ca la onoarea sa proprie18. 

Redăm mai jos şi situaţia şcolară a claselor pentru primul semestru de la 

intrarea în vigoare a Reformei Învăţământului şi primul semestrului al anului 

şcolar următor: 

Anul Înscris. Neclasif. Promov. Căzute 

la o 

materie 

Căzute 

la 2 

materii 

Căzute 

la 3 

materii 

IA 41 - 38=92,68

% 

2=4,88

% 

1=2,44

% 

- 

IB 48 - 41=85,42 6=21,50 1=2,08 - 

18
Decizia Învăţământului Public Nr. 22.065/1950 in Buletinul Oficial al RPR, an II, nr. 

16, Miercuri, 22 Februarie 1950, pp. 249-250. 
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% % % 

IC 47 - 44=93,61

% 

2=4,26

% 

- 1=2,13

% 

II 56 1 50=90,91

% 

2=3,64

% 

3=5,45

% 

- 

III 49 - 49=100% - - - 

IV 42 - 42=100% - - - 

TOTAL 283 1 264 12 5 1 

Tabel 2 Situaţia şcolară a claselor Şcolii Pedagogice de Fete, semestrul I, 

anul şcolar 1948/194919 

Anul Însc

rise 

Retrase Clasificate Căzute UTM

-iste 

căzut

e 

Număr de 

eleve 

căzute pe 

materii 

IA 50 - 50 9=18% - L. română- 

2; 

geografie- 

2; 

matematica

- 8; 

fizică-chim

ie- 4. 

IB 52 1 51 20=39

% 

- L. română- 

4; l. rusă- 

3; istoria- 

1; 

geografia- 

1; 

matematica

- 16; şt. 

naturale- 3. 

IIA 43 2 41 17=41

% 

11 L. română- 

6; l. rusă- 

4; 

matematică

- 15; 

19
SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale a Consiliilor 

Pedagogice, dosar  nr. 343/1953-1954, f. 80. 
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pedagogia- 

5; şt. 

naturale- 1; 

fizică-chim

ie- 2 

IIB 50 2 48 23=47

% 

17 L. română- 

6; l. rusă- 

1; 

geografie- 

3; 

matematica

- 16; 

pedagogia- 

2; şt. 

naturale- 7; 

fizică-chim

ie- 2 

IIC 45 1 44 13=29

% 

6 L. română- 

5; l. rusă-5; 

matematica

- 10; şt. 

naturale- 3; 

fizică-chim

ie- 4. 

III 50 - 50 10=20

% 

7 L. română- 

3; l. rusă- 

5; istorie- 

1; 

matematica

- 7; şt. 

naturale- 1; 

fizică-chim

ie- 2. 

IV 49 - 49 14=28

% 

11 L. rusă- 1; 

matematică

- 12; 

practica 

pedagogică

- 1; 

fizică-chim

ie- 5; 
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desen-1. 

TOTAL 339 6 333 106 52 

Tabel 3 Situaţia şcolară a claselor Şcolii Pedagogice de Fete, semestrul I, 

anul şcolar 1949/195020 

Modificarea programei 

Deoarece şcoala nu mai era una confesională, ci de stat, trebuia să se 

adapteze rigorilor regimului comunist în ceea ce priveşte programa şcolară şi 

disciplinele predate. Din planurile de învăţământ au dispărut Religia, Limba 

Franceză, Dreptul Constituţional, Economia, Îndatoririle Învăţătorului, 

pentru ca locul lor să fie luat de Limba Rusă, Constituţia R.P.R., Istoria 

R.P.R., Bazele Darwinismului, Activitate pionierească, Practica 

Pionierească. Documentele din Arhiva Liceului „Ana Ipătescu” Gherla, ne 

permit să analizăm disciplinele studiate în perioada 1948-1954, atât cât a 

funcţionat Şcoala Pedagogică de Fete. De exemplu, în anul şcolar 1953/1954, 

disciplinele studiate erau următoarele: 

Nr. 

crt. 

Discipline de învăţământ Anul/Număr de ore 

I II III IV 

1. Limba română 4 3 3 2 

2. Literatura română 2 2 3 3 

3. Literatura pentru copii - - - 2 

4. Lima rusă 4 4 3 4 

5. Aritmetică 2 2 2 1 

6. Algebră 2 1 - - 

7. Geometrie 2 2 - - 

8. Fizică 2 3 - - 

9. Chimie 2 - - - 

10. Anatomia şi fiziologia omului 4 - - - 

11. Botanică - 1 - - 

12. Zoologie - - 1 - 

13. Practică agricolă 1 1 1 - 

14. Istorie 2 2 3 3 

15. Bazele darwinismului - - - 2 

16. Constituţia R.P.R. - - - 1 

20
SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale, dosar  nr. 

235/1949-1950, f. 80-83. 
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17. Geografie 2 3 2 2 

18. Pedagogie - 4 2 1 

19. Istoria pedagogiei - - - 2 

20. Logică - - - 1 

21. Practică pedagogică - 2 4 4 

22. Igienă - - - 1 

23. Caligrafie 1 1 - - 

24. Desen şi metodica desenului 1 1 1 3 

25. Cânt 2 1 1 2 

26. Educaţie fizică 2 2 2 2 

27. Vioară 4 4 - - 

28. Sport 2 2 2 - 

29. Lucru - - 1 2 

30. Ansamblu coral 1 1 1 - 

31. Metodica limbii române - - 1 - 

32. Metodica limbii ruse - - 1 1 

33. Metodica aritmeticii - - 1 - 

34. Metodica ştiinţelor naturii - - 1 - 

35. Metodica geografiei - - 1 - 

36. Metodica istoriei - - 1 - 

Tabel 4 Planul de învăţământ pentru anul şcolar 1953/195421 

Activităţile extraşcolare 

O atenţie deosebită era acordată şi activităţilor extracuriculare. Astfel, în 

fiecare lună erau organizate dezbateri pe diferite teme, totul desfăşurându-se 

în cadrul societăţii culturale. Programul acesteia între noiembrie 1947 şi 

sfârşitul anului şcolar este impregnat de teme socialiste, semn că 

învăţământul românesc deja intrase într-o nouă etapă de evoluţie, încă cu 

câteva luni înaintea intrării în vigoare a legislaţiei privind educaţia. 

Programul dezbaterilor, cu temele aferente era următorul: Noemvrie: 

Evoluţia muzicii la diferite popoare; Ideia de libertate şi autoritate, cu 

conferinţele: Ideia de libertate şi autoritate în societate, Ideia de libertate şi 

autoritate în şcoală şi recenzia cărţii: „Conducerea de sine a clasei”; 

Decemvrie: Datini de Crăciun; Ianuarie: Mişcările revoluţionare, împreună 

cu lucrările: Ecou acestor revoluţii în literatură, Figuri feminine luptătoare 

pentru libertate; Februarie: Ştiinţa în serviciul umanităţii; Apariţia şi 

dezvoltarea clasei muncitoare în România, împreună cu lucrările următoare: 

21
Ioan Câmpean, Mircea Damian Câmpean, op.cit., p. 195. 
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Contribuţia clasei muncitoare la introducerea democraţiei, Rolul muzicii în 

viaţa ţăranului şi muncitorului (cu exemplificări), Muncitorul în literatură; 

Martie: Femeia în diferite ramuri de activitate, împreună cu subiectele: 

Femeia în literatură, Femeia în ştiinţe, Femeia în artă, Femeia în pedagogie; 

Aprilie: Fazele de dezvoltare ale societăţii; Mai: Munca factor de progres şi 

următoarele subiecte: Importanţa muncii în educaţie, Poezia muncii, Munca 

Stahanovistă; Tineretul, împreună cu subiectele: Tineretul şi adevăratul 

patriotism, Eroi ai tineretului22.  

Alte activităţi de ordin general în şcoală şi în afara ei ţineau de 

bibliotecă şi sala de lectură, gazeta de perete, Cercul ARLUS, ora de radio 

etc., pe care le vom prezenta în continuare aşa cum au fost concepute în 

cadrul aceluiaşi plan de lucru din 1947. În privinţa bibliotecii şi a sălii de 

lectură, se menţionează faptul că Fiecare clasă şi-a înfiinţat o bibliotecă de 

clasă, care cuprinde cărţi din cele recomandate şi care să lămurească pe 

elev asupra problemelor noi. De-asemenea biblioteca şcolii şi a profesorilor 

se completează mereu cu cărţi noi. Sala de lectură stă la dispoziţia elevelor 

de 4 ori pe săptămână în după-amiezile libere. Gazeta de perete va fi în 

fiecare clasă, în sala profesorală şi în sala de muzică. Legat de Cercul 

ARLUS, în plan este amintit faptul că în şcoală a luat fiinţă la 9 octombrie 

1947 cercul ARLUS şi activează sub conducerea Dnei. Prof. Lucia Podoabă. 

În programul acestui cerc s-a înscris: înfiinţarea bibliotecii ARLUS, 

înfiinţarea unei vitrine, albume închinate prieteniei româno-sovietice, 

stabilirea unei corespondenţe între elevele şi tineretul din URSS, şedinţe 

închinate cunoaşterii URSS unde se vor dezvolta subiecte în acest scop, etc. 

Un element de noutate este reprezentat de aducerea în şcoală a aparatului de 

radio: S’a hotărât să se asculte regulat ora şcoalei la radio. Acest lucru va fi 

posibil, deoarece şcoala a intrat în posesia aparatului de radio primit de a 

Casa Şcoalelor”. Alte puncte luate în considerare se referă la vizitarea 

tuturor întreprinderilor din oraş, excursii şcolare în comunele din apropiere; 

la Cluj, pentru vizitarea muzeelor, întreprinderilor şi institutelor mai 

importante; la Cetatea Ciceu; la Juc, pentru a vizita „ferma model” şi 

herghelia de cai; la Mănăstirea Nicula, alături de întreţinerea grădinei 

şcolare, a atelierului şcolii şi a arhivei societăţii23. 

Alături de cele evocate mai sus, mai exista ceea ce în documente apare 

sub denumirea de „activitate socială” şi presupunea deplasarea elevelor în 

alte localităţi din apropierea oraşului, unde participau la diverse activităţi 

alături de localnici şi de elevii din şcolile satelor respective. Planul acestei 

22
SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Registru despre activitatea 

educativă pe şcoală 1946-1947, 1947-1948, dosar  nr. 946/1946-1948, f. 23-24. 
23

Ibidem, f. 24. 
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activităţi pentru anul 1948 a fost conceput după cum urmează: s’a hotărât să 

se desfăşoare activitatea socială şi într’un sat din apropierea oraşului 

Gherla. În acest scop a fost aleasă comuna Băiţa. Tot aici se va desfăşura 

activitatea socială pe care trebuie să o depună cl. VIII-a în cadrul practicii 

sociale pe care trebuie să o depună această clasă. În legătură cu activitatea 

socială de la sat, s’au proiectat următoarele: Întreprinderea unei campanii 

pentru intensificarea însămânţărilor şi combaterea epidemiilor; Un curs de 

gospodărie practică pentru tineretul feminin; Înjghebarea unui cor pentru 

tineret; Învăţarea dansurilor româneşti; Un curs de alfabetizare pentru 

adulţii neştiutori de carte; Serbări şi angajări de serbări cu tineretul din sat; 

Ajutorarea copiilor săraci de la şcoala primară din comuna Băiţa. În afară 

de aceste activităţi cu caracter practic, elevele din echipa socială vor 

dezvolta şi următoarele teme: Fazele de dezvoltare ale societăţii; Protecţia 

copilului şi statutul democrat; Tineretul şi adevăratul patriotism24. 

Timpul liber al elevelor trebuia să fie atent supravegheat, astfel că după 

ore, precum şi sâmbăta şi duminica, acestea erau implicate într-o serie de 

activităţi. Conform proceselor verbale, timpul liber propriu-zis era între orele 

16.00 şi 17.00. De altfel programul zilnic era construit foarte riguros: 

„Elevele trebuie să fie la şcoală la ora 7.30 pentru a face citirea articolului 

din ziar. La timpul orelor, nu va părăsi nici o elevă şcoala. Ziua de luni d.m. 

nu este liberă. Pentru activitatea politică a UTM în şcoală, este fixat un 

program. În fiecare joi seară la orele 8 este cerc politic. În afară de aceasta, la 

începutul lunii sunt şedinţele de introducerea planului de muncă şi la sfârşitul 

lunii, şedinţe de rapoarte”25. 

Profesorii şcolii 

Şcoala Pedagogică de Fete avea un corp profesoral numeros, din care 

făceau parte inclusiv dascăli ai celorlalte şcoli din localitate. În perioada 

1948-1954, activitatea acestora a fost una intensă, atribuţiile lor fiind evocate 

cu ocazia fiecărei şedinţe a Consiliilor Pedagogice. Începând cu anul şcolar 

1951/1952, activitatea didactică era împărţită în patru etape, numite pătrare, 

iar scopul era de a asigura un control mai des al cunoştinţelor, o repetare 

mai sistematică şi o însuşire mai temeinică a cunoştinţelor de către eleve26. 

Astfel, primul pătrar dura de la 17 septembrie până la 3 noiembrie 1951, al 

doilea de la 5 noiembrie până la 22 decembrie 1951, al treilea de la 3 ianuarie 

24
Ibidem, f. 25. 

25
 SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale, dosar  nr. 

235/1949-1950, f.33. 
26

Ioan Câmpean, Maria Buzan et.al., op.cit., p. 196. 
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până la 22 martie 1952 şi al patrulea de la 22 martie până la 31 mai 1952. 

Urmărind acest an şcolar, vom observa pas cu pas evoluţia elevilor şi 

sarcinile pe care profesorii trebuie să şi le asume.  

Astfel, la încheierea pătrarului I, se constată faptul că dascălii au utilizat 

metode bune pentru ridicarea elevilor slabi la învăţătură: grupe de 

învăţătură, colective de învăţătură, vizitarea elevelor la domiciliu, au fost 

chemaţi părinţii elevilor la şcoală, dar minusul este reprezentat de slaba 

colaborare între organizaţia de pionieri şi dirigintele claselor27. În şedinţa din 

23 decembrie 1951 privind analiza muncii din pătrarul II, de asemenea 

conţinutul şi calitatea învăţământului a fost corespunzător, dar totodată au 

fost remarcate câteva lipsuri: Schimbul de experienţă nu s-a făcut destul de 

organizat şi deci nu a dat rezultatele dorite. Deoarece s-a observat că s-a 

dus o muncă intensă înainte de încheierea pătrarului din punct de vedere a 

notificării, tov. Profesori să aibă grijă în pătrarul următor, să pună note în 

cataloage chiar dela începutul pătrarului. Tov. Profesori şi pe viitor să aibă 

ca preocupare principală intrarea punctuală la ore, ştiind că acest fapt 

aduce îmbunătăţiri şi în disciplina claselor. La ce priveşte activitatea 

instructiv-educativă, diriginţii trebuie să aibă planurile mai detailate şi mai 

concrete. În planul diriginţilor trebuie să fie cuprinsă neapărat activitatea la 

Gosp. Agricole colective, lecţii la Colţul Roşu al gosp., etc. Alfabetizarea 

merge greu din cauza frecvenţei slabe. Tov. Profesori care fac parte din 

echipele de agitaţie să-şi intensifice munca după vacanţa de iarnă28.  

Pentru a obţine rezultate mai bune şi pentru „creşterea productivităţii 

muncii” în pătrarul IV sunt trasate câteva direcţii precum, întreţinerea unei 

relaţii strânse cu organizaţiile de bază şi de sindicat pentru a veni în ajutorul 

cadrelor didactice, organizarea unor şedinţe care să anime colaborarea cu 

U.T.M. şi organizaţiile de pionieri pentru îmbunătăţirea situaţiei şcolare a 

elevelor, chemarea individuală a elevelor la direcţiune, stabilirea unor şedinţe 

cu clasele care au cele mai multe corigente, în prezenţa organizaţiei U.T.M., 

afişarea săptămânală în sala profesorală a listei cu elevele care au obţinut 

note slabe, participarea diriginţilor la orele unde elevele sunt slabe, precum şi 

convocarea unor şedinţe cu părinţii unde să le fie comunicat acestora stadiul 

evoluţiei şcolare a copiilor29. 

Pe lângă munca directă de la clase, în fondul arhivistic referitor la 

Şcoala Pedagogică de Fete din Gherla am putut identifica alte trei tipuri de 

activităţi în care trebuiau să se implice profesorii. Este vorba de identificarea 

27
SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale a Consiliilor 

pedagogice, dosar  nr. 281/1951-1952, f. 2. 
28

Ibidem, f. 20. 
29

Ibidem, f. 56. 
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originii sociale a elevelor, participarea la acţiunea de alfabetizare şi la 

recensământul copiilor de 1-14 ani. La începutul anului şcolar, diriginţii 

claselor trebuiau să se informeze şi să înainteze un raport privind mediul de 

provenienţă al elevelor, evidenţiindu-le pe cele care au „originea socială 

suspectă”. O astfel de statistică elaborată în septembrie 1952 arată astfel: Se 

constată că următoarele eleve au originea socială suspectă: Cls. VI A- Fodor 

Rodica, Rusu Rodica, Buran Maria, Tămaş Ana; Cls. VI B- Petrovan 

Lucreţia, Chirean Iuliana; Cls. VII A- Blidaru M. şi Deac; Anul I- Lăcătuş 

care are părinţii închişi; Anul II- Albu M. părinţii au 14 ha de pământ; 

Anul III A- Pintea Z., Farcaş M. şi Opreanu; Anul III B- Mureşan D. şi 

Mureşan V. Maria; Anul IV B- Andreica din satul Silivaş30. Al doilea aspect 

evocat mai sus este al acţiunii de alfabetizare. Cursurile erau organizate pe 

două nivele şi se desfăşurau fie la şcoală, fie la domiciliul oamenilor. În anul 

şcolar 1949/1950 sunt consemnate 35 persoane înscrise la Cursul de 

alfabetizare ciclul I, organizat de Şcoala Pedagogică de Fete. Dintre acestea, 

32 proveneau din Gherla, două din Buneşti-Cătun, în timp ce în cazul uneia 

mediul de provenienţă nu este specificat. Examenele la limba română şi 

aritmetică au fost absolvite de 32 de persoane31. La cursul de alfabetizare 

ciclul II, seria I, din 29 de persoane înscrise, 26 erau din Gherla, două din 

Buneşti-Cătun, iar pentru una nu este precizat. Nu au existat persoane 

repetente, iar examenele s-au desfăşurat la mai multe discipline: limba 

română, aritmetică, ştiinţele naturii, geografie, istorie32. În 1953, la hotărârea 

Ministerului Învăţământului Public se stabileşte organizarea de noi cursuri de 

alfabetizare, seria de vară, care urmau să se desfăşoare între 4 mai şi 22 

octombrie. Alfabetizarea se făcea la domiciliu în zilele de luni, miercuri şi 

vineri de la orele 19.00-20.00. Acţiunea este cu atât mai importantă pentru 

conducerea deoarece este legată de îndeplinirea planului nostru cincinal în 4 

ani şi raionul nostru fiind în perspectiva de a lichida în acest an 

analfabetismul, în circumscripţia noastră având 17 analfabeţi care au 

terminat ciclul I şi urmează să fie alfabetizaţi în continuare pentru ciclul II33. 

Tot în 1953 s-a desfăşurat o acţiune de recenzare a copiilor între 1 şi 14 

ani, în această muncă vor lua parte toate cadrele didactice, care vor trebui 

să lucreze cu multă atenţie şi conştiinciozitate, această acţiune făcând parte 

30
SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale a Consiliilor 

Pedagogice, dosar  nr. 314/1952-1953, f. 15. 
31

 SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Catalogul cursului de alfabetizare 

ciclul I, dosar  nr. 229/1949-1950, f. 1-21. 
32

 SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Catalogul cursului de alfabetizare 

ciclul II, dosar  nr. 230/1949-1950, f. 1-17. 
33

 SJAN Cluj, Fond Şcoala Normală de Fete Gherla, Procese verbale a Consiliilor 

Pedagogice, dosar  nr. 342/1953, f. 25. 
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din planul nostru de stat. Conform instrucţiunilor primite de la MIP, pentru 

şcoala noastră se stabilesc zilele de 6-7 mai în care se va face popularizarea 

recensământului şi depistarea copiilor care vor fi recenzaţi. Se hotărăşte ca 

plecarea recenzorilor să se facă din curtea şcolii noastre la orele 8 

dimineaţa, în ziua recensământului34. 

După cum am putut vedea, această instituţie de învăţământ s-a 

confruntat cu problemele create de aplicarea reformei din 1948, dar a 

încercat să se adapteze pe parcurs. Chiar dacă organizarea sub forma unei 

şcoli pedagogice de fete a durat şase ani, în cadrul ei au fost pregătite eleve 

din majoritatea localităţilor învecinate. Din procesele verbale existente în 

arhivele judeţene şi locale, reiese un tablou complex privind activităţile ce se 

desfăşurau, atribuţiile elevelor, a profesorilor, modalităţile de îmbunătăţire a 

activităţii didactice şi soluţiile găsite pentru combaterea unor situaţii 

neconforme normelor impuse de la nivel naţional şi asumate de corpul 

didactic. Şcoala a trecut şi prin alte transformări în perioada ulterioară, fiind 

o reflexie a modului în care au evoluat politicile statului comunist privind

învăţământul. 

34
Ibidem. 
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ȘTIINȚE POLITICE 

CONFLICTUL ARMEANO-AZER ȘI RĂZBOIUL DIN  

NAGORNO-KARABAH 

ÎNTRE CIOCNIREA CIVILIZAȚIILOR ȘI GEOPOLITICA 

APLICATĂ 

ALEXANDRU-VLAD CRIȘAN* 

Abstract: This article analyzes and proposes a comparative examination of 

Armenian-Azerbaijani conflict in Nagorno-Karabakh from two perspectives. 

The first is the argument offered by Samuel P.Huntington referring to wars 

inter-fault, and the second perspective related to geopolitical and 

geostrategic analysis of the outbreak, the progress and current status of the 

situation in Nagorno-Karabakh. We analyze the impact of religion on the 

developments and nationalist interests of the parties involved in the conflict. 

We will also conduct research on how key regional actors such as Iran, 

Russia and Turkey have directly and indirectly influenced the conflict. 

Keywords: religion, war, Azerbaijan, Armenia, geopolitics, clash of 

civilizations, interest 

Introducere 

Conflictul dintre Armenia și Azerbaijan din Nagorno-Karabah 1 

reprezintă, pentru epoca actuală, un ghimpe în talpa stabilității unei regiuni 

foarte sensibile la ora actuală și anume Caucazul de Sud, dar totodată se 

încadrează în lungul șir al celebrelor conflicte înghețate din spațiul 

ex-sovietic. Totuși, atunci când vorbim despre conflictul armeano-azer, 

* doctorand, anul I, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, adresă de e-mail:

vladcrisan@ymail.com. Coordonator: Lect.Dr. Hab. Mihai-Alexandru Croitor. 
1
 Conflictul din Nagorno-Karabah, sau Karabahul de Munte, este un conflict ce a 

început în forma sa armată în anul 1990, ca urmare a unor ample mișcări separatiste și 

ciocniri între forțele de poliție și civili, iar conflictul armat propriu zis a durat până în 

1994, când a fost semnat un armistițiu de încetare a focului între cele două părți și s-a 

creat Grupul OSCE de la Minsk. Din acest grup fac parte Federația Rusă, Statele Unite 

ale Americii și Franța, grup creat pentru a derula negocieri în scopul rezolvării 

respectivului conflict. Din 1994 până azi conflictul a devenit unul înghețat. În  urma 

conflictului, Armenia a ocupat regiunea Nagorno-Karabah din Azerbaijan și alte teritorii 

adiacente, ce însumează în total 20% din teritoriul statului Azerbaijan. 

(The Armenian-Azerbaijani and the War in Nagorno-Karabah: Between 
the Clash of Civilization and Applied Geopolitics)
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vorbim de un conflict interstatal și nu intrastatal, cum sunt toate celelalte 

conflicte din spațiul ex-sovietic. Acest conflict poate fi încadrat, în opinia 

noastră, în rândul conflictelor moderne clasice dintre două state, practic aici 

este singurul conflict din întreg spațiul fostei Uniuni Sovietice, unde sunt 

implicate două state și unde totodată s-au creat două tabere, ca să spunem 

așa, unde, pe de o parte, Armenia se sprijină pe susținerea Federației Ruse, 

iar de celaltă parte vedem Azerbaijanul, statul perdant în acest conflict, care 

are o strânsă alianță cu Turcia. Practic, acest conflict este singurul care ne 

oferă imaginea unui echilibru între cele două părți implicate, în care ambele 

state au un sistem de alianțe foarte bine consolidat. Ei bine, în cazul tururor 

celorlalte conflicte înghețate nu putem să spunem că puteri străine sunt 

implicate de ambele părți ale combatanților, desigur avem mai mult sau mai 

puțin de-a face cu sprijinul Federației Ruse pentru diferitele regiuni 

separatiste, dar după cum am putut observa în cazul conflictului din Georgia 

din 2008, statul gruzin nu a reușit să își atragă un aliat strategic contra 

forțelor separatiste susținute de Georgia, deoarece nici o putere străină nu a 

fost interesată de un asemenea sprijin acordat statului georgian. La fel s-a 

întâmplat și în cazul conflictului din Transnistria sau actualul conflict din 

Ucraina, unde, la fel, o tabără combatantă nu poate să își creeze un sistem 

eficient de sprijin din partea aliaților externi.   

Așadar, după cum menționam mai sus, în problema 

Nagorno-Karabah există acel echilibru între cele două tabere, fapt ce ne duce 

cu gândul la un scenariu destul de sumbru în ceea ce privește evoluția acestui 

conflict în plan regional, în cazul reizbucnirii acestuia, și la felul cum vor 

reacționa principalii susținători ai celor două state, respectiv Turcia și Rusia, 

puteri care la ora actuală au cea mai mare influență politică și militară în 

zona Transcaucaziei. Mai bine zis, acest conflict armeano-azer este siugurul 

la ora actuală care poate angrena două puteri regionale, de părți diferite ale 

baricadei conflictuale. Spunem acest lucru deoarece în anul 1992, în plin 

conflict, Federația Rusă lansa acuzații foarte dure la adresa Turciei, despre 

care susținea că este direct implicată în conflict și sprijină intens 

Azerbaijanul. Să nu uităm că în anul 1993 Azerbaijanul abia își dobândise 

independenta, legăturile cu Turcia nu erau foarte dezvoltate în plan economic 

și energetic, cum sunt acum de exemplu, și totuși exista o susținere puternică 

a Turciei pentru partea azeră. 

În ceea ce privește stadiul actual al cercetării, putem susține că există cel 

puțin trei lucrari de referință despre conflictul armeano-azer, dintre care, în 

opinia noastră, cea mai importantă este cercetarea savantului Thomas de 

Wall care, prin lucrarea sa Black Garden: Armenia and Azerbaijan, trought 

peace and war, ne oferă o farte obiectivă și completa imagine asupra acestui 

război.  Atât în Armenia, cât și în Azerbaijan, s-au redactat numeroase 
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lucrări despre Nagorno-Karabah, însă acestea, fiind scrise fie în azeră, fie în 

armenă, accesul cercetătorilor, care nu cunosc cele două limbi, la acestea este 

destul de limitat. Svante Cornell este, de asemenea, un alt svant, suedez de 

această dată, care a cercetat foarte mult problematica acestui conflict precum 

și stadiul politicii sau mai bine zis al relațiilor internaționale în Caucazul de 

Sud. 

    Teoria Ciocnirii Civilizațiilor 

În cadrul acestei secțiuni vom analiza o bine cunoscută teză, și anume 

cea a lumii multicivilizaționale conflictuale,  promovată de teoreticianul 

american Samuel P. Huntington care, în binecunoscuta sa lucrare “Ciocnirea 

civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale”, prefigura un viitor sistem global 

bazat pe largi spații geografice, unite sub stindardul elementelor comune ale 

diferitelor civilizații aflate sau dominante în rspectivele spații, iar aceste 

civilizații, conform autorului american, ar fi urmat să fie în număr de nouă, 

având ca principal element identitar, de solidaritate și de  omogenizere, 

religia. Spațiile prezentate de Hungtington pot fi prezentate în felul următor:  

„Civilizația Occidentală (America de Nord și Europa Centrală și de 

Vest, Australia și Noua Zeelandă), Civilizația Latino-Americană (America 

latină ), Civilizația Africană (în general spațiul Africii Sub-Sahariene), 

Civilizația Islamică (Orientul Mijlociu Extins, Cornul Africi), Civilizația 

Chineză (China de azi), Civilizația Hindusă (India), Civilizația Ortodoxă 

(Federația Rusă, anumite regiuni din Asia Centrală, Georgia, Armenia, 

statele din Europa Estică și Balcanică), Civilizația Budistă (majoritatea 

statelor din Asia de Sud-Est) și Civilizația Japoneză (Japonia) 2 . Două 

importante componente a structurii globale gândite de profesorul Huntington 

sunt reprezntate de statele sfâșiate (Australia, Mexic, Turcia și Rusia) și 

zonele de falie (în general zonele de graniță dintre Civilizația Islamică și 

celelalte spații civilizaționale, dar și falia civilizațională dintre India și China, 

și într-un mod mai soft falia dintre civilizația occidentală și ceea ortodoxă). 

Statele sfâșiate sunt caracterizate, conform profesorului Hungtington, prin 

procesul de schimbare a identității civilizaționale, iar acest proiect trebuie să 

aiba trei componente și anume: susținerea acestei schimbări de către elita 

politică și economică a statului respectiv, dorința populației de a accepta 

această schimbare și acceptarea respectivului stat de către puterile importante 

ale civilizației-gazdă. Atunci când aceste trei componente nu sunt îndeplinite, 

statul respectiv devine un stat sfâșiat, care nu aparține în totalitate nici unei 

2
Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale, Antet, 

București, 2012, p. 23. 
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civilizații, ci este într-o permanentă căutare a identității civilizaționale3. 

Zonele de falie sunt caracterizate de instabilitate, datorită poziției acestora la 

granița dintre două arii civilizaționale, și acestea opresc sau facilitează, în 

unele cazuri, influențele civilizaționale din cele două părți ale liniei de falie. 

Acum, după această scurtă descriere a ordinii mondiale văzută de 

Huntington la sfârșitul mileniului II, vrem să ne reîntoarcem la problematica 

conflictului din Nagorno-Karabah, însă, vom face asta din perspectiva 

profesorului Huntington, care include acest conflict în categoria disputelor 

civilizaționale aflate în zona de falie. Huntington ne prezintă, în lucrarea sa, 

la un moment dat, că spațiul fostei Uniuni Sovietice a fost, în decursul anilor 

în care ideologia comunistă a reprezentat elementul coagualtor a acestui stat, 

un element artificial ce s-a bazat pe forța politico-militaro-ideologică, pentru 

a ține împreună republicile unionale, fără a fi un proces profund de 

omogenizare civilizațională a acestora, iar, odată cu prăbușirea URSS-ului, 

adevăratele identități ale acestor republici au ieșit la suprafață, creând un 

peisaj multicivilizațional cu tendințe separtatiste, precum cele din zona 

baltică, zona Cucazului de Nord și de Sud sau în Asia Centrală4.  

Revenind la conflictul armeano-azer, Huntington prezintă Armenia ca 

statul și, în trecut, republica unională, care și-a identificat din punct de 

vedere istoric interesele cu cele ale Federației Ruse, iar aceasta din urmă s-a 

mândrit ca fiind apărătorul Armeniei contra vecinilor săi musulmani, relație 

reîntărită în epoca post-sovietică, deoarece armenii sunt dependenți de 

sprijinul politic, economic și militar venit din partea Rusiei. Totodată, 

Armenia a susținut întotdeauna Rusia în disputele și relațiile cu fostele 

republici sovietice, cele două state având interese strategice convergente. 

Mai mult, acesta susține că Armenia este unul dintre pilonii civilizației 

ortodoxe care are ca nucleu Rusia5. De cealaltă parte, autorul ne prezintă 

faptul că în Caucaz forța unificatoare a Islamului a fost cea mai puterică 

forță, mult mai profundă decât cea a emirului, reușind să strângă laolaltă 100 

de clanuri de munte și 70 de câmpie, contra invadatorilor ruși, în secolul al 

XIX-lea. Pe lângă asta, tot autorul ne prezintă Turcia ca pe un stat cu o 

istorie și tradiție de coagulare a religiei islamice, prin moștenirea istorică a 

Imperiului Otoman, doar că, actualmente, laicitatea statului turc nu se 

pretează pe necesitățile civilizației islamice. Însă, printr-o reconfigurare a 

Turciei ca stat bazat pe tradiția islamică și respingerea moștenirii lui Kemal 

Ataturk, ar putea deveni, cu adevărat, statul nucleu al civilizației islamice, 

tocmai bazându-se pe islamismul în creștere din Turcia, începând cu anii 

3
Ibidem, p. 125. 

4
Ibidem, p. 124. 

5
Ibidem, p. 149. 
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90’6. Conform autorului, Rusia vede ca un pericol major intensificarea 

influenței Turciei în Balcani și Tanscaucazia. Din acest motiv, Rusia 

colaborează cu Serbia și Grecia, pentru a stăvili influența turcă în Europa de 

Sud-Vest, și cu Armenia, pentru a-și proteja sfera de influeță din Asia 

Centrală, precum și rezervele de hidrocarburi din Marea Caspică; aceasta din 

motiv ca implicarea Turciei ar scoate din jocul energetic Rusia, iar, din 

aceasta perspectiva, rolul Armeniei devine esențial în stavilirea influenței 

turce în Caucazul de Sud7. 

 Când vine vorba despre războaiele liniilor de falie, unde este inculs și 

războiul din Nagorno-Karabh, Huntington le caracterizează ca fiind un tip de 

războaie, fără a avea ca motive de dispută probleme ideologice sau politice 

de interes pentru non-participanți, dar acestea pot avea drept consecință 

ingrijorări pentru jucătorii externi. Acest tip de războaie sunt comune între 

state sau grupuri cu identității diferite și pot fi între state sau intrastatale, iar 

scopul, cel puțin al uneia dintre părți, este de a cuceri teritoriul și de a-l 

elibera de alte popoare, prin expulzare sau epurare etnică. Teritoriul disputat 

este de o mare însemnătate istorică și identitară, iar aceste conflicte sunt 

mult mai lungi decât alte tipuri de războaie, implicând probleme 

fundamentale legate de identitate și sunt foarte dificil de soluționat  prin 

compromisuri sau negocieri. Focul identității și al urii poate fi rareori stins, 

fara a recurge la  rezolvării prin genocid. Acest tip de războaie implică 

state sau grupuri ce fac parte din entității culturale mult mai largi, implicând 

sindromul țării rudă8. Drept cauze ale acestor războaie, autorul identifică 

cauzele istorice, deoarece aceste conflicte au precedente în trecut și sunt 

prezente în memoria colectivă a diferitelor culturi, generând temeri si 

sentimente de insecuritate, de ambele părți, dând exemplu, pe lângă altele, și 

relațiile conflictuale dintre ruși si caucazieni sau armeni și turci, iar aceste 

temeri și motive istorice pot fi folosite de către cei ce doresc exploatarea 

acestora, pentru motive de sporire a puterii sau de securizare9.  

Profesorul Huntington ne prezintă schema războaielor de falie (vezi 

anexa 1), unde este inclus și cel  din Nagorno-Karabah, pe 3 nivele, unde 

primul nivel reprezentat de a1 și b1 reprezintă combatanții efectivi în război, 

respectiv separatiștii armeni din Nagorno-Karabah și forțele militare azere, 

pe nivelul 2 se află guvernele Armeniei și Azerbaijanului ( a2 și b2 ), cu rol 

de sprijin, dar și de necociere directă și constrângere a actorilor de nivel 1, iar 

pe nivelul 3 se regăsesc statele nucleu ale spațiului civilizațional sau 

6
Ibidem, p. 163. 

7
Ibidem, p. 221. 

8
Ibidem, p. 231. 

9
Ibidem, p. 236. 
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potențiale state nucleu, precum Federația Rusă, Turcia și Iran ( a3 și b3 ), cu 

rol de sprijin dar și de negociere directă și constrângere a actorilor de nivel 2. 

Un loc interesant îl ocupă actorii ad și bd; aceștia au un rol independent față 

de actorii statalii de nivel 1, 2, 3 și sunt cei mai devotați cauzei actorilor de 

nivel 1, iar, în cazul nostru, ad și bd sunt reprezentați de diaspora armeană și 

voluntarii musulmani, care oferă doar sprijin și nu includ negocierea în sfera 

priorităților. Totodată, autorul susține că nu toate războaiele liniilor de fali se 

încadează în acest nivel, dar războaile din fosta Iugoslavie și Transcaucazia 

sunt oglinda acestei scheme10. 

Continuând logica prezentată de această schemă, Huntington descrie 

evoluția conflictului din Nagorno-Karabah, făcând referire la toate părțile 

implicate direct și indirect în acest război. Așadar, autorul prezintă acest 

război, fiind în întregime încadrat în războaiele liniilor de falie ce a implicat, 

pe lângă Armenia și Azerbaijan, și terțe părți care susțineau o parte sau alta. 

Guvernul Armeniei a fost parte secundară implicată în conflict, prin 

sprijinirea sparatiștilor armeni din Karabahul de Munte împotriva guvernului 

azer, fapt ce a făcut ca imediat Turcia, Federația Rusă și Iranul să recurgă la 

o implicare terțiară.

Așadar, luptele armate au atins maxima violență între 1992-1993, iar, 

conform autorului, Turcia și alți musulmani sau state musulmane s-au aflat în 

spatele Azerbaijanului, iar Rusia de partea armenilor. Rusia, mai apoi, și-a 

folosit influența și pentru a contesta influența turcă în Azerbaijan. Totodată, 

autorul susține că acesta a fost ultimul război dintr-un lung șir de conflicte 

dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman, în zona mării Negre și Caucazului. 

Pentru Armenia, acest război a însemnat o contiunare a antagonismelor 

armate începute în 1915. Sprijinul turc oferit armenilor s-a observat prin 

intensitatea și constanța sa, precum și prin opoziția constantă față de armeni, 

doarece Ankara a sprijinit financiar și material partea azeră, dar a și antrenat 

soldații azeri pe teritoriul său11. Avansul armenilor în teriroriul azer, între 

1991-1992, a intensificat suportul popular turc pentru cauza azeră, fapt ce 

arată clar profunzimea relațiilor turco-azere bazate pe elemente 

etnico-religioase12. Totodată, Turcia alături de Iran, au avertizat Armenia că 

nu vor accepta nicio schimbare de granițe, iar președintele turc Tongut Ozal 

a impus un embargou la granița turco-armeană, fapt ce a dus Armenia în 

pragul foametei în iarna dintre 1992 și 1993. Ofensiva armeană din toamna 

lui 1993, ce se apropia de ganița cu Iranul, a făcut ca, atât Turcia, cât și 

Iranul, să ia măsuri suplimentare pentru susținerea Azerbaijanului, prin 

10
Ibidem, pp. 249-251. 

11
Ibidem, p. 254. 

12
Ibidem, p. 254. 
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intrare de trupe iraniene pe teritoriul Azerbaijanului, sub pretext umanitar. În 

același timp, la inițiativa Rusiei, la Moscova au avut loc negocieri între 

Turcia, Armenia și Azerbaijan pentru a detensiona situația13. 

 Pe de cealaltă parte, având în vedere poziția geografică și geopolitică a 

Armeniei, aceasta nu a avut prea multe opțiuni, așa că a cerut sprijin 

Moscovei, sprijin ce nu a întârziat. Astfel, trupele ruse care cu doar câțiva ani 

înainte au sprijinit republica unională Azerbaijan împotriva insurgenților 

armeni, sub stindardtul URSS, acum, sub steagul Federațiai Ruse, au ajutat 

intens combatanții armeni, mai ales în ofensiva acestora asupra orașului 

Khodjali, unde aproximativ 1000 de azeri au fost masacrați. De asemenea, 

blindatele rusești au avut un rol hotărâtor și în acapararea de către armeni a 

coridorului Lachin, zonă ce face legătura între Armenia și regiunea 

Nagorno-Karabah. Toate aceste operațiuni au adus o și mai strânsă alianță și 

dependență a Armeniei față de Rusia14. Acest sprijin rus acordat armenilor a 

avut consecințe și în Azerbaijan unde liderul ultra-naționalist Emulfaz 

Elcibey a fost înlăturat de către Heydr Aliev, care făcea parte din 

nomenclatura KGB, iar acesta a anulat refuzul inițial al Azerbaijanului din 

timpul lui Elcibey de a lua parte la CSI. Tot autorul ne prezintă faptul că, 

politica rusă de balansare a făcut ca influența turcă și iraniană din Azerbaijan 

să se diminiueze, iar statul rus să devină un actor indispensabil în 

soluționarea conflictului, iar în 1994 liderii Azerbaijanului și Armeniei 

semnau un armistițiu de încetare a focului. Totodată, conform autorului, 

sprijinul actorilor de tip ad sau bd a contat foarte mult, doarece, pe de o parte, 

diaspora armeană a susținut financiar, propagandistic și printr-un lobby 

intens cauza armeană, în special diaspora armeană din Franța și SUA, 

ajungând până la adoptarea de către Congresul SUA a actului 907, prin care 

era interzis orice fel de ajutor acordat Azerbaijanului în acest conflict, fapt ce 

a adus Armeniei denumirea de Israelul Caucazului. De cealată parte, 

Azerbaijanul a primit sprijin intens din partea Arabiei Saudite, voluntari 

musulmani și sprijin din partea tuturor oragnizațiilor islamiste15. 

În ceea ce privește încheierea războiului, autorul susține că armistițiul 

s-a putut semna doar după ce ambele părți au fost complet epuizate, în 

consecință incapabile de a mai continua luptele, fapt ce arată, conform 

acestuia, interesele pe care le-a avut Federația Rusă, arătând intensitatea 

acțiunilor sale diplomatice în a creea, cu ajutorul OSCE, un Grup de 

negorcieri unde să se poată comunica, controla și gestiona tensiunile 

13
Ibidem, p. 255. 

14
 Cristopher Zurcher, Post-Soviet Wars, Rebelion, Ethnic Conflict, and Nationhood in 

the Caucasus, New York University Press, New York, 2007, pp. 170-171, Ibidem, p. 

170. 
15

Ibidem, pp. 256-263. 
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existente. Acest lucru, continuă autorul, arată prezența continuă a Rusiei în 

Caucaz și capacitatea acesteia de a impune și influența deciziile și situațiile 

delicate, aceasta văzându-se și atunci când, datorită presiunii ruse, 

președintele armean Levon Ter-Petrosian a scos în afara legii partidul 

ultra-naționalist Dashnak16 în 1995, principalul partid ce era contra oricărui 

compromis cu Azerbaijanul17.  

Realitatea geopolitică în conflictul din Nagorno-Karabah 

Perspectiva pe care ne-o oferă profesorul Huntington asupra lumii 

multipolare pare să fie una care, la prima vedere, suscintă o surprindere 

destul de mare, deoarece perspectiva lui Hungtington se bazează pe elemente 

identitare și pe nuclee identitare ale unor astfel de spații geoculturale foarte 

variate, în interiorul zonelor geografice ale acestei lumi multipolare, și 

anume pe civilizații antagonice. Acum, la douăzeci de ani de la lansarea 

faimoasei lucrări a profesorului Huntington, putem într-adevăr să observăm o 

recalibrare a politicii și a identităților globale care, în opinia noastră, tind 

spre consolidarea unei lumi multipolare, deoarece bazele multipolarității au 

fost deja puse, iar aceasta putem observa din politicile anumitor state 

viz-a-vis de super-puterea mondială numită SUA. Când spunem aceasta, ne 

bazăm pe diferitele doctrine statale de securitate sau apărare, urmate de 

acțiuni menite să stăvilească influența civilizației occidentale, ca să folosim 

un termen favorit al profsorului Huntington, state a căror campioni par a fi 

deoacamdată Federașia Rusă și Republica Populară Chineză. În ceea ce 

privește rezervele noastre vis-a-vis de lumea miltipolară, văzută de 

Huntington în urmă cu 20 de ani, și actuala lume multipolară, ce tinde să se 

consolideze în zilele noastre, acestea sunt legate de scopul, interesele și chiar 

identităție care leagă statele nucleu ale acestei lumii multipolare, doarece 

observam că există un strâns parteneriat strategic și declarat ca fiind 

anti-hegemonia SUA, între Iran și Rusia, între Rusia și China sau, în format 

extins, între Rusia-China-India, prin intermediul Organizației de Cooperare 

de la Shanghai (OCS), unde India a aderat în luna iulie anul curent. 

Indiferent care sunt perspectivele pe termen lung, pe care specialiști le dau 

acestui parteneriat, el există și se dezvoltă ca reacție la puterea americană. 

Tocmai aici este și problema, deoarece aceste cooperări sunt între puteri cu 

identității culturale foarte diferite, iar, în decursul istoriei, de cele mai multe 

ori antagonice, însă, totuși, se pot dezvolta, iar aceste exemple dau după 

16
Dashnak - partid de extremă dreapta din Armenia, fondat în 1992 de către extermiștii 

armeni, avea ca ideologie asumată distrugerea statului azer. 
17

Ibidem, p. 271. 
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părerea noastră suficient de mult de gândit, în ceea ce privește antagonismul 

ireconciliabil dintre civilizațiile diferite, văzut de profesorul Huntington, iar 

noi considerăm că, deocamdată, interesele geostrategice și geoeconomice 

primează în dezvoltarea noii lumi multipolare18. 

Trecând peste acest scurt paradox, să revenim la tema acestei lucrări, și 

anume conflictul armeano-azer și războiul din Nagorno-Karabah, conflict ce 

a escaladat în urma unor proteste de amploare începute din 1987 în Stepakert 

(centrul administrativ al Republici Autonome Karabah, din cadrul RSS 

Azerbaijan), proteste ce au avut loc în Piața Lenin din oraș, până în anul 

1990. Liderul mișcării de protest fiind Zhanna Galstian, o scriitoare din 

Nagorno-Karabah cerea insistent alipirea acestei republici autonome la RSS 

Armeană în cadrul URSS, punându-se insistent accentul pe apartenența 

istorică și identitară comună dintre Armenia și Republica Autonomă 

Karabah19. 

 Primul lucru de la care vrem să începem este acela conform căruia, în 

viziunea lui Huntington, atât Rusia cât și Turcia sunt sau erau, depinde din ce 

perspectivă privim, țării sfâșiate. Tocmai această caracteristică ne dă de 

gândit, în ceea ce privește felul cum s-au raporat aceste două puteri la 

conflictul dintre armeni și azeri. Spunem aceasta deoarece, conform 

profesorului Huntington, în linii mari, un stat sfâșiat este cel care a eșuat 

procesul de „convertire” la o altă civilizație și, ca urmare, se află într-o stare 

de bulversare politico-identitară. Acum, dacă privim Federația Rusă ca pe un 

astfel de stat, aproape sigur putem susține că anii derulării conflictului din 

Nagorno-Karabah, dar și anii ’90 per total, reprezintă perioada celor mai 

mari convulsii sistemice ale puterii de la Moscova din istoria sa recentă, 

așadar, o putem încadra, și aici suntem de acord cu profesorul Huntington, în 

categoria statelor sfâșiate. Problema apare, însă, în intențiile și strategiile 

Rusiei la momentul acela, în ceea ce privește conștientizarea și acționarea 

propriu zisă, în scopul creării unui spațiu geografico-cultural ortodox, al 

cărui stat nucleu trebuie să fie Rusia, conform lui Huntington. Noi nu credem 

că intențiile civilizaționale au mânat statul rus la respectivul moment în 

acțiunile și strategiile derulate, deoarece în acei ani Rusia avea ca intenți 

declarate schimbarea logicii antagonice, în ceea ce privește politica 

mondială, și totodată adoptarea unui alt model de management în relațiile 

internațioanle. Acest model era bazat tocmai pe o doză mai mare de 

liberalism și deschidere spre exterior, dar cu păstrarea unui spațiu de 

18
Samuel J. Brannen, The Turkey, Russia, Iran Nexus, Envolving Power Dynamics in 

the Middle East, the Caucasus and Central Asia, Center for Strategic and International 

Studies, New York, 2013, pp. 20-22. 
19

 Thomas de Wall, Black Garden, Armenia and Azerbaijan trought Pace and War, 

New York University Press, New York, 2002, pp. 15-25. 
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influență al Moscovei, tocmai pentru ca aceasta să își slaveze sau să își 

conserve un anumit statut pe plan internațioanl. De altfel, la jumătatea anilor 

’90, apare Doctrina Vecinătății Apropiate, promovată de Evgheny Primakov, 

unde erau incluse atât state musulmane cât și creștine. De altfel, până la 

momentul martie 1992, sprijinul militar al Rusiei era adresat aproape în egală 

măsură ambelor părți implicate în conflict, după cum ne prezintă situația de 

la acel moment Thomas de Wall în lucrarea sa „Black Garden, Armenia and 

Azerbaijan trought Pace and War”, unde ne este prezentata foarte clar 

strategia de balansarea Rusiei și de arbitrare a respectivului conflict. 

Înclinarea balanței spre Armenia, în ceea ce privește sprijinul militar rus, a 

fost reprezentat de momentul când președintele azer de la acel moment Ayaz 

Mutalibov a cerut expres trupelor rusești să părăsească bazele din Ganja și 

Sumgait, creând astfel o ruptură între Azerbaijan și Moscova20. Desigur, 

pentru de Wall, azerii erau nemulțumiți de sprijinul mai consistent dat 

armenilor, dar acest fapt arată că Federația Rusă a dorit să își consolideze 

poziția geostrategică în ambele republici implicate și nu să reducă la tăcere și 

să anihileze Azerbaijanul în favoarea Armeniei, în virtutea diferențelor 

ireconciliabile din punct de vedere cultural. Un alt fapt important, în ceea ce 

privește îndreptarea sprijinului militar rus spre Armenia, a fost reprezentat și 

de radicalizare poziției turce față de Armenia, începând cu lunile mai-iunie 

ale anului 1992, când amenințările guvernului turc al adresa Armeniei au dus 

la escaladarea tensiunilor dintre Moscova și Ankara21.  

Asemenea amenințări, au fost percepute de Rusia ca o încercare a 

Turciei de anihilare a Armeniei și de subminare a poziției Kremlinului în 

Caucazul de Sud. Pe de altă parte, este adevărat și faptul că, în cadrul URSS, 

între RSS Armeană și RSS Rusă exista o cooperare tredițională, după cum o 

spune și Hungtington. Aceasta cooperare durează până azi, iar Boris Elțîn, 

liderul RSS Rusă, avea simpatii pentru armeni, avand chiar o relație 

personală apropiată și după destrâmarea URSS, cu primul președinte al 

Armeniei, Levon Ter-Petrosian. Dar această prietenie nu l-a făcut pe Elțîn să 

adopte o poziție exclusiv pro armeană22. De altfel, politica de păstrare a 

Armeniei și Azerbaijanului în sfera de influeță rusă se vede foarte bine și azi, 

deoarece Aremenia este integrată în toate structurile supranaționale inițiate 

de F. Rusă și este un aliat tradițional, dar pe de cealaltă parte, relația 

ruso-azeră este și ea una foarte bună, iar cooperarea energetică și militară 

dintre cele două are niveluri foarte înalte, asta pe lângă faptul că 

20
Ibidem, pp. 193-195. 

21
 Taylor Scott, Turcia, Armenia și Azerbaijan, diferențe ireconciliabile, Panidea, 

București, 2010, p. 65. 
22

Ibidem, pp. 159-163. 
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Azerbaijanul este membru al CSI, unde Georgia (țară ortodoxă ) nu este. 

Spre exemplu, în luna martie a acestui an, în cadrul elitei politice armene, dar 

și în cadrul societății armene, a exista un puternic val de dezprobare a 

faptului că Rusia înarmează Azerbaijanul23, asta deoarece, în ultimul timp, pe 

linia frontului dintre cele două părți combatane, Azerbaijanul a creat unele 

pagube semnificative forțelor armene, cel mai important exemplu fiind 

doborârea unui elicopter de luptă armean de către forțele azere24. 

Așadar, putem susține faptul că, din perspectiva Federației Ruse, 

conflictul din Nagorno-Karabah este unul de factură geostrategică și 

geopolitică, mai mult decât unul de factură geoculturală, pentru că întreaga 

strategie rusă, de la începutul conflictului până azi, a arătat dorința Rusiei de 

a păstra cele două state în sfera sa de influență și nu de a anihila pe unul 

dintre ele. 

În ceea ce privește Turcia, aici lucrurile parcă se încadrează ceva mai 

bine în logica prifesorului Huntington, deoarece statul turc a fost primul stat 

ce a recunoscut independența Azerbaijanului și a fost de la bun început 

principalul aliat al azerilor în cadrul conflictului cu Armenia. Totuși o 

importantă nuanță este aceea că, Turcia inițial în 1992 a recunoscut și 

independența Armeniei, fiind chiar al doilea stat după SUA. Mai mult, cu 

toate că deja existau confruntări armate între armeni și azeri în 

Nagorno-Karabah, Turcia a deschis granițele cu Armenia, a invitat și a 

integrat Armenia în noua platformă de cooperare economică inițiată de 

Ankara la începutul anilor 1990 cunoscută sub denumirea de OCEMN 

(Oranizația de Cooperare Economică a Mării Negre), ba mai mult, a acceptat 

că teritoriul său să fie tranzitat de ajutoare internaționale destinate Armeniei 

și chiar statul turc a acordat astfel de ajutoare Armeniei25. Radicalizarea 

Turciei cu privire la acest conflict s-a făcut după momentul 18 Mai 1992, 

atunci când armenii au cucerit regiunea Lachin, cunoscută sub denumirea de 

coridorul Lachin, zonă strategică ce face legătura între Armenia și 

Nagorno-Karabah. Ca urmare a acestor operatiuni militare azerii au fost 

surprinși descoperiți iar șansele Azerbaijanuli în conflict s-au diminuat 

semnificativ. La scurtă vreme Turcia și-a închis granițele cu Armenia. Am 

putea da totuși înapoi momentul escaladării tensiunilor turco-armene, până la 

23

https://newsint.ro/global-news/eurasia/ter-tadevosyan-vanzarea-de-arme-rusesti-azeraija

nului-este-doar-comert/, accesat la 2 noiembrie 2015. 
24

https://newsint.ro/global-news/eurasia/fortele-armate-azere-au-doborat-un-elicopter-al-ar

meniei/ , accesat la 2 noiembrie 2015. 
25

 Gabriel Radu Safta, Călin Felezeu, Turcia contemporană intre moștenirea kemalistă 

și Uniunea Europeană, CA Publishing, Cluj-Napoca, 2009, pp. 153-160. 

https://newsint.ro/global-news/eurasia/ter-tadevosyan-vanzarea-de-arme-rusesti-azeraijanului-este-doar-comert/
https://newsint.ro/global-news/eurasia/ter-tadevosyan-vanzarea-de-arme-rusesti-azeraijanului-este-doar-comert/
https://newsint.ro/global-news/eurasia/fortele-armate-azere-au-doborat-un-elicopter-al-armeniei/
https://newsint.ro/global-news/eurasia/fortele-armate-azere-au-doborat-un-elicopter-al-armeniei/
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momentul 23 februarie 1992, când trupele armene au cucerit districtul 

Khojali, unde se pare că au fost uciși peste 500 de civili și prizonieri de 

război, iar acest lucru deja încordase relațiile dintre Turcia și Armenia, 

guvernul și societatea turcă condamnând această acțiune26. De altfel, în 

Azerbaijan în luna februarie se comemoreaza “ Genocidul azer” după cum 

l-au numit oficialitățile azere, tocmai în amintirea acestui eveniment, dar și 

ca o înceracre de contrabalansare a genocidului armean, azerii vrând să arate 

prin aceasta, fața mai puțin nevinovată a armenilor. Revenind la Turcia, 

putem spune că după respectivele momente, guvernul turc a început să 

sprijine intens și exclusiv Azerbaijanul, chiar masând trupe la granița cu 

Armenia, iar președintele turc Tongut Ozal a făcut o serie de amenințări 

foarte dure la adresa Armeniei, ce cuprindeau chiar și o referire la o posibilă 

intervenție militară turcă dacă armenii nu opresc ofensiva. Desigur, aceste 

amenințări nu au rămas fără răspuns, care a  venit de la Moscova, după cum 

am prezentat mai sus, răspuns în care s-a făcut referire chiar și la un al 

Treilea Război Mondial, dacă Turcia nu își va modera poziția.  Acum 

revenind la teoria lui Huntington, putem spune că într-adevăr în cazul relației 

turco-azere, aceasta s-a coagulat în jurul identității comune a celor două 

popoare, doar că există anumite detalii pe care am să le analizez în cele ce 

urmează. În primul rând, elementul identitar pe care s-a mers în discursul și 

apoi acțiunile turce  vis-a-vis de Azerbaijan și pe care se merge și în ziua de 

azi  a fost frăția etnică a celor două popoare, adică caracterul turcic al 

ambelor popoare, ceea ce inevitabil are ca rezultat pan-turcismul27.  

După cum ne prezintă Biagini Antonello în cartea sa „Istoria Turciei 

Contempoarane”,  idelologia pan-turcistă a fost intens folosită de Junii 

Turci la începutul secolului   al XX-lea , cu toate că aceasta era ceva mai 

veche, dar ceea vrem să spunem este că, în baza ideilor lui Biagini Antonello, 

această ideologie era una de tip modern asemenea pan-germanismului sau 

altor pan-idei, bazate pe  națiune în primul rând, mai mult decât pe 

confesiune28. Junii Turci au folosit această ideologie ca o cale spre unificarea 

Lumii Turcice29, dar care nu punea în centru islamul ci etnia și legăturile 

26
Thomas de Wall Thomas, Black Garden, Armenia and Azerbaijan trought Pace and 

War, New York University Press, New York, 2002,  pp. 206-210. 
27

 Geukjian, Ohannes, Ethnicity, Nationalism and Conflict in the South Caucasus 

Nagorno-Karabakh and the Legacy of Soviet Nationalities Policy, Ashgate Publishing 

Limited Company Wey Court East, Beirut, 2012, pp. 35-36. 
28

 Antonello Biangini, Istoria Turciei Contemporane, Accent, Cluj-Napoca, 2005, pp. 

53-58. 
29

 Lumea Turcică - zonă geoculturală ce cuprinde Turcia, Azerbaijanul, Turkmenistanul, 

Uzbekistanul, Kazahstanul și Kârgîzistanul ca state independente, precum și teritorii din 

Ucraina, Federația Rusă și China, unde locuiesc cetățeni de neam turcic. 
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istorice venite încă de dinainte de islamizarea triburilor turcice. Referințele 

ce s-au făcut în anii ’90  și se fac și azi de către turci și azeri vis-a-vis de 

solidaritate identitară, nu au conținut și nu conțin referiri la religia islamică 

a celor două state. De altfel, din punct de vedere religios, cele două state nu 

își prea pot găsi puncte comune deoarece în trecut dar și acum, religia 

islamică în Turcia a fost de tip sunit, iar în Azerbaijan a fost și este de tip șiit. 

Mai mult, Azerbaijanul în istoria sa contemporană pune un foarte mare 

accent pe faptul că este un stat secular, susținând chiar că Azerbaijanul a fost 

primul stat musulman din lume ce a adoptat secularismul și modernitatea 

occidentală, (acest lucru întâmplându-se între 1918-1919 în cadrul scurtei 

sale perioade de independență în contextul revoluției din Rusia), unde religia 

nu influențează politica statului, ba chiar este marginalizată, fapt ce este de 

asemenea un argument împotriva teoriei ciocnirii civilizațiilor. Așadar, nu 

este tocmai potrivit scenariul civilizaționalo-confesional al profesorului 

Huntington față această frăție pan-turcică. Aceasta nu se axează pe elementul 

religios, element de bază în marile spații geoculturale propuse de Huntington. 

Deși în cadrul relației turco-azere există acest sentiment al legăturilor istorice 

și identitare, fapt pentru care am spus mai sus, că într-o oarecare măsură se 

încadrează în teoria lui Huntington, însă nu suficient. În Turcia, deși 

actualmente există un puternic curent islamist statul este unul secular, iar în 

anii ’90 Turcia a fost un aftfel de stat cu atât mai mult. Așadar, având în 

vedere aceste caracteristici, nu putem spune că relația Turcia-Azerbaijan în 

tipul fazei fierbinte a conflictului din Nagorbo-Karbah, dar și acum, se 

încadrează perfect în cadrul teoriei profesorului Huntington, însă unele 

elmente de factură identitară le putem observa. 

În cazul Turciei putem observa și datorită felului cum au evoluat 

lucrurile după 1994 în relația cu Azerbaijanul și Armenia, că statul turc 

folosește ca instrument soft-power pan-turcismul în special în sfera societală 

a lumii turcice, dar și la nivel politic este propagat modelul de guvernață și 

dezvoltrare al Turciei față de statele din lumea Turcică. Pe lângă acestea, 

interdependența la nivel economico-energetic joacă un rol foarte important în 

arhitectura geoeconomică gândită de Turcia după încheirea Războiului Rece 

și dobândirea independenței de către foste republici sovietice. Războiul din 

Nagorno-Karabah a fost un moment de care Turcia a profitat, chiar dacă la 

început ezitant, tocmai pentru a-și deschide drumul spre această nouă lume 

turcică din Eurasia, ce a prins contur după destrămarea URSS30. Să nu uităm 

că președintele turc Tongut Ozal a fost primul lidrer al Turciei moderne ce a 

dezvoltat conceptul neo-otomanismului (proiect politico-economic, ce pune 

30
 Ileana Racheru, Stanislav Secrieru, Angela Grămadă, Caucazul de Sud după 20 de 

ani: regimuri politice, securitate și energie, Curtea Veche, București, 2012, pp. 134-135. 
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Turcia ca stat nucleu într-o nouă arhitectură economică în Balcani, Orientul 

Apropiat, Caucaz și Asia Centrală, zone ce trebuie coagulate în jurul 

Turciei);31 proiect ce îl are ca principal susținător actual pe prim-ministrul 

turc, Ahmed Davudoglu. Acest tip de structură a fost lansat imediat după 

dobândirea independenței de către fostele republici sovietice și avea ca 

principal obiectiv interdependența economică, deci nu era și nu este un 

proiect confruntațional, prin aceasta dorindu-se cooperarea 

politico-economică. Noi, în această lumină privim poziționarea Turciei ca 

stat terț în conflictul din Karabah, iar strategia de susținere aproape 

necondiționată a Azerbaijanului  în anii ’90 a dat roade mai apoi, deoarece 

actualmente coooperare politico-economică dintre cele două state este una 

foarte bună, iar prin proiectele derulate împreună, Turcia și-a asigurat prin 

intermediul Azerbaijanului principalul cap de pod spre zona Caspică și a 

Asiei Centrale, mizând pe elementul identitar încadrat în pan-turcism și pe 

proiectul politico-economic al neo-otomanismului32.  

În concluzie, putem susține că teoria lui Huntington poate descrie într-o 

mai mică măsură relația și implicarea Turciei în conflictul 

armeano-azer, deoarece într-adevăr statul turc a jucat cartea identitară, însă 

nu în modul gândit de Huntington și anume unul cultural-civilizațional bazat 

pe islam, ci mai degrabă un model etnic-naționalist. 

Cel mai puternic argument care poate fi prezentat în ceea ce privește 

neîncadrarea conflictului armeano-azer în cadrul teoriei ciocnirii civilizațiilor 

este reprezentat de poziționarea Iranului vis-a-vi de acest conflict. Spunem 

acest lucru deoarece statul iranian avea la momentul războiului dintre armeni 

și azeri, toate atribuțiile unui stat nucleu al civilizației islamice și al susținerii 

spațiului geocultural islamic, asta deoarece era un stat ce își asumase cu 13 

ani în urmă rolul de nucleu al islamului, în urma Revoluției Islamice. De 

asemenea, Iranul și Azerbaijanul au ambele  populație majoritară de religie 

islamică șiită și totuși acest stat a luat o poziție cel puțin surprinzătoare la 

prima vedre. În primul rând, Teheranul a încercat încă din primele sale luări 

de poziție să devină un mediator al conflictului, de aceea în 9 Mai 1992 

președintele Armeniei,  Levon Ter-Petrosian împreună cu omologul său 

azer,  Ayaz Mutalibov au semnat la Teheran, avându-l ca mediator pe 

președintele iranian Hashemi Rafsanjani, un document de încetare a focului 

pe linia frontului33. Acest document însă a fost un adevărat eșec și o lovitură 

de imagine pentru Teheran deoarece la 10 Mai, în următoarea zi, trupele 

31
Gabriel Radu Safta, Călin Felezeu, op.cit., pp. 132-135. 

32
 Radu Gabriel Safta, (C-N 2009, Teză de Doctorat, coordonator Vasile Pușcaș), Turcia 

după încheierea Războiului Rece în contextul geopolitic actual, pp. 126-127. 
33

 Thomas de Wall Thomas, Black Garden, Armenia and Azerbaijan brought Pace and 

War, New York University Press, New York, 2002, p. 180. 
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armene au lansat o nouă ofensivă asupra orașului Susha din Karabah, fapt ce 

a făcut ca Iranul să nu mai fie implicat absolut deloc în conflict, până la 

terminarea crazboiului. În al doilea rând,  venirea la putere în Azerbaijan a 

Frontului Popular Azer și alegerea ca președintea lui Emaulfaz Elcibey, a 

tensionat foarte mult relațiile azero-iraniene, asta deoarece ideologia 

Frontului se axa pe o politică ultra naționalistă.34 Astfel, în August 1992, 

Elcibey susținea o serie de discursuri foarte dure la adresa Iranului și punea 

problema Azerbaijanului Mare, fapt ce putea face ca întreg Nord-Vestul 

Iranului, locuit de 15 milioane de azeri să devină nucleul unui posibil 

separatism, bazat și pe precedentul istoric din 1947, când azeri de aici 

susținuți de armata sovietică au devenit de facto independenți, situație ce a 

durat până în 1949 când la presiunile diplomatice britanice și americane, 

sovietici și-au retras armata iar Teheranul a reușit să reintegreze respectiva 

regiune. Așadar erau destule incrediente pentru Iran în ceea ce privește 

temerile față de Azerbaijanul Mare promovat de Elcibey.  La aceste 

provocări Iranul a reacționat imediat, prin susținerea intensă a rebeliuni din 

regiunea Lankaran din Sudul Azerbaijanului, unde în Iunie 1993 populația 

Talyshă s-a răsculat și a proclamat „Republica Talysh-Mughan”35. Aceste 

evenimente au reprezentat din câte se pare cireașa de pe tort în ceea ce 

privește eșecul guvernului Frontului Popular Azer, deoarece în 24 Iunie 1993 

Heidar Aliev, fostul lider al RSS Azerbaijan, alătruri de colonelul Suret 

Huseynov îl forțează pe președintele Elcibey să accepte medierea crizei în 

care se afla statul, de către Heidr Aliev, iar în octombrie același an Heidar 

Aliev devine președintele Azerbaijanului36.  

Mai mult decât atât, Iranul a avut până la finalul anului 2014, când 

președinții Azerbaijanului și Iranului, respectiv Ilham Aliev și Hassan 

Rohani au semnat o declarație de parteneriat comun, o politică foarte 

reticentă față de Azerbaijan și chiar mai mult, Iranul a fost și este și azi unul 

dintre cei doi puternici aliați ai Armeniei în regiunea Transcaucaziană, iar 

aceasta o putem observa prin proiectele energetice și de transport comune 

dintre Ereven și Teheran, din vizitele la nivel înalt ce au loc între cele două 

părți sau din inflența pe care diaspora armeană o are în Iran. Asta ca să nu 

mai spun de faptul că Israelul și Azerbaijanul au semant un acord de 

cooperare militară din 2008, ceea ce face și mai complicată situația dintre 

cele două state șiite37. 

34
Cristopher Zurcher, op.cit., pp. 170-171. 

35
Ibidem, p. 212. 

36
Ibidem, p. 216. 

37

https://www.stratfor.com/sample/situation-report/azerbaijan-israel-weapons-deal-signed, 

accesat la data de 2 noiembrie 2015. 

https://www.stratfor.com/sample/situation-report/azerbaijan-israel-weapons-deal-signed
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Concluzii 

În ceea ce privește acest ultim segment al lucrării, aici nu o să insistăm 

prea mult, deoarece pe tot parcursul acestui articol am introdus și elemente 

proprii de interpretare așa că o să fim destul de scurți. 

În primul rând, războiul din Nagorno-Karabah este într-adevăr  unul 

identitar, dar acest lurcu este valabil doar la nivel a1, b1 și la nivelul a2 și b2. 

Chiar și la al doilea nivel există unele semne de întrebare, deoarece spre 

deosebire de Armenia unde este clar motivul identitar în ceea ce privește 

acțiunile sale politice și militare, în Azerbaijan nu credem că motivația 

identitară musulmană a mânat statul în război ci mai degrabă menținera 

unității statale.  

În al doilea rând, poziția Rusiei a fost una cu tendințe hegemonice și 

arbitare, nefiind una partizană până la momentul radicalizării poziției 

Azerbaijanului în ceea ce privește trupele ruse de pe teritoriul său și aderarea 

la formele de organizare supranaționale propuse de Moscova, precum și 

implicarea partizană a Turciei ca stat terț. Așadar, nu putem spune că Rusia 

și-a arogat rolul de stat nucleu al spațiului geocultural ortodox.  În ceea ce 

privește Turcia, aici într-adevăr putem spune că identitatea comună, dar de 

natură etnică, nu confesională a jucat un rol foarte important în susținerea 

Azerbaijanului. Însă acest tip de solidarizare pan-turcică nu este tocmai cea 

preconizată de Huntington deși rolul de stat nucleu al Turciei este evident, 

putem doar spune că în cazul relației Turcia-Azerbaijan este vorba de o 

oarecare dovedire  a tezei lui Huntington. 

Faptul care destructurează această teză a antagonismului 

inter-civilizațional în dosarul armeano-azer este reprezentat de poziția 

Iranului, care după cum am prezentat mai sus, face imposibilă aplicarea 

acestei teze în Transcaucazia. 
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ANEXE 

Anexa 1 

Schema războaielor de falie, propusă de Samuel P. 

Hungtington 

Sursa: Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii 

mondiale, Antet, București, 2009, p. 249. 
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PROFILUL POLITICIANULUI CARISMATIC: 

FUNDAMENTE ȘI STUDIU DE CAZ 

ARIANA GUGA
*

Abstract: The aim of this paper is to create a structured profile of the 

charismatic politician, but also to establish some ground rules regarding 

charisma. The use of the term has become increasingly popular in recent 

years, but there are few who use it properly. Given the fact that nowadays 

the political world is based on a struggle to maintain a polished image, 

charisma has become a powerful tool in the field of political marketing and 

political consulting, but it has also evolved into an important factor that can 

built any political strategy or analysis. By creating the profile of the 

charismatic politician we can also determine the basis of charisma, its 

evolution and how it can be properly understood. We will also support the 

theoretical notions with data obtained from a series of interviews, and we 

will present an analysis of Traian Băsescu, a political leader that has often 

been asociated with charisma.  

Key Words: charisma, political strategy, evolution, political leaders, Traian 

Băsescu. 

Introducere 

Lipsită de atenția oferită altor teme prezente în spațiul public, carisma 

face parte din arhitectura societății de azi, fiind considerată un deziderat la 

nivel de imagine publică, dar și un real punct de reper pentru realizarea unui 

profil dinamic, atractiv. Dificultățile de definire care stau la baza carismei 

demonstrează încă o dată fascinația ființei umane față de ceea ce înseamnă 

excepționalul, inexplicabilul sau chiar iraționalul. Dincolo de acest tip de 

clasificare, carisma reprezintă fără doar și poate o nișă a lumii politice, 

reprezentând atât un deziderat, cât și o forță care poate construi o imagine, un 

profil, iar ulterior, în funcție de alți factori care stau la baza jocului politic, 

carisma poate fi reprezentativă pentru modul în care electoratul percepe un 

actor politic. 

Totuși, după cum se va observa în paginile următoare, profilul 

politicianului carismatic poate fi elaborat pe baza unor serii de elemente 

*
 Doctorandă, anul I, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,. Adresă de e-mail: ariana.guga@yahoo.com. 

Coordonator științific: prof. univ. dr. Sandu Frunză. 

(The Profile of the Charismatic Politician: Foundations 
and Case Study)
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comune, predispoziții ce au la bază factori culturali, psihologici, sociali. 

Acest melanj denotă mai mult decât un simplu profil al actorului politic, el 

stă și la baza unor accepțiuni sociale, condiționate la rândul lor de cutume, 

nevoi, deziderate. Având în vedere complexitatea unui astfel de profil, nu se 

pot neglija implicațiile politice ale carismei, implicații studiate în cadrul 

acestei lucrări. 

Fundament teoretic. Interpretări 

Având în vedere versatilitatea carismei, caracterul ei fluid, aceasta poate 

fi extrapolată în numeroase domenii, motiv pentru care și definirea ei poate 

varia în funcție de peisajul în care se regăsește. Totuși, rădăcinile termenului 

îl situează în spectrul larg al socio-umanului, favorizând o încadrare 

complexă, chiar dacă beneficiază de o doză generoasă de mobilitate. 

Potts este cel care face o trecere naturală dinspre temelia conceptuală a 

carismei spre teoretizarea ei politică, având la bază următorul argument: 

Carisma a fost inventată ca un concept religios care face referire la darurile 

extraordinare ale spiritului; această credinţă din interiorul Bisericii creştine 

timpurii a fost inspiraţia pentru teoria lui Weber despre carismă**1. Acesta 

este un preambul adecvat pentru teoria lui Max Weber, cel care a integrat 

carisma ca element de sine stătător pe plan politic. În viziunea sa, Weber 

plasează carisma sub imperiul unei dominații, aducând în discuție [...] 

autoritatea dată de neobişnuitul har al unei persoane (harisma), adică de 

înzestrarea sa strict personală şi de încrederea celorlalţi în calităţile sale, în 

clarviziunea, eroismul sau talentele sale de conducător. Aceasta este 

dominaţia “harismatică”, exercitată de profet sau – în domeniul politicului – 

de conducătorul de oşti sau domnitorul ales, respectiv, de marele demagog şi 

şef de partid2. 

În aceeaşi ordine de idei, autorul evidenţiază şi caracterul instabil al 

carismei pure. Singura ei legitimitate este oferită de faptul că constă într-o 

putere interioară a individului, dovedită în permanenţă de acesta prin faptele 

sale. Aceasta este perspectiva oferită de Weber, deşi ea poate fi clarificată 

mai bine prin diferite interpretări, printre care şi cea a lui Serge Moscovici: 

În sensul cel mai puternic al cuvântului, după Weber, carisma este cea a 

profetului, poate şi a unora dintre războinicii eroici. Profeţii formulează noi 

**
 Traducerea citatelor din lucrări nepublicate în limba română aparține autorului acestui 

articol. 
1

John Potts, A History of Charisma, Palgrave Macmillan, New York, 2009, p. 3. 
2
 Max Weber, Politica, o vocaţie şi o profesie, trad. Ida Alexandrescu, Anima, 

Bucureşti, 1992, p. 9. 
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reguli sociale. Ei sunt veneraţi şi ascultaţi, recunonoscându-li-se merite 

exemplare3. 

În aceeași ordine de idei, trebuie consemnat faptul că teoria lui Weber a 

trecut testul timpului, acest fapt fiind acceptat și chiar asumat de comunitatea 

științifică: Tratamentul lui Weber asupra leadership-ului carismatic sub 

formă de dominaţie legitimă a câştigat repede teren în teoriile sociologice şi 

politice4. Iată de ce perspectiva lui Max Weber nu poate fi omisă din niciun 

tip de cercetare care vizează definirea carismei, a leadership-ului carismatic 

sau a autorității carismatice. Aceste forme de conducere, de influențare a 

spațiului public se regăsesc și în cadrul comportamentului electoratului, 

acesta metamorfozându-se într-o masă ale cărei reacții sunt greu de calculat 

sau interpretat, tocmai datorită mobilității conceptului de carismă. Totuși, 

semnificaţia curentului s-a depărtat de la gama restrictivă a carismei 

autoritare elaborată de sociologia lui Weber. În cultura contemporană, 

carisma pare să rezide într-o gamă largă de indivizi deosebiţi, incluzând 

oameni de spectacol şi celebrităţi, în timp ce Weber a fost preocupat în 

primul rând de lideri religioşi şi politici.”5.  

Această formă de mutilare a semnificației reprezintă, fără doar și poate, 

un semn al preocupării societății de azi în ceea ce privește conservarea și 

permanenta cizelare a propriei imagini. Dar, în ciuda acestui aspect, unul 

care bagatelizează semnificația reală a carismei, aceasta și-a păstrat 

integritatea pe plan politic, în acest caz nefiind vorba de atribuirea unor 

caracteristici inoportune. Tot Potts este cel care subliniază relevanța carismei 

pe plan politic, susținând faptul că [...] politicienii sunt deseori evaluaţi pe 

baza carismei lor: chiar şi dacă se crede că le lipseşte total carisma, această 

lipsă este considerată demnă de a fi comentată6. 

Dacă imaginea unui actor politic este valorizată pe baza voturilor 

obținute la finalul unei campanii electorale, atunci trebuie admis faptul că 

însuși politicianul este un produs, chiar unul perisabil la nivel de conștiință 

publică, iar elementele care îi construiesc portretul sunt și ele de natură 

consumeristă. Dacă acest fapt poate fi extrapolat și chiar acceptat în cazul 

strategiilor de PR, de pildă, carisma nu se comportă la fel de bine când este 

redusă la nivel de bun de consum. În acest sens, Jay A. Conger face o 

remarcă cât se poate de potrivită: Când carisma este redusă la o „esenţă” pe 

3
Serge Moscovici, Psihologia socială sau mașina de fabricat zei, trad. Oana Popârda, 

Polirom, Iași, 1997, p. 103. 
4

John Potts, op.cit, p. 126. 
5

Ibidem, p. 2. 
6

Ibidem, p. 4. 
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care o putem cumpăra şi vinde ca pe un parfum ademenitor, deja şi-a pierdut 

puterea7. 

Fiind mereu vizibil, mereu în contact cu electoratul, politicianul 

carismatic se dezvăluie ca atare în fața alegătorilor încă de la primul contact, 

chiar dacă rareori cei din jurul lui îl pot caracteriza sau interpreta cu 

acuratețe. Carisma, spre deosebire de competenţă, este o informaţie 

dezvăluită tuturor alegătorilor8. 

Într-o societate tot mai dornică de spectacol, plictisită de un mediu 

politic deseori blazat, carisma reprezintă pentru mulți o garanție a expresiei 

personale, chiar dacă cei mai mulți nu ar putea preciza cu exactitate în ce 

constă aceasta. Dar, chiar şi pentru cei mai neavizaţi, carisma apare sub 

forma unei noţiuni magice, aproape exotice prin imposibilitatea de a fi 

integrată într-o grupă anume de caracteristici, dar şi datorită faptului că, până 

în prezent, nimeni nu poate oferi o definiţie unanimă pentru carismă. O 

persoană este înzestrată cumva cu carismă, într-un mod care sfidează 

analiza raţională. Încă se vorbeşte despre asta ca despre un <dar>9.  

Ecourile politice ale carismei demonstrează o puternică sensibilitate față 

de imagine, de expresie personală. Desigur, în termeni actuali, aceste 

elemente fac parte din ambalajul oricărui actor politic, dar, privite în 

profunzime, nevoile electoratului demonstrează un atașament puternic față de 

ideea de lider, element ce nu poate fi atribuit fiecărui aspirant la scena 

politică.  

Totodată, modul în care liderii politici sunt percepuți a cunoscut o 

evoluție aproape firească, născută din dezvoltarea tehnologică și din nevoile 

indivizilor, și acestea suferind modificări în timp. În mod paradoxal, carisma 

nu se manifestă pe plan politic sub formă de răspuns clar venit în 

întâmpinarea acestor nevoi, dimpotrivă, carisma accentuează o serie de 

predispoziții socio-culturale ale indivizilor, predispoziții care se traduc 

inclusiv prin atitudinea manifestată față de actorii politici. 

Aceștia din urmă nu mai sunt simpli jucători, învingători sau perdanți, ei 

s-au transformat în personalități publice, evocând o serie de provocări sociale 

la care electoratul părea să răspundă în mod pozitiv. Astfel, carisma a devenit 

cumva sinonimă cu popularitatea, iar acest fapt i-a sporit caracterul fluid, 

extrapolându-se în lumea filmului, a teatrului, chiar a sportului. Tocmai de 

aceea provocarea pentru o istorie a carismei este deci să determine relaţia 

7
Jay A. Conger, The Charismatic Leader. Behind the Mystique of Exceptional 

Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1989, p. 160. 
8
 “Charisma in Politics is Not What You Think it is”. Data apriției: 15.11.2011, 

http://www.huffingtonpost.co.uk/yougov-cambridge/charisma-in-politics_b_109292

8.html. Data accesării: 01.05.2015.
9

John Potts, op.cit.,p. 216.

http://www.huffingtonpost.co.uk/yougov-cambridge/charisma-in-politics_b_1092928.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/yougov-cambridge/charisma-in-politics_b_1092928.html
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dintre carismă şi celebritate: în cadrul paradei de staruri a secolului XX, 

este carisma redusă la un simplu sinonim pentru celebritate?10. 

Serge Moscovici susține această tranziție, remarcând că în zilele noastre, 

cuvântul “carismă” a devenit atât de popular, încât el este utilizat chiar şi în 

ziarele de mare tiraj, presupunându-se că cititorii îl cunosc. Gloria sa se 

datorează în mare măsură obscurităţii şi impreciziei, trezind în noi ecouri 

misterioase11. Conform acestor argumente, carisma se prezintă sub forma 

unei vitrine, aducând cu sine un echilibru fragil între ascundere și expunere. 

Spre deosebire de un zâmbet, carisma nu poate fi ascunsă, ea este cartea 

de vizită a celui ce o posedă, iar in mediul politic acest fapt poate avea 

diferite conotații. Dintre acestea, trăsăturile ce țin de temperament sunt cel 

mai greu de identificat, poate chiar imposibil de plasat în cadrul unor 

standarde după care să se poată delimita trăsăturile carismaticului. Totuși, 

calea rămâne deschisă grație factorilor comportamentali, elemente care pe 

plan politic contribuie la diferențierea clară a candidaților.  

Din acest punct de vedere, Olivia Fox Cabane prezintă trei elemente de 

bază ale comportamentului carismatic: prezenţă, putere şi căldură*. Aceste 

elemente depind atât de comportamentul nostru conştientizat, cât şi de 

factori pe care nu îi controlăm în mod conştient. Oamenii receptează mesaje 

pe care deseori nu ne dăm seama că le transmitem prin mici schimbări ale 

limbajului trupului12. În aceeaşi ordine de idei, Cabane mai afirmă că [...] 

atât puterea cât şi căldura sunt condiţii necesare pentru carismă. Cineva 

care e puternic, dar nu şi cald, poate fi impresionant, dar nu e perceput în 

mod necesar ca fiind carismatic şi poate fi văzut drept arogant, rece sau 

distant. Cineva care deţine căldură fără putere poate fi plăcut, dar nu va fi 

perceput în mod necesar ca fiind carismatic şi poate fi văzut ca fiind mult 

prea entuziasmat, servil sau disperat să-i mulţumească pe cei din jur13. 

Teoria autoarei reușește să aducă un echilibru teoretic necesar, aproape un 

consens între opinii și paradigme. Concret, Olivia Fox Cabane reduce 

carisma (ca definiție) la o simbioză a elementelor, între ele existând o relație 

de interdependență.  

Desigur, după cum s-a pronunțat și Conger, carismaticul nu este altceva 

decât un simplu om, dar când este vorba de un politician carismatic mizele se 

schimbă, iar puterea este cea mai mare dintre toate. Carisma în sine 

10
Ibidem, p. 160. 

11
 Serge Moscovici, Psihologia socială sau mașina de fabricat zei, Trad. Oana Popârda, 

Editura  Polirom, Iași, 1997, p. 100. 

*Textul original utilizează termenii de warmth și presence.
12

Olivia Fox Cabane, The Charisma Myth. How Anyone Can Master the Art and 

Science of Personal Magnetism, Penguin Group, New York, 2012, p. 28. 
13

Ibidem, p. 17. 
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reprezintă o forță personală care poate fi exercitată pe toate planurile, dar 

când este pusă în legătură direct cu scena politică oferă nu doar spectacol, ci 

și o promisiune electorală validată prin vot. Carisma devine nu doar un factor 

socio-politic relevant, ci și o forță politică. 

Context socio-cultural 

Contextul social este cel care angrenează cei mai mulți factori de putere 

în ceea ce privește manifestarea și recunoașterea carismei ca trăsătură 

dominantă în cazul unui lider politic. Deși greu de argumentat din punct de 

vedere științific, prezența acestei trăsături s-a făcut remarcată de-a lungul 

istoriei la politicieni care au intervenit în momente de cumpănă 

socio-economică, marcând astfel un val de speranță la nivelul maselor. 

Winston Churchill spre exemplu este un astfel de caz, dar chiar și așa, 

contextul social este dependent la rândul său de programarea culturală a unei 

nații.  

Înțelegerea, observarea și analizarea particularităților culturale conduce 

la o perspectivă amplă, validă, de interpretare a carismei. Din acest punct de 

vedere, este ușor de înțeles de ce carisma se explică prin [...] a dori să explici 

dinamica colectivă cu ajutorul trăsăturilor individuale14. Dar acest tip de 

explicație nu are o natură universal valabilă, nu se prezintă sub forma unei 

generalități ce poate fi aplicată oricărei națiuni, sub aceeași formă. Dacă se 

acceptă ideea conform căreia emoțiile sunt construite cultural15 , atunci 

carisma poate fi percepută la nivel de masă ca o formă de emoție culturală ce 

își găsește recunoaștere în momente de criză. Dar chiar și așa, principalul 

argument care stă în spatele ideii de carismă ca și construct socio-cultural 

este tocmai faptul că liderii politici sunt și ei produsul spațiului cultural în 

care s-au născut și căruia au ales să se dedice. Astfel, argumentul devine unul 

pur rațional, ce ține de capacitatea de intuiție și analiză a fiecăruia, dar nu 

este într-atât de subtil sau de fluid pentru a trece neobservat.  

Totuși, pe plan politic, această trăsătură poate fi înțeleasă și prin prisma 

unei psihologii sociale. La baza oricărei reacții pozitive la adresa unui actor 

politic carismatic stau o serie de nesiguranțe, temeri și nevoi ale cetățenilor; 

cu cât acestea sunt înțelese mai bine cu atât e mai ușor de stabilit impactul 

carismei. Carisma e relativă. Se dezvoltă mereu raportându-se la timpul, 

cultura, istoria și psihicul colectiv al susținătorilor. Liderii carismatici pot să 

14
Michel-Louis Rouquette, Despre cunoașterea maselor. Eseu de psihologie politică, 

trad. Raluca Popescu și Radu Gârmacea, Polirom, Iași, 2002, p. 48. 
15

 Jaan Valsiner, Alberto Rosa, The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology, 

Cambridge University Press, New York, 2007, p. 318. 
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se vândă pe sine – asemenea conceptului din biologie de tipul atrage și 

captează - drept salvatori de la acele temeri care le macină susținătorii în 

acel moment și în acea situație16. Având în vedere acest element, este lesne 

de înțeles de ce carisma acționează sub forma unei speranțe colective, 

asemenea unui leac tămăduitor care este recunoscut ca atare atunci când 

stabilitatea socială este amenințată de diferiți factori, fie de factură politică 

sau economică. 

Leadership charismatic. Comunicarea de tip charismatic 

Pornindu-se de la premisa conform căreia nu se poate realiza un profil al 

politicianului carismatic fără o raportare la acesta sub formă de lider, este 

necesară o analiză a leadership-ului charismatic, dar și a componentei de 

comunicare, ambele fiind parte integrantă a unui profil complex. Prezentarea 

făcută de Joseph Nye leadership-ului carismatic denotă un puternic impact al 

acestuia, conturând o relație puternică, bazată pe emoții și pe încrederea pe 

care puterea o insuflă: [...] liderii carismatici sunt adesea descrişi ca fiind 

încrezători, cu principii puternice, energie ridicată, entuziasm, pe care îl 

comunică celorlalţi, şi o abilitate de a manipula simboluri ale puterii şi al 

succesului pentru a crea o atracţie emoţională pentru adepţi17. Acelaşi Nye 

ajunge la constatarea că prin carismă se realizează cel mai simplu mod de 

diferenţiere al liderilor: Unul din cele mai frecvente moduri de a diferenţia 

tipurile de lideri este de a-i numi carismatici sau non-carismatici. Aproape 

fiecare jurnalist a folosit termenul: acest candidat la prezidenţiale are 

carismă, iar altuia îi lipseşte18. 

Iată deci că un lider politic charismatic nu poate decât să aibă de 

câştigat, ca urmare a unei astfel de etichetări. Totuşi, care este factorul cheie 

datorită căruia un lider charismatic sau, mai bine spus, un lider politic 

charismatic câştigă atât de mult teren în rândul alegătorilor? Răspunsul pare 

să fie unul simplu: spre deosebire de liderii tradiţionali, raţionali sau legali 

care sunt aleşi pe baza unor reguli şi tradiţii existente, un lider charismatic e 

ales de adepţi, din credinţa că el este deosebit de înzestrat, iar autoritatea, 

bazată pe fundamente charismatice, constă în devotamentul pentru 

sanctitatea excepţională, eroism sau pe caracterul exemplar al individului19.  

16
Michael Paschen, Erich Dihsmaier, The Psychology of Human Leadership. How to 

Develop Charisma and Authority, Springer, New York, 2014, p. 38. 
17

Joseph S. Nye, The Powers to Lead, Oxford University Press, New York, 2008, p. 55. 
18

Ibidem, pp. 53-54. 
19

 Dayan Hava, Chan Kwok-Bun, Charismatic Leadership in Singapore. Three 

Extraordinary People, Springer, New-York, 2012, pp. 13-14. 
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În aceeași ordine de idei, trebuie menţionat faptul că leadership-ul 

charismatic presupune în primul rând sfidarea tradiţiei, a regulilor actuale, în 

favoarea unei metamorfoze psiho-sociale. Indiferent de contextul social 

particular, fie el religios, politic, în mediul de afaceri, artistic ş.a.m.d., 

leadership-ul charismatic respinge regulile vechi şi cere o schimbare20. În 

termeni politici, un asemenea cadru nu poate fi identificat decât în timpuri de 

criză, de slăbiciune şi vulnerabilitate socială, în momentele de deznădejde ale 

unei naţiuni. Circumstanţele în care ia naştere o astfel de autoritate sunt, la 

rândul lor, excepţionale. O ruptură clară a ordinii sociale existente, o uzură 

gravă a credinţelor, un dezgust faţă de instituţiile care îşi pierd vitalitatea, 

toate acestea sunt faptele care o precedă. Masele au, în acele momente, 

sentimentul că în jurul lor totul se prăbuşeşte 21 . Se conturează astfel 

imaginea unui salvator care, datorită unei forţe interioare, reuşeşte nu doar să 

mobilizeze masele, ci şi să le insufle speranță și încredere.  

Comunicarea liderilor charismatici nu face abstracție de calitățile pe care 

aceștia le etalează, dimpotrivă, este o încununare și o manifestare fără 

echivoc a tuturor elementelor care realizează diferența între charismatici și 

non-charismatici. Conger face două observaţii interesante în acest sens: [...] 

am observat mereu că cei charismatici sunt oratori mai eficienţi şi 

puternici22 afirmând ulterior şi faptul că deşi mesajul charismaticului este 

important, procesul prin care acesta este comunicat pare să fie şi mai 

semnificativ23. Aceste două argumente vin aproape ca o consecinţă firească a 

faptului că liderul charismatic nu urmăreşte să acţioneze în cadrul vechilor 

convenţii socio-politice, dimpotrivă, el vizează concepte precum schimbare, 

inovare, asumare de riscuri. Toate aceste elemente nu pot fi îmbrăţişate de 

mase dacă nu sunt prezentate în mod adecvat. 

Componenta audio-vizuală 

Datorită impactului mass-media, dar mai ales al Internetului, oricine 

poate avea acces la discursurile și imaginea publică a politicianului. Totuși, 

când este vorba de un lider carismatic, procesul de stabilire al elementelor 

care îl diferențiază de alți jucători pe scena politică este îngreunat de 

dificultatea cu care se definește carisma, dar și cu imposibilitatea de a se 

măsura impactul acesteia în rândul opiniei publice. Totuși, cercetările recente 

20
Ibidem, p. 45. 

21
Serge Moscovici, op.cit.,p. 103. 

22
Jay A. Conger, op.cit.,p. 69. 

23
Ibidem, p. 73. 
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au demonstrat că anumiți factori biologici, aproape organici, pot stabili într-o 

anumită măsură existența și chiar gradul carismei. 

Preocuparea, analiza și cercetările în domeniu efectuate de Rosario 

Signorello24 au adus pe scena publică rezultate concrete în acest sens, făcând 

posibilă o evaluare clară, științifică, a unei calități umane ce până de curând 

părea să fie de neatins. Utilizând procedee de analiză a vocii, Signorello a dat 

startul unei cercetări pe cât de intrigante, pe atât de utile în descifrarea 

codului carismei. Concret, Signorello a studiat modul în care actorii politici 

își modifică vocea, utilizând diferite inflexiuni, spre exemplu, pentru a 

manipula, dar și pentru a se prezenta drept lideri care trebuie recunoscuți ca 

atare25. Astfel, Signorello a analizat vocea mai multor personalități politice, 

stabilind nu doar elemente comune, ci și simboluri ale prezenței carismei. 

În 2011, o serie de cercetători au argumentat într-un articol, având la 

bază cercetări științifice, modul în care vocea unui politician poate influența 

decizia de vot a alegătorilor. Astfel, aceștia au stabilit că vocile pot 

reprezenta cu succes personalitatea unui politician, capacitatea sa de 

dominare sau gradul de atractivitate. Astfel, o voce gravă, aproape tabacică 

desemnează o personalitate puternică, un lider politic și o persoană care 

exprimă integritate și încredere26. Cu toate acestea, cel care a completat acest 

tablou fonetic este Rosario Signorello; studiind mai multe figuri politice din 

țări diferite, acesta a reușit să puncteze modul în care se poate obține 

aparența carismei prin modificarea vocii, dar mai ales a reușit să transpună în 

studiul său temelia socio-culturală a carismei, observând cum fiecare popor 

în parte răspunde la anumiți stimuli pe care îi consideră carismatici. Astfel, 

Signorello argumentează că francezii preferă o voce cu un ton mediu, 

respectiv prudentă și calmă, în timp ce italienii răspund la un ton mai grav, 

care să inspire autoritate27.  

Datorită acestor semnificații ale modului în care politicienii își 

folosesc/modifică vocea (tonul), Signorello consideră că cei mai buni oratori 

24
Rosario Signorello este un cercetător de origine italiană, autorul unei lucrări de 

doctorat în știință fonetică și psihologie socială. Actualmente este cercetător 

post-doctoral al Universității California din Los Angeles, continuând cercetările din 

perioada doctoratului.  
25

Site oficial, http://signorello.altervista.org/rosario_signorello/edu.html. Data accesării: 

02.05.2015. 
26

 Cara C. Tigue, Diana J. Borak, Jillian J.M. O'Connor, Charles Schandl, David R. 

Feinberg, “Voice pitch influences voting behavior”, în Evolution and Human Behavior, 

volumul 33, nr. 3. Data apariției: mai 2012, disponibil la 

http://www.voiceresearch.org/pdf/tigue%20et%20al%202012.pdf. Data accesării: 

15.04.2015. 
27

 “Charismatic speakers 'manipulate their vocal frequency'”. Data apariției: 29.10.2014, 

http://www.bbc.com/news/science-environment-29800893. Data accesării: 02.05.2015. 

http://signorello.altervista.org/rosario_signorello/edu.html
http://www.voiceresearch.org/pdf/tigue%20et%20al%202012.pdf
http://www.bbc.com/news/science-environment-29800893
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își construiesc discursurile pe baza unei analize a publicului, contextului și 

culturii, argumentând că politicienii carismatici dețin un grad suficient de 

ridicat de inteligență emoțională încât să-și modifice inflexiunile vocii pentru 

obține un anumit tip de răspuns28. Dar, în ciuda acestei ample cercetări, care 

l-a propulsat pe Signorello în lumina reflectoarelor, acesta recunoaște că 

vocea nu este singurul exponent al carismei. O la fel de mare importanță o 

deține și perspectiva vizuală, formând o relație consensuală cu aspectul 

fonetic, auditiv. Astfel, postura fizică, mimica, gesturile sau privirea 

completează cu succes imaginea unui politician carismatic29.  

O perspectivă a carismei: Traian Băsescu 

Grație celor două mandate ca președinte al României, Traian Băsescu a 

consolidat o relație de zece ani cu poporul român, legătură ce a adus cu sine 

atât emoții pozitive, cât și reacții negative; totuși, Traian Băsescu nu a încetat 

să magnetizeze masele și să inducă acea speranță și nevoie împlinită a 

personajului salvator, lucru evident cu precădere în primul său mandat. După 

cum s-a precizat pe parcursul acestei lucrări, carisma nu poate fi gândită în 

mod obiectiv, rațional, dar poate fi recunoscută și percepută drept o forță. În 

aceeași ordine de idei, cel mai bun instrument de măsurare al carismei 

rămâne reacția maselor și dinamica legăturii care are loc între politicianul 

carismatic și adepții acestuia. 

Cu siguranță, carisma este o forță ce creează emoție, iar în context 

politic, nimic nu lasă o impresie mai puternică asupra alegătorilor decât 

factorul psihologic. Dincolo de încadrarea acestui factor în tiparele 

manipulării sau persuasiunii, nici carisma lui Traian Băsescu nu a fost 

independentă de context sau de nevoile cetățenilor. Astfel, există voci care 

văd în carismă, implicit și în cea a lui Băsescu, o chestiune de percepție 

personală, aceasta extinzându-se ulterior la nivelul maselor. Acest fapt pare 

să fie validat de scăderea în popularitate a fostului președinte, dar aceasta nu 

a fost cauzată în mod direct de atitudinile sau comportamentele domniei sale, 

mai degrabă a fost reversul unei obnubilări din partea maselor de cetățeni 

care l-au votat30. 

28
 “Got charisma? Look for it in your voice”. Data apariției: 21.01.2015, 

http://newsroom.ucla.edu/stories/got-charisma-look-for-it-in-your-voice. Data accesării: 

02.05.2015. 
29

 Ibidem. 
30

“Carisma lui Traian Basescu si povestitorul ratat al Romaniei”. Data apariției: 

4.01.2012, 

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-11322311-carisma-lui-traian-basescu-povestitorul-rat

at-romaniei.htm. Data accesării: 02.05.2015. 

http://newsroom.ucla.edu/stories/got-charisma-look-for-it-in-your-voice
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-11322311-carisma-lui-traian-basescu-povestitorul-ratat-romaniei.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-11322311-carisma-lui-traian-basescu-povestitorul-ratat-romaniei.htm
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Emanând autoritate și autonomie la nivel de plan de comunicare, Traian 

Băsescu s-a impus în fața alegătorilor printr-o forță magnetică care a operat 

atât la nivel fonetic, prin vocea hotărâtă, aproape gravă, dar și la nivel fizic, 

prin gesturi și o mimică ce aparțin cu siguranță de un om stăpân pe situație, 

greu de intimidat.  

Cu toate acestea, excesul de zel (de fermitate) și-au pus amprenta asupra 

mandatelor obținute de Băsescu. Chiar și prin comparație cu actualul 

președinte al României, Klaus Iohannis, Traian Băsescu este descris din 

perspectiva liderului carismatic31 , care a lăsat în urma sa o moștenire 

socio-politică marcată de un grad ridicat de dinamism și de o putere, 

imposibil de neglijat, de motivare a maselor. Conexiunile realizate cu 

acestea, emoția ce le-a alimentat cu precădere pe parcursul primului mandat 

au făcut din Traian Băsescu un politician abil, un bun comunicator, dar și un 

etern furnizor de momente spontan. Acestea ar fi putut naște la rândul lor 

situații neplăcute, dar nu au făcut altceva decât să ofere publicului o imagine 

a unui președinte uman, care a știut mereu cum să transforme aproape orice 

context în unul care să îl favorizeze32. 

De asemenea, Traian Băsescu s-a făcut remarcat și în interiorul 

propriului partid, chiar dacă în acel context carisma lui a fost percepută mai 

degrabă prin prisma unui lider autoritar. Pe de altă parte, carisma lui Traian 

Băsescu a fost percepută și de lideri politici străini, accentuând astfel forța 

politică a fostului președinte, dar și trăsăturile care au făcut din acesta un 

veritabil personaj politic, nu doar o personalitate politică33. 

Contextul politic actual are imaginea unui președinte care deține o 

carismă rece, rezervată, impunând o autoritate controlată, deloc stridentă. 

Din acest punct de vedere, dar și mergând pe linia factorilor socio-culturali, 

nu este deplasat să se considere că președintele Klaus Iohannis este 

31
“De luat sau de lepădat: ce ar trebui sa preia Iohannis de la Băsescu odată cu 

mandatul”. Data apariției: 21.12.2014, 

http://www.wall-street.ro/articol/Politic/177220/de-luat-sau-de-lepadat-ce-ar-trebui-sa-pr

eia-iohannis-de-la-basescu-odata-cu-mandatul.html?full. Data accesării: 02.05.2015. 
32

“Finalul lui Traian Băsescu și spargerea balonului speculativ”. Data apariției: 

06.03.2013,  

http://civitaspolitics.org/2013/03/06/finalul-lui-traian-basescu-si-spargerea-balonului-spe

culativ/. Data accesării: 03.05.2015. 
33

“Vicepremierul Ungariei: Dacă aş avea cetăţenie română, aş vota pentru Traian 

Băsescu. Are carismă”. Data apariției: 25.07.2012, 

http://adevarul.ro/news/politica/vicepremierul-ungariei-cetatenie-romana-vota-traian-bas

escu-carisma-1_50ae25287c42d5a66399fee8/index.html. Data accesării: 05.05.2015. 

http://www.wall-street.ro/articol/Politic/177220/de-luat-sau-de-lepadat-ce-ar-trebui-sa-preia-iohannis-de-la-basescu-odata-cu-mandatul.html?full
http://www.wall-street.ro/articol/Politic/177220/de-luat-sau-de-lepadat-ce-ar-trebui-sa-preia-iohannis-de-la-basescu-odata-cu-mandatul.html?full
http://civitaspolitics.org/2013/03/06/finalul-lui-traian-basescu-si-spargerea-balonului-speculativ/
http://civitaspolitics.org/2013/03/06/finalul-lui-traian-basescu-si-spargerea-balonului-speculativ/
http://adevarul.ro/news/politica/vicepremierul-ungariei-cetatenie-romana-vota-traian-basescu-carisma-1_50ae25287c42d5a66399fee8/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/vicepremierul-ungariei-cetatenie-romana-vota-traian-basescu-carisma-1_50ae25287c42d5a66399fee8/index.html
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carismatic pentru societatea germană, emanând prin atitudinile și 

comportamentele sale o verticalitate specifică acestui popor. Această 

discrepanță la nivel socio-politic marchează o linie clară între două 

perspective politice, cea impusă de Traian Băsescu și cea propusă de Klaus 

Iohannis, dar reprezintă și o evoluție a modului în care societatea română 

poate privi și cerceta carisma. 

Analiza interviurilor 

Așa cum s-a precizat și în partea introductivă a acestei lucrări, în 

vederea unei analize cât mai pertinente și complexe, s-a elaborat și o parte de 

cercetare, o parte practică, care constă în cinci interviuri luate pe tema 

carismei. Această metodă de cercetare a fost aleasă în baza premisei conform 

căreia interviul reprezintă o formă de investigație mai personală, mai 

detaliată și mai adecvată pentru tema acestei lucrări. 

Recrutarea intervievaților a fost realizată în baza pregătirii profesionale, 

a afinității față de temă, precum și a interesului pentru lumea politică. 

Trebuie menționat faptul că al patrulea și al cincilea interviu au fost realizate 

prin E-mail, neputându-se recurge la o altă formă de comunicare, în timp ce 

primele trei au fost realizate față în față. Interviurile au fost semi-structurate, 

permițând intervenția acolo unde era necesară, fără a se compromite însă 

structura prevăzută inițial.  

Întrebările au fost următoarele: 

 Cum definiți noțiunea de carismă?

 Ce rol are carisma în politică?

 Poate influența carisma unui politician votul dat de alegător?

 Se poate transmite carisma prin mijloace de tipul social media?

 Îmi puteți da câteva exemple de politicieni carismatici?

Per ansamblu, interviurile desfășurate în vederea optimizării cercetării 

de față au demonstrat o recunoaștere a importanței carismei în spațiul politic, 

toți intervievații considerând că aceasta joacă un rol fundamental în jocul 

politic. În aceeași ordine de idei, se constată o diferențiere în privința 

carismei sub formă de calitate înnăscută sau dobândită, dar toți participanții 

au considerat că nu e posibilă învățarea carismei, ea nefiind o abilitate ce 

poate fi dobândită pe parcursul vieții. Din acest punct de vedere, se poate 

spune că deși poate fi privită din mai multe direcții, carisma își păstrează 

autenticitatea și forța manifestată în spațiul public, cei intervievați 

considerând că factorul carismatic este departe de a fi unul neglijabil în 

politică. În ceea ce privește posibilitatea de transmitere a carismei prin 

intermediul social media, s-au evidențiat două tipuri de răspunsuri: 

nehotărâte sau neclare în privința acestei forme de expresie și cele care negau 



Profilul politicianului carismatic: fundamente și studiu de caz 

182 

din start această opțiune. În aceeași ordine de idei, cei cinci intervievați 

consideră că numai contactul face to face redă cu adevărat carisma, 

televiziunea reprezentând un canal secundar în acest sens.  

Un element interesant relevat de interviuri a fost reprezentat de 

exemplele oferite de participanți. Numele lui Traian Băsescu a fost ales de 

fiecare intervievat, validând carisma acestuia, dar au fost menționați și Emil 

Boc, Winston Churchill, Nelson Mandela și chiar Adolf Hitler. De asemenea, 

este important de menționat faptul că dintre cei cinci intervievați, doar al 

patrulea a dat exemple de lideri politici carismatici pornind de la premisa 

conform căreia carisma se află într-o strânsă legătură cu contextul 

socio-cultural. Astfel, intervievatul a considerat că fiecare popor în parte își 

are propriul lider politic carismatic. 

Concluzii 

Privită deopotrivă ca forță politică și element social, carisma îmbină 

două mari sfere ale lumii politice: puterea și caracterul psiho-social. Liderul 

politic charismatic devine astfel exponentul unui profil complex, versatil, 

care îmbină în egală măsură factori comportamentali, dar și elemente care 

reprezintă apanajul unei identități culturale. Totodată, nu se poate ignora 

perspectiva evoluției, atât cea a lumii politice, cât și a modului în care ea este 

asumată de electorat. Astfel, consolidarea profilului politicianului 

charismatic nu se poate realiza în lipsa unei perspective obiective, ample, 

chiar riguroase.  

Totodată, făcându-se apel la partea de cercetare aplicată, s-a putut 

realiza o structură care depășește latura teoretică, dezvoltându-se astfel o 

cercetare complexă. Astfel, carisma trece de la obscuritate la lumină, 

putându-se stabili o schematizare conceptuală a acesteia, dar și a modului în 

care marchează scena politică. 
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IMPACTUL REFLECȚIILOR FILOSOFICE ALE LUI 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU ÎN CONSTRUCȚIA 

EUROPEANĂ ȘI ÎN MANAGEMENTUL SOCIAL AL 

UNIUNII EUROPENE 

MĂDĂLINA MELANIA PELCEA


Abstract: The topic of the paper is focused on the Social Contract of 

Jean-Jacques Rousseau, which continues to be important nowadays, despite 

its distant drafting in the XVIII century. The objective of this research is to 

illustrate the similarities between the Social Contract and the policy 

configuration of the European Union, starting from the main principles 

outlined in the first one.  The paper will begin with a presentation of the 

basic concepts of Rousseau, for a better understanding, then we will 

compare the natural state of man with the so-called "natural state" of the 

polity and eventually we will provide a comparative image between the 

Social Contract and the EU, taking into account concepts such as: 

community, security, rights and freedom.  Finally, by presenting these 

issues we will emphasize that the Social Contract has influenced the 

evolution of the modern political system and provided a number of 

significant political elements for the EU. 

Keywords: Social Contract, European Union, common will, rights, natural 

state, Jean-Jacques Rousseau, community. 

1. Contractul social

Contractul social a fost introdus de către gânditori moderni precum 

Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf, John Locke și 

Jean-Jacques Rousseau și expune, în principal, două aspecte: originile 

istorice ale puterii suverane și originile morale ale principiilor care fac 

puterea suverană legitimă. Deseori este asociat în teoria politică cu tradiția 

liberală, deoarece susține libertatea și egalitatea tuturor celor care iau parte la 

o înțelegere politică. Teoria Contractului Social dezvoltă conceptul de

legitimitate politică, susținută de ideea conform căreia indivizii liberi și egali 
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nu au dreptul să exercite putere unul asupra celuilalt, cu excepția cazurilor în 

care există principiul înțelegerii mutuale1. 

În lucrarea Contractul Social, Jean-Jacques Rousseau va răspunde uneia 

dintre problematicile fundamentale ale politicii: reconcilierea libertății 

individului cu autoritatea statului. Această împăcare este una necesară, 

deoarece societatea umană a ajuns în etapa în care indivizii nu își mai pot 

îndeplini singuri nevoile, ci trebuie să depindă de cooperarea cu ceilalți2. 

Așadar, în opinia lui Rousseau, omul nu mai poate rămâne în starea lui 

naturală, deoarece aceasta nu ar face altceva decât să îi dăuneze și în cele din 

urmă să ducă la pieirea genului uman. Oamenii nu au altă soluție, în scopul 

autoconservării, decât aceea de a se uni și de a forma o sumă de forțe care să 

învingă orice rezistență. Însă, stabilirea unei unități nu constituie un act ușor, 

ci este nevoie să se găsească o formă de asociație care, cu ajutorul forței 

comune să vegheze asupra persoanei și bunurilor fiecărui membru al acestei 

alianțe. Totodată, pentru ca această alianță să reziste, este nevoie ca individul 

să nu asculte decât de el însuși și să rămână la fel de liber ca în vechea stare 

naturală. Soluția tuturor acestor aspecte o constituie Contractul Social. Acest 

contract va rămâne valabil până în momentul în care condițiile îi vor fi 

violate, moment în care fiecare persoană își va recăpăta drepturile și 

libertatea inițială și va pierde libertatea convențională pentru care a renunțat 

la cea naturală. Pe scurt, totul se poate rezuma astfel: Fiecare dintre noi pune 

în comun persoana și toată puterea lui, sub conducerea supremă a voinței 

generale; și primim in corpore pe fiecare membru, ca parte indivizibilă a 

întregului3. 

1.1 Născut dintr-un paradox 

Omul s-a născut liber, dar pretutindeni e în lanțuri4. Acest paradox a 

atras atenția asupra antagonismului dintre libertate și opresiune umană pe tot 

parcursul filosofiei politico-morale a lui Rousseau. Astfel, se poate afirma că 

opera sa e învăluită într-o sferă de ambiguitate, care de-a lungul timpului a 

declanșat o serie de critici. Există o aparentă contradicție în ceea ce Rousseau 

afirmă: pe de-o parte, el critică tradiția Contractului Social, iar, pe de altă 

1
Jason Neidleman, The Social Contract Theory in a Global Context, 9 octombrie 2012, 

http://www.e-ir.info/2012/10/09/the-social-contract-theory-in-a-global-context/, 

7.06.2014. 
2
Jean-Jacques Rousseau, 27 septembrie 2010, http://plato.stanford.edu/entries/rousseau/, 

7.06.2014. 
3

Jean-Jacques Rousseau, Contractul Social, Antet, Filipeștii de Târg, 2003, pp. 15-16. 
4

Ibidem, p. 6. 

http://www.e-ir.info/2012/10/09/the-social-contract-theory-in-a-global-context/
http://plato.stanford.edu/entries/rousseau/


Impactul reflecțiilor filosofice ale lui Jean-Jacques Rousseau 

  185 

parte, o apără, considerând-o singurul mod prin care omul va fi salvat de la 

corupție și degenerare5. Atâta vreme cât un popor este silit să asculte și 

ascultă, bine face. Dar dacă el scutură jugul de îndată ce-l poate scutura, 

face și mai bine!6. 

1.2 De la starea naturală la starea civilă 

De-a lungul timpului, niciunul dintre filosofii care au studiat bazele 

societății nu au reușit să ajungă cu studiul lor până la starea naturală. În ciuda 

acestui fapt, unii nu au avut nicio ezitare în a-i oferi omului, din această 

stare, noțiunea de drept și nedrept, fără a aduce dovezi că omul avea nevoie 

de aceasta sau că îi era măcar folositoare. Alții au făcut afirmații despre 

dreptul natural pe care îl are oricine de a-și păstra ceea ce îi aparține, fără a 

explica sintagma „a aparține”. De asemenea, unii cercetători au considerat că 

guvernământul a apărut încă de la început, când cei tari erau stăpâni peste cei 

slabi, însă nu s-au gândit că e nevoie de timp pentru ca oamenii să înțeleagă 

sensul cuvintelor „autoritate” și „guvernământ”. Acești cercetători vorbeau în 

continuu despre: lăcomie, asuprire, dorință, nevoie, orgoliu și au introdus în 

starea de natură idei câștigate în societate: considerau că vorbesc despre 

omul primitiv, însă ei construiau omul civilizat7. 

Spre deosebire de alți gânditori, Rousseau va reuși să ilustreze, în mod 

clar, trecerea de la starea naturală la cea civilă, proces declanșat odată cu 

adoptarea Contractului Social. Această tranziție îi va provoca o serie de 

schimbări individului. El va dobândi sentimentul moralității, idei 

cuprinzătoare, sentimente nobile, nu va mai fi un animal stupid, ci o ființă 

inteligentă, un om. Astfel, Contractul Social va duce la pierderea libertății 

generale și a dreptului individului de a-și însuși tot ceea ce poate atinge, dar 

va duce la câștigul libertății civile și a proprietății asupra a ceea ce i se 

cuvine. Libertatea naturală este cea care nu are alte limite, decât cele ale 

individului, iar libertatea civilă este cea în care voința generală impune 

limite; trebuie să se facă diferența între posesiune, efect al forței și 

proprietate, dreptul primului ocupant. Mai mult de atât, libertatea civilă este 

cea care oferă individului libertatea morală, care îl face să fie stăpân pe sine. 

Impulsul poftei nu înseamnă decât sclavie, pe când supunerea față de legea 

pe care individul singur și-a stabilit-o înseamnă libertate8. 

5
Nicola-Ann Hardwick, Rousseau and The Social Contract Tradition, 1 martie 2011, 

http://www.e-ir.info/2011/03/01/rousseau-and-the-social-contract-tradition/, 6.06.2014. 
6

Jean-Jacques Rousseau, Contractul Social, p. 6. 
7

Idem, Discurs asupra inegalității. Contractul Social, p. 50. 
8

Idem, Contractul Social, pp. 20-21. 

http://www.e-ir.info/2011/03/01/rousseau-and-the-social-contract-tradition/
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Societatea civilă tinde să-și ajungă sieși: în interiorul ei cetățenii nu sunt 

guvernați de puterea politică sau de alți membrii ai societății, ei își vor folosi 

fără constrângeri talentele cu scopul „conservării”, pentru a-și îmbunătăți 

statutul și pentru a i se recunoaște de către „egalii” săi meritele, mai ales cele 

intelectuale sau artistice9. 

2. Starea naturală și Statul

Înainte de a realiza o analiză comparativă privind starea naturală a 

omului și o așa zisă „stare naturală” a statului, se consideră necesar a se 

lămuri ce reprezintă, în viziunea lui Rousseau, omul în starea sa naturală. 

Omul este văzut ca un animal mai puțin puternic decât celelalte animale, 

mai puțin ager, dar cel mai bine organizat dintre toate 10 . Principala 

preocupare a indivizilor primitivi o constituie propria lor conservare 11 . 

Rousseau considera că, în lipsa relațiilor morale sau a îndatoririlor, oamenii 

în această stare nu puteau fi nici buni, nici răi12. În mod natural omul este 

pașnic și fricos; la cel mai mic pericol va fugi; este „pre-moral” și inocent; 

preocupat de propria bunăstare și fericire; solitar și independent. John Locke 

îi va împărtăși punctele de vedere, în special cel conform căruia omul natural 

nu a cunoscut încă rațiunea, drept urmare nu știe ce înseamnă inegalitatea, 

s-a născut egal și liber13. Contrar celor doi gânditori, Hobbes afirmă cu 

hotărâre că omul nu știe ce înseamnă bunătatea,  fiind în mod natural rău, 

vicios, neștiind ce înseamnă virtutea; el nu dorește să-și ajute semenii fără a 

le fi dator și consideră că e proprietar asupra întregului Univers14. Ne oferă o 

viziune pesimistă asupra omului în starea sa naturală, descriindu-l ca fiind 

solitar, sărac, murdar, animalic și redus15. Oamenii în stare naturală nu 

doresc decât să domine, astfel că rezultatul ar fi un continuu război al tuturor 

împotriva tuturor, deoarece aceștia nu pot conviețui în pace16.  

Primul sentiment al omului a fost acela al existenței sale și grija de a-și 

păstra viața. El va ajunge să conștientizeze că dorința bunăstării e principala 

9
Pierre Manent, Istoria intelectuală a liberalismului, Humanitas, București, 2013, p. 

120. 
10

 Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra inegalității, Institutul European, Iași, 2006, p. 

52. 
11

Ibidem, p. 59. 
12

Ibidem, p. 68. 
13

Nicola-Ann Hardwick, op.cit. 
14

Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra inegalității. Contractul Social, p. 69. 
15

Nicola-Ann Hardwick, op.cit. 
16

 Stephanie Lawson, Relații Internaționale: o scurtă Introducere, CA Publishing, 

Cluj-Napoca, 2010, p. 51. 
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cauză a acțiunilor sale, să observe ocaziile rare când interesul comun trebuia 

să îl facă să conteze pe ajutorul semenilor săi, dar și acele ocazii în care 

concurența îi impunea să se ferească de ei. Drept urmare, oamenii au căpătat 

noțiuni de bază cu privire la angajamentele reciproce și avantajul îndeplinirii 

acestora în cazul în care impuneau interese prezente și evidente17. Odată ce 

gândirea indivizilor se va dezvolta, multe din eforturile acestora vor ajunge 

să se învârtă în jurul a două cuvinte: putere și reputație. Acesta va reprezenta 

tipul oamenilor care vor prețui felul în care îi privesc ceilalți, iar fericirea lor 

va izvorî din mărturia altora și nu pe baza propriei lor mărturii. Aici se va 

putea observa motivul deosebirilor: omul primitiv trăiește în el însuși, pe 

când cel sociabil trăiește în afara sa, hrănindu-se cu opinia celorlalți, judecata 

lor oferindu-i sentimentul propriei sale existențe18. 

Dacă ar fi să analizăm statul dintr-o perspectivă realistă, am putea 

observa o serie de asemănări cu starea omului natural, a cărui primă lege este 

de a veghea asupra propriei sale conservări și primă preocupare este cea de a 

avea grijă de sine19. Așadar, o primă caracteristică a statului o reprezintă 

faptul că toate interesele sale sunt definite în termeni de putere, într-o 

manieră rațională și egoistă, acestea fiind îndreptate spre maximizarea 

propriei puteri și securități. Mai mult decât atât, se poate observa că sistemul 

internațional, care determină relațiile dintre state, este lipsit de o autoritate 

superioară, fiind anarhic. Statele se diferențiază în funcție de puterea pe care 

o deține fiecare20, asemenea omului primitiv care nu este condus de nimeni

decât de propriul său instinct, iar supraviețuirea constă în a fi cel mai 

puternic pentru a face față celorlalți. Un alt aspect, demn de menționat în 

această comparație, este conceptul de suveranitate; acesta reprezintă, pe plan 

intern, prezența unei autorități supreme, însă, pe plan extern, situația se 

schimbă: statele individuale sunt cele care dețin autoritatea absolută21; o 

situație asemănătoare se poate observa și în cazul omului în stare naturală 

care nu îi aparține altcuiva decât lui însuși, fiind propriul său suveran.  

Morgenthau considera că principala forță în căutarea puterii este 

înrădăcinată în natura umană. El vede o lume în care puterea nu doar că este 

stăpână supremă, dar nu are nici măcar rival, dă naștere revoltei împotriva 

puterii, care este la fel de universală ca și aspirația pentru putere în sine22. 

În opinia lui, politica internațională este condusă conform unor legi 

17
Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra inegalității. Contractul Social, pp. 79-81. 

18
Ibidem, p. 105. 

19
Jean-Jacques Rousseau, Contractul Social, p. 7. 

20
 Andrei Miroiu, Manual de Relații Internaționale, Polirom, București, 2006, pp. 

99-100. 
21

Stephanie Lawson, op.cit, p. 36. 
22

Stephanie Lawson, op.cit, p. 69. 
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obiective, care se găsesc în natura umană și anume câștigarea puterii și 

dominației asupra celorlalți. Puterea este un element de bază al viziunii 

realiste, motorul care determină raportul dintre state în sistemul internațional, 

oamenii politici și conducătorii vor urmări să maximizeze această putere și 

securitatea în cadrul sistemului. Statul are un imperativ moral de bază: 

supraviețuirea națională își urmărește interesul național, neținând cont de 

inegalitatea pe care o poate provoca în cadrul sistemului internațional. La fel 

ca și individul în starea sa naturală, care cu ajutorul puterii se poate impune 

în fața celorlalți, statele care dețin o putere superioară celorlalte pot exercita 

presiuni pentru generalizarea și universalizarea aspirațiilor lor morale23. 

3. Contractul Social și Uniunea Europeană

Dacă e să privim UE în strânsă legătură cu Contractul Social, putem 

observa o serie de trăsături ale Contractului care se regăsesc și în prezent în 

cadrul sistemului politic modern.  Contractul Social este o convenție care 

vizează indivizii și are drept scop de bază asigurarea libertății și securității 

acestora. Uniunea Europeană este cea care vizează, în principal, entitățile 

politice, însă putem observa că obiectivele acesteia nu sunt atât de diferite de 

cele ale Contractului Social, pe cât am crede. 

Însuși Rousseau, alături de alți teoreticieni precum: Kant, Hobbes, 

Locke, își exprimă punctul de vedere asupra subiectului ce privește sistemul 

internațional. Rousseau și-a îndreptat atenția spre ideea de cooperare 

internațională, chiar integrare, și potrivirea acesteia în cazul mai multor state 

ale Europei24. 

3.1 Conceptul de comunitate 

Ideea existenței unei naturi umane a fost îndelung dezbătută de diverși 

teoreticieni, fiecare având un alt punct de vedere asupra acesteia. Unii 

considerau că oamenii sunt predispuși să se comporte într-o anumită 

manieră, iar alții argumentau că nu există o natură umană universală, ci că 

toți oamenii sunt influențați comportamental de factori locali. În ciuda 

acestor neînțelegeri asupra existenței naturii umane universale, nu este ușor 

de negat faptul că oamenii sunt predispuși să trăiască în comunități și nu 

izolați, fără a avea contact cu ceilalți. Drept urmare, se poate susține 

23
Andrei Miroiu, op.cit., pp. 100-103. 

24
 Harry Booty, A Rousseauian Look at European Integration, 13 martie 2012, 

http://www.e-ir.info/2012/03/13/rousseauian-theories-of-international-order-and-modern

-european-integration/ , 8.06.2014. 
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existența universală a comunităților culturale care determină formarea a 

diverse comportamente umane. Acestă afirmație se poate regăsi și în cadrul 

teoriilor lui Aristotel. El este de părere că omul e un animal politic, zoon 

politikon, o „creatură a polisului” destinată traiului într-o comunitate politică, 

văzută ca habitat natural al oamenilor, dar și ca o asociație morală sau etică 

menită să asigure o viață cu adevărat umană, civilizată25. 

Rousseau va sugera că aderarea indivizilor, „fricoși” în starea lor 

naturală, la o societate e un progres natural, aceștia dorind o bază comună 

pentru o viață fericită și pașnică împreună, contrar viziunii lui Hobbes, 

conform căreia indivizii sunt într-un continuu război al tututor împotriva 

tuturor, iar crearea societății a fost necesară pentru a oferi protecție.  Odată 

format un grup, oamenii vor acționa conform voinței comune, care va deveni 

un suveran asupra întregii societăți. Singurul suveran legitim al societății 

sunt oamenii care îl compun: o națiune e o națiune înainte de a se dărui unui 

rege26. 

3.1.1 Comunitate și Securitate 

Unitatea într-un singur corp va oferi protecție membrilor săi, aceștia 

nemaiputând fi ofensați fără ca întregul corp să se simtă atacat; ba mai mult, 

întregul corp nu va putea fi ofensat fără ca membrii săi să se simtă atinși. 

Cele două părți contractante vor avea obligativitatea de a-și oferi ajutor 

reciproc și să caute să întrunească toate beneficiile care se pot obține din 

acest lucru. Suveranul nu va avea interese contrare acestora, niciodată nu va 

dori să le dăuneze membrilor săi; el este întotdeauna ceea ce trebuie să fie. 

Nerespectarea acestui pact social, a voinței generale, va duce la excluderea 

individului, forțându-l să fie din nou liber și pierzând astfel protecția în fața 

dependențelor personale27. De asemenea, Rousseau susține că statul este cel 

care reprezintă și slujește instinctul de conservare al indivizilor, el promulgă 

și veghează asupra respectării legilor care asigură securitatea și fericirea28. 

Interesul particular al fiecărui individ poate reprezenta ceva cu totul 

diferit față de interesul comun; este posibil să considere că ceea ce datorează 

cauzei comune nu e decât o contribuție gratuită, a cărei pierdere nu i-ar 

afecta pe ceilalți atât de mult cât l-ar împovăra pe el plata ei și să dorească să 

se bucure de privilegiile de cetățean fără a-și face datoria de supus29. O 

25
Stephanie Lawson, op.cit., pp. 41-42. 

26
Harry Booty, op.cit. 

27
Jean-Jacques Rousseau, Contractul Social, pp. 18-19. 

28
Pierre Manent, op.cit., pp. 120-121. 

29
Jean-Jacques Rousseau, Contractul Social, p. 19. 
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situație asemănătoare putem observa și în cazul statelor. Fiecare entitate 

politică suverană va urmări să își asigure supraviețuirea, urmărirea 

individuală a acesteia, dând naștere dilemei de securitate. La nivel 

internațional, neîncrederea față de intențiile celorlalți fac ca măsura cea mai 

potrivită de păstrare a comunității să fie o continuă contracarare a actorilor 

care pot deveni prea puternici și amenințători. Odată identificat acest stat, 

amenințător pentru siguranța națională, celelalte state se vor coaliza 

împotriva lui30. 

O soluție mai pașnică, în ceea ce privește ideea de securitate, o 

constituie realizarea unei comunități de securitate. La fel ca în cazul 

Contractului Social, în care un corp politic unește indivizii urmărind 

conviețuirea pașnică, această comunitate de securitate vizează o grupare de 

actori care sunt convinși că membrii comunității nu își vor rezolva disputele 

luptând unii cu alții. Se dorește rezolvarea disputelor fără recurgere la forță și 

război între membrii comunității. Asemănător condițiilor ce privesc 

supraviețuirea corpului politic, această comunitate de securitate va 

supraviețui dacă actorii împărtășesc valori, identități, înțelesuri; întrețin 

relații directe; se cunosc între ei, având interese și obligații comune, 

responsabilitate, altruism31. 

3.2 Principii comune 

Uniunea Europeană este o familie de țări liberal-democrate, care 

acționează colectiv pe baza unui sistem de luare al deciziilor instituționalizat. 

La fel ca și Contractul Social care stă la baza societății descrise de Rousseau, 

UE are la bază o serie de tratate care asigură buna organizare și funcționare a 

mecanismelor sale, menite să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni și 

provocărilor de la nivel global. Probabil unul dintre cele mai semnificative 

este Tratatul de la Maastricht, sau Tratatul privind Uniunea Europeană, care 

este semnat la 7 februarie 1992 și care intră în vigoare începând cu data de 1 

noiembrie 1993. Acesta este Tratatul care vorbește pentru prima dată de o 

Uniune Europeană, care instituie conceptul de cetățenie europeană și 

favorizează o nouă etapă în procesul de integrare europeană prin faptul că 

permite integrarea politică32. De asemenea, în momentul în care statele aderă 

la UE, vor semna nu doar tratatele Uniunii, legislația și normele, ci și un set 

30
Andrei Miroiu, op.cit, pp. 223-224. 

31
Ibidem, pp. 243-245. 

32
Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV:xy0026, 05.11.2015. 
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de valori comune bazate pe democrație, drepturile omului și justiție socială33. 

Statele membre urmăresc realizarea unei uniuni cât mai strânse între 

popoarele europene, iar cetățenia europeană oferă fiecărui cetățean al statelor 

membre drepturi civile, politice, economice și sociale depline, în cadrul 

întregii Uniuni Europene34.  

În viziunea lui Rousseau, democrația determină, mai mult decât alte 

forme de guvernare,  ca oamenii să se apere singuri, iar deciziile colective 

să depindă mai mult de aceștia, decât în cazul monarhiei sau aristocrației. 

Indivizii vor deveni mai autonomi, iar modul de gândire mai  rațional și 

prudent; preocuparea față de binele comun și justiție va determina o mai 

mare implicare a acestora în cadrul discuțiilor și dezbaterilor politice35. 

Putem găsi o asemănare între statele Uniunii Europene și indivizii care 

renunță la drepturile conferite de starea naturală pentru a se conforma 

Contractului Social și a face parte dintr-o comunitate. Numeroase state 

membre ale UE ilustrează non-absolutul: ele sunt suverane în guvernarea de 

apărare, dar nu și în guvernarea monetară, politici de schimb și multe alte 

politici de protecție socială, pe care le administrează în cooperare cu 

autoritățiile Uniunii Europene prevăzute de legislația UE. Suveranitatea 

absolută reprezintă chintesența suveranității moderne, însă, în ultimele 

decenii, a început să fie circumscrisă de insituții precum cele ale Uniunii 

Europene. Uniunea își însușește aspecte importante ale suveranității într-o 

insituție „supranațională”, în care libertatea de acțiune a statelor va fi 

constrânsă36. 

La Rousseau, Contractul Social oferă corpului politc o putere absolută 

asupra tuturor membrilor săi, putere condusă de voința generală, care poartă 

numele de suveranitate37.  Statul, asemănător cu ceea ce se întâmplă și în 

cazul UE, va deveni stăpânul tuturor bunurilor membrilor săi prin Contractul 

Social, care reprezintă fundamentul tuturor drepturilor în stat. Acesta nu va 

duce la distrugerea egalității naturale, ci va înlocui printr-o egalitate morală 

și legitimă lipsa de egalitate fizică dintre oameni lăsată de natură, astfel că, 

chiar dacă indivizii sunt inegali ca forță sau geniu, ei sunt toți egali prin 

convenție și drept. Voința generală este cea care îndrumă forțele statului spre 

principalul scop al ei, și anume binele comun, pe baza căruia ar trebui să fie 

guvernată societatea. Așadar, prin deducerea faptului că suveranitatea, care 

33
Michelle Cini, Nieves Perez- Solorzano Borragan, European Union Politics, Oxford 

University Press, Oxford, 2003, p. 3. 
34

Ibidem, p. 7. 
35

Democracy, 27 iunie 2006, http://plato.stanford.edu/entries/democracy/, 10.06.2014. 
36

Sovereignity, 31 mai 2003, revizuit în 8 iunie 2010, 

http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/, 8.06.2014. 
37

Jean-Jacques Rousseau, Contractul Social, p. 29. 
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nu reprezintă decât exercitarea voinței generale, nu poate fi înstrăinată, iar 

suveranul, ființă colectivă, neputând fi reprezentat decât prin el însuși, putem 

afirma că puterea se poate transmite, dar voința nu. De asemenea, dacă e să 

luăm în calcul voința particulară, se poate observa că aceasta are o tendință 

spre preferințe, în timp ce voința generală vizează egalitatea. Dacă voința 

generală va fi suprimată, iar poporul nu va face decât să asculte, acest lucru 

va duce la dizolvarea lui și își va pierde calitatea de popor. În momentul în 

care va apărea un stăpân, suveranul nu va mai exista, iar corpul politic se va 

distruge. Ordinele liderilor vor fi considerate ca aparținând voinței generale, 

doar în momentul în care suveranul nu li se va opune38. Voința generală este 

cea care îndeplinește funcțiile politice, este soluția fundamentală a 

problemelor politice. Aceasta trebuie să îndeplinească interesele societății în 

ceea ce privește supraviețuirea și libertatea, care, la rândul lor, vor evolua 

spre prosperitate si autonomie39. 

4. Concluzie

Jean-Jacques Rousseau a avut o mare influență asupra filosofiei politice 

și morale, chiar dacă este mai puțin convențional decât alți filosofi moderni. 

El a reușit să determine oamenii să observe ceea ce se află în jurul lor, 

fenomenele miraculoase ale naturii, și să facă din dorința de libertate o 

aspirație universală. Obiectivul său a fost realizarea unei alianțe comune, în 

care indivizii să se lase ghidați de voința comună, uitând de tentația de a fi 

antisociali și de rivalitățile provocate de interesele și acțiunile private care nu 

fac decât să dăuneze și să accentueze tendințele de inegalitate. Societatea, în 

viziunea lui Rousseau, trebuie să asigure pacea și dreptul tuturor de a avea 

posesiuni, să fie lipsită de orice element de coerciție care ar submina 

responsabilitatea morală a indivizilor; cetățenii vor fi egali în drepturi și nu 

vor putea să exercite putere unii asupra celorlalți, voința comună fiind cea 

care va constitui autoritatea politică. 

Convingerile lui Rousseau, centrate în jurul indivizilor și a bunăstării 

acestora, le putem regăsi și în cadrul Uniunii Europene, care, în raport cu 

statele și cetățenii, urmărește să le asigure o serie de valori democratice 

comune, drepturi și justiție socială. Uniunea dorește să ofere securitate 

38
Ibidem, pp. 21-25. 

39
 Zev M. Trachtenberg, Making Citizens: Rousseau’s Political Theory of Culture, 

Routledge, Londra, 1993; 

http://books.google.ro/books?id=g4mhQjUuIMgC&printsec=frontcover&dq=Rousseau

%E2%80%99s+theory+of+human+association+:+transparent+and+opaque+communitie

s&hl=en&sa=X&ei=hAdeU4PULKaP5AS41oCYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fa

lse, 9.06.2014. 

http://books.google.ro/books?id=g4mhQjUuIMgC&printsec=frontcover&dq=Rousseau%E2%80%99s+theory+of+human+association+:+transparent+and+opaque+communities&hl=en&sa=X&ei=hAdeU4PULKaP5AS41oCYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ro/books?id=g4mhQjUuIMgC&printsec=frontcover&dq=Rousseau%E2%80%99s+theory+of+human+association+:+transparent+and+opaque+communities&hl=en&sa=X&ei=hAdeU4PULKaP5AS41oCYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ro/books?id=g4mhQjUuIMgC&printsec=frontcover&dq=Rousseau%E2%80%99s+theory+of+human+association+:+transparent+and+opaque+communities&hl=en&sa=X&ei=hAdeU4PULKaP5AS41oCYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ro/books?id=g4mhQjUuIMgC&printsec=frontcover&dq=Rousseau%E2%80%99s+theory+of+human+association+:+transparent+and+opaque+communities&hl=en&sa=X&ei=hAdeU4PULKaP5AS41oCYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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tuturor membrilor săi, eliminând necesitatea de a se recurge la violență, și 

este suveran, într-o oarecare măsură, asupra statelor membre, având scopul 

de a menține ordinea, disciplina și respectarea interesului colectiv. Așadar, 

corelând principiile lui Rousseau cu cele ale Uniunii Europene, vom putea 

observa unele similitudini, care nu fac altceva decât să întărească ipoteza 

conform căreia Contractul Social a influențat într-o oarecare măsură evoluția 

sistemului politic modern și a furnizat elemente politice care au fost preluate 

în configurarea politică a UE. 
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GÂNDIREA HUSSERLIANĂ ȘI DEBUTUL ETICII 
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Abstract: This article is trying to show the connection that exists between 

the ethics of Emmanuel Levinas and the phenomenology of Edmund Husserl. 

Our analysis will focuse on how commenting the work of Husserl, Levinas 

opened up his proper path in philosophy and sketched the possibility of an 

ethics of the Other. We will try also to see when, regarding Levinas, we are 

dealing with the commentator of the husserlian works and when the proprer 

levinasian way of thinking manifests. The main idea sustained by our paper 

is that without the phenomenological background there could be an ethics of 

alterity. The main concept that we have chosen to argue this is the concept of 

sensibility, as being, as we shall see, the place of the subject where the other 

manifests itself. We have discussed the concept of sensibility in both Levinas 

and Husserl, trying to see the evolution of it in both the ego and the alter 

ego. 

Keywords: ethics, phenomenology, the ego, sensibility, Husserl 

În istoria filosofiei, fenomenologia desemnează o știință, un ansamblu 

de discipline științifice, dar în același timp, o metodă și o atitudine a gândirii: 

atitudinea de gândire specific filosofică și metoda specific filosofică1. 

Pentru Husserl, gândirea filosofică nu se poate sprijini pe postulatele 

specifice atitudinii naturale 2 . Prin aceasta, trebuie să înțelegem poziția 

subiectului față de lume, respectiv o atitudine care nu implică o critică a 

cunoașterii acestei lumi. Gândirea naturală ce caracterizează această atitudine 

nu se ocupă de problemele legate de posibilitatea prin care noi accedem la 

această cunoaștere. În schimb, atitudinea filosofică pe care Husserl o 

proclamă descrie maniera în care subiectul, ca subiect al cunoașterii, se 

* doctorand , Universitatea Babeș Bolyai, e-mail : ciricalina@gmail.com. Coordonator

științific: prof. univ. dr. Virgil Ciomoș 
1
 Edmond Husserl, L’Idée de la phénoménologie. Cinq leçons, tradus de A.Lowit, PUF, 

Paris, 1970, p. 45. 
2
 Idem, Idées directrices pour une phénoménologie, (Idées I), trad. Paul Ricoeur, 

Gallimard, Paris, 1950. 
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poziționează critic față de lume și față de cunoștiințele dobândite în interiorul 

acesteia. Această atitudine critică va avea un instrument propriu de lucru.  

Nu este vorba aici despre o metodă care verifică ipotezele științifice date 

în avans, ci este vorba despre o metodă reductivă3, ce încearcă să ajungă la 

adevărurile prime, imposibil de sesizat în atitudinea naturală. Această metodă 

este reducția fenomenologică, iar rolul avut în fenomenologie va fi acela de 

instrument al unei cunoașteri caracterizate de științificitate. Astfel, Husserl 

va opune atitudinii gândirii naturale, atitudinea spiritului filosofic4. 

Emmanuel Levinas, filosof și fenomenolog el însuși, a întreținut un vast 

raport cu fenomenologia, fiind atât un traducător al operelor lui Edmund 

Husserl5, cât și un comentator al acestora6. Prin acestea, Levinas reușește 

pătrunderea fenomenologiei în Franța, devenind, astfel, și primul comentator 

în această țară al operei husserliene, odată cu publicarea tezei sale de 

doctorat7. 

Chiar dacă gândirea levinasiană se grupează în jurul câtorva teme 

diferite, alteritatea fiind firul conducător, ele sunt chestionate într-o manieră 

similară, care se revendică din fenomenologie.  

În cuprinsul acestei lucrări, vom încerca să regăsim acele elemente care 

îl identifică pe Levinas drept fenomenolog. Această legatură trebuie realizată 

în dubla articulare a distanței comentatorului, dar și a celui care își dezvoltă 

propriul sistem filosofic, consacrat a face inteligibilă intersubiectivitatea ce 

are, pentru Levinas, un caracter etic. Cititorul operei levinasiene întâlnește 

această dublă dificultate: citirea textelor sale, în măsura în care acestea 

comportă diferite nivele de analiză, și înțelegerea locurilor în care se petrece 

o interpretare a gândirii husserliene și a celor în care vorbim de o meditație

ce îi aparține doar filosofului francez. 

Stabilirea punctelor de tranziție între pasajele expunerii postulatelor 

husserliene și cele de interpretare a acestora va fi o piatră de încercare, cu 

atât mai mult cu cât, întreaga lectură filosofică de orice natură este deja o 

interpretare.  

3
Referitor la reducția ca metodă, vom detalia aceasta în cuprinsul lucrării noastre, dar 

trimitem de asemenea și către articolul „Réduction et intersubjectivité” , în : Husserl, 

edit. Eliane Escoubas și Marc Richir, Millon, Grenoble, 2004. 
4

Edmond Husserl, L’idée de la phénoménologie, ed. cit, Prima lecție. 
5
 Idem, Méditations cartésiennes, tradus de G. Peiffer și Emmanuel Lévinas, Vrin, 

Paris, 2001. 
6
 Emmanuel Levinas, Intentionnalité et métaphysique, Intentionnalité et sensation, La 

ruine de la représentation, L’oeuvre d’Edmond Husserl, în En decouvrant l" existence 

avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris, 2001. 
7

Idem, Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Vrin, France, 2001. 
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O depășire a fenomenologiei husserliene trimite, în primul rând, la 

analizele ce privesc intenționalitatea. Ceea ce îi este propriu intenționalității 

este faptul că ea nu reprezintă ipso facto umplerea intuitivă a obiectelor. 

Intenționalitatea sau conștiința de un anumit conținut este, înainte de toate, 

maniera prin care celălalt intră în sfera aceluiași. Este vorba aici de ceea ce 

am putea numi o depășire a intenției în intenția însăși. În acest sens, trebuie 

sa înțelegem ideea de intenționalitate atunci când afirmăm că ea vizează mult 

mai mult decât aparent o face8. Depășirea de sine a conștiinței intenționale 

este intim legată de noțiunea de orizont implicată în cea de intenționalitate, 

însă, așa cum arată și Levinas9, o analiză aprofundată a intenționalității va 

aduce în discuție și alte teme de cercetare care vor arăta limitele subiectului 

constituant. 

Una dintre aceste limite ține de imposibilitatea reducției transcendentale 

a eului pur10, iar o altă limită întâlnită este dată de faptul că analizele 

intenționalității obiectivante vor arăta că aceasta este, de asemenea, 

conștiința non-obiectivantă de sine, non-teoretică și non-intențională. În 

aprofundarea acestei intenționalități non-teoretice se va ivi posibilitatea unei 

alte fenomenalități, aceea a celuilalt11. 

Ceea ce caracterizează această altfel de fenomenalitate ține de faptul că 

alteritatea care este adusă în scenă este una absolută și ireductibilă, fiind 

rezultatul unui proces de non-donație, produs al unei intenționalități 

ireductibile la rândul ei.  

În consecință, nimic nu poate acționa asupra a ceea ce nu se dă sau, cel 

puțin, nu se dă în maniera în care fenomenul husserlian o face.  

Alteritatea, în această nouă fenomenalitate, va fi de la început una 

considerată de Levinas etică. Ne putem întreba dacă este echitabil să vorbim 

în fenomenologie de o astfel de alteritate etică, respectiv una care înfățișează 

eșecul incapacității constituirii celuilalt. Trebuie să încercăm să clarificăm 

diferențele care pot exista între acest tip de alteritate etică de care vorbește 

Levinas și alteritatea fenomenologică. Pentru Levinas, doar celălalt poate 

8
În paragraful 20, p. 86 al Meditatiilor carteziene, Husserl vorbește despre faptul că 

există pentru conștiință o semnificare a lucrului vizat, o semnificare care depășește însăși 

ceea ce a fost vizat în mod explicit. 
9
 En decouvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p.132: Levinas vorbește despre 

faptul că Husserl este cel care se află la originea scrierilor sale, în special al ideilor de 

intenționalitate și de orizonturi ale sensului, care se estompează atunci când gândirea se 

resoarbe în gândit. 
10

Idées I, §57. 
11

 Entre nous, p. 28: relația cu celălalt poate să fie cercetată ca o intenționalitate 

ireductibilă, chiar dacă acest lucru va însemna o modificare adusă ideii de 

intenționalitate. 
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angaja o etică. Considerarea alterității celuilalt drept una etică implică, în 

primul rând, o luare de poziție față de celălalt în ceea ce privește identificarea 

locului lui în trama ființei, a sensului pe care aceasta îl are. Celălalt, în 

termeni levinasieni, nu este nici o unitate de sens, capabilă să fie explicitată 

prin intermediul unei analize intenționale, nici un element care să 

acompanieze înțelegerea Ființei, cum este "mitsein"-ul heideggerian12. Pentru 

Levinas, toate aceste sensuri vor depinde de alteritate. Din acest punct de 

vedere, Levinas rămâne fidel unei fenomenologii care se află tocmai în 

căutarea unui sens13. 

În filosofia sa, căutarea semnificației sensului se va înrădăcina în 

primordialitatea celuilalt care, prin alteritatea sa, va avea un sens etic. În 

acest mod, a semnifica, a avea un sens, va însemna a întoarce toate sensurile 

sau cunoștiințele deținute ca autentice la ceea ce este presupus a fi originea 

acestora. Găsim aici încă o identificare cu fenomenologia, în ceea ce privește 

această reîntoarcere a lucrurilor la originea lor. Această întoarcere la sursă va 

presupune găsirea unui sens etic care va deveni apoi o sursă de sens. Sensul 

etic va aparține regimului unei altfel de fenomenalități.  

În fenomenologie, regimul alterității fenomenologice nu trebuie 

echivalat cu cel al alterității etice. Una dintre încercările tezei noastre va fi în 

a repera acele locuri în opera husserliană care vizează alteritatea 

fenomenologică, care sunt apoi interpretate de Levinas în direcția unui sens 

etic.  

Expresia alteritate fenomenologică, pe care o găsim ca atare discutată în 

cartea Nataliei Depraz14, reprezintă denumirea tuturor acelor zone unde în 

opera husserliană găsim referiri la celălalt al conștinței, dar aflat în interiorul 

conștiinței însăși. Întrebările privitoare la pasivitate, timp, afectare, înțelese 

ca fire conducătoare ale unei analize transcendentale, sunt alterități care 

rezistă conștiinței în măsura în care se constituie și se derulează ele însăle, pe 

fondul unei conștiințe tematizante.  

Maniera în care ele sunt constituite arată într-un anumit mod limitele 

însăși ale unei conștiințe tematizante. În sensul acesta, o alteritate 

fenomenologică este rezultatul unui proces de non-donație, atestat ca atare în 

constituirea sensului. Tocmai pentru că alteritatea fenomenologică nu este 

rezultatul unei donații, în acest sens, putem afirma faptul că alteritatea etică 

este o altă formă a alterității fenomenologice, investită de către Levinas cu 

sens etic.  

12
Heidegger, Martin, Etre et temps, trad. Emmanuel Martineau, Authentica, Paris, 1985. 

13
 Paul Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris, 2000  p.11: prima 

întrebare a fenomenologiei: ce înseamnă a semnifica? 
14

 Depraz, Natalie, Transcendance et incarnation. Le statut de l’intersubjectivité comme 

altérité à soi chez Husserl, Vrin, Paris, 1995. 
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Celălalt, ca temă centrală, dar nu singulară, nu apare ca rezultat al unei 

proces de obiectivare, la care participă funcțiile proprii ale subiectivității 

transcendentale: reducția și constituirea15. Celălalt, pentru Levinas, nu este o 

identitate pe care conștiința să o poată modifica sau constitui. Datorită 

acestui lucru, putem vorbi în cadrul filozofiei levinasiene de o 

fenomenologie fără constituire care dă accesul la un alt tip de 

fenomenalitate16 . 

Specificitatea relației intersubiective la Levinas va arăta faptul 

paradoxal, că relația cu celălalt văzută ca o transcendență, este o relație cu o 

identitate care nu se dă, pe care nu o putem conține. Mai degrabă, identitatea 

celuilalt ține mai curând de ordinul absenței, decât de cel al prezenței. 

Referitor la această posibilă identitate între cele două tipuri de 

fenomenologie, există studiul lui Dominique Janicaud17 care analizează nu 

conținutul temelor levinasiene, ci maniera în care ele uzează metoda 

husserliană. Potrivit lui Janicaud, în filosofia lui Levinas are loc o 

descalificare a fenomenologiei ca metodă. Filosofia levinasiană care se 

reclamă de la fenomenologie ține tocmai de non-posibilitatea unei eidetici în 

care să se formeze descrierea celuilalt sau ideea de infinit.  

Descrierea celuilalt nu înseamnă constituirea unei regiuni de ființă 

specifice și nici nu este rezultatul unei analize noetico-noematice. Nu poate fi 

vorba despre intuirea unei esențe prin care să-l vizăm pe celălalt. Tocmai 

faptul că celălalt scapă fenomenului și ontologiilor regionale face ca el să 

rămână o enigmă18. 

Ideea de transcendență care îl caracterizează pe celălalt ține de ordinea 

non-adecvării. Tocmai relația cu această transcendență neadecvată este ceea 

ce Levinas numește etică19. Obiecțiile pe care Janicaud i le aduce lui Levinas 

țin de faptul că, în TI, Levinas reduce fenomenologia la eidetică prin 

intermediul intenționalității. Tot în TI, Levinas asimilează fenomenologia 

ontologiei, cele două nu se pot egaliza pentru că fenomenologia este, în 

primul rând, o metodă. 

15
v. Husserl Edmond, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie

phénoménologique pures,primul tom: Introduction générale à la phénoménologie pure, 

(Idées I), tradus de Paul Ricoeur, Gallimard, Paris, 1985. 
16

 François Armengaud Paru, „Entretien avec Emmanuel Lévinas”, în Revue de 

Métaphysique et de morale, N°3, 1985. 
17

 Dominique Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française, 

Editions de l’éclat, France, 1991, p. 36. 
18

v. Emmanuel Lévinas, „Enigme et phénomène” , în En decouvrant l´existence.
19

Totalitate și infinit, p. 15: esențialul eticii se află în intenția sa transcendentă, care nu 

este structurată doar de către noemă și noeză. 
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1.1 Posibilitatea unei constituiri etice a celuilalt 

Propunem analiza acestor concepte pentru a încerca identificarea unei 

constituiri etice, în ceea ce îl privește pe Levinas. Vom încerca, în primul 

rând, în această analiză, să arătăm fundalul fenomenologic pe care o analiză a 

constituirii etice se sprijină în opera levinasină. În încercarea noastră de a 

arăta relația lui Levinas cu fenomenologia, vom propune totodată și anumite 

considerații interpretative, care ne vor permite, plecând de la fenomenologia 

husserliană, să ajungem în câmpul sensibilității.  

Vom încerca să descifrăm înțelesul pe care sensibilitatea îl are, tocmai 

pentru a arată faptul că subiectivitatea etică la Levinas nu este decât o 

înțelegere extremă a noțiunii de sensibilitate. O să ne bazăm analizele, în 

special cele privind interpretările fenomenologice, în primul rând asupra 

articolelor cuprinse în volumul EDE.  

În materie de fenomenologie, preocuparea lui Levinas ține de 

posibilitățiile unei fenomenologii întoarsă spre problematica timpului. Din 

moment ce fenomenologia se ocupă de constituirea obiectivitățiilor, unde 

rolul intenționalității rămâne esențial 20 , iar analizele asupra chestiunii 

timpului implică ajungerea la straturile ultime ale conștiinței, cele hyletice, 

non-intenționale, acest lucru va proba însăși limitele intenționalității.  

Problematica temporalității va însemna ajungerea la analize asupra 

intenționalității ce vor releva intenționalități care nu mai animă materia 

sensibilă. Levinas arată faptul că elementele hyletice, adică materia 

non-intențională a profunzimilor ultime ale conștiinței, sunt cele care stau la 

baza intenționalității21. Altfel spus, la baza intenționalității se află altceva 

mult mai profund, respectiv sensibilitatea.  

Levinas este interesat de reducția fenomenologică pentru că aceasta lasă 

să apară în aceeași mișcare reductivă toate orizonturile de sens, orizonturi din 

care face parte inclusiv eul pur22. Transcendent în imanență, eul pur relevă 

pentru Levinas de un absolut lipsit de componente explicite23, altfel spus, 

nici o altă reducție nu este posibilă pentru el. Levinas îl caracterizează ca o 

identitate al cărei mod de a fi este acela de a fi „unic”. Eul pur se 

temporalizează prin intermediul intenționalitățiilor non-obiectivante24. Se 

evidențiază, aici, rolul proto-impresiei, a impresiei originare: în 

20
Vom aborda mult mai profund acestă relație în cuprinsul cărții noastre dedicate 

constituirii în fenomenologia husserliană. 
21

 Intentionnalité et sensation, p. 206: donările hyletice se află la baza intenționalității, 

relevând, astfel, rolul major pe care senzația îl ocupă în teoria husserliană.  
22

Hors sujet, p. 210. 
23

Ibidem, p. 211. 
24

Ibidem, imixtiunea retențiilor și protențiilor la baza impresiei originare. 
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proto-impresie, identitatea eului se constituie ca unicitate, ca 

non-apartenență25.  

Levinas va arăta în continuare că noțiunea de Eu transcendental este 

ceva ce rămâne în afara sistemului26. Astfel, categoria diferenței este stabilită 

prin unicitatea subiectului (prin aprofundarea rolului proto-impresiei).  

Diferența nu revine la o logică identitară prealabilă ordinii speciei și 

genului27. Eul este, astfel, în afara subiectului, în afara conceptului și în afara 

sistemului.28 De altfel, pentru Levinas, modul ultim de a fi al gândirii nu este 

reprezentat de intenționalitatea obiectivantă. În mișcarea însăși a 

intenționalității, sunt vizate deschiderea față de lucruri, conținutul sensibil, 

hyle-ul. Este aici vorba despre ceea ce Levinas numea o intenționalitate care 

vizează mai mult decât ceea ce ea pare că vizează. Este vorba despre o 

intenționalitate care se transformă în intenționalitate afectivă29. Trecerea la 

registrul etic se reazlizează pentru că eul pur nu se înscrie ordinii tematizării 

și nu poate fi supus descrierii în termen de fenomen. Această imposibilitate 

apare pentru Levinas ca o oportunitate de a începe o altă ordine, un alt sens, 

acelea ale eticii și ale celuilalt. Astfel, pentru Levinas, ideea de orizont 

deschide și angajează posibilitatea unor alte orizonturi: eul pur are statutul de 

a fi unic, proto-impresia este considerată ca o retragere, unicitatea eului va 

deveni o categorie a diferenței, plecând de la particular și de la universal, iar 

intenționalitatea va apărea ca punere în relief a hyle-ului și a intenționalității 

afective. Eul pur va fi văzut ca pasaj către etică.  

Este esențial să ne reîntoarcem acum la analizele husserline în care 

problema sensibilității este percepută ca celălalt al conștiinței tematizante, 

respectiv la momentul în care noțiunea de sensibilitate relevă de o altfel de 

semnificație decât cea de trecere, pentru a accesa modurile cunoașterii. 

Afectarea și pasivitatea apar ca indice ale unei intenționalități anterioare 

intenționalității tematizante, active și fondatoare, unde o nouă semnificație 

25
Ibidem. 

26
Ibidem: Eul transcendental nu relevă de nici un demers tematizant. 

27
Ibidem, p. 213: eul este diferit prin unicitatea sa și nu este unic prin diferența sa. 

28
 Ibidem: eul pur ca subiect al conștiinței transcendentale, este el însuși dincolo de 

subiect, unicitatea lui se dezvăluie continuu. 
29

 Ideen I, p. 263: „C’est sans doute à cause de cette lumière, propre à l’acte 

intentionnel, propre à la noèse appelée à éclairer les formes du noématique, modalités du 

sensé et du rationnel - que la magnifique découverte faite par Husserl de l’întentionnalité 

affective et axiologique, - sans laquelle tout le vécu non-théorétique de la conscience 

retomberait en contenu « hylétique » - comporte l’affirmation d’un “élément doxique qui 

réside en toute positionalité”. 
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pentru sensibilitate este posibilă. Sensibilitatea se desfășoară cu o 

specificitate și o semnificație proprie30. 

Ceea ce ne propunem în această parte a lucrării noastre se structurează în 

două modalități de abordare diferite. Pe de o parte, vom purcede la o 

revizuire a conceptului de intenționalitate 31. Acest lucru ne va permite să ne 

reîntoarcem la zonele care fac parte dintr-o fenomenologie a constituirii care 

nu mai țin de ordinul ego-ului transcendental. Vom găsi acolo zone ale 

conștiinței unde ego-ul participă în mod pasiv. Sunt zonele care vizează 

analizele asupra afectării, pasivității și donările senzațiilor.  

Plecând în principal de la acestea, vom constata o înlocuire a 

conceptului de sensibilitate în fenomenologie. Aici vom găsi acel tip de 

sensibilitate care îl interesează pe Levinas. Pentru el, sensibilitatea, fiind cea 

care relevă în întregime de subiect, va înlocui, astfel, de la început, acea 

sensibilitatea care rămânea mereu în afara sistemului. Astfel spus, tratarea 

sensibilității în analizele husserline va instala la Levinas o concepție a 

subiectivității, trăită și simțită, dincolo de subiect.  

1.2 Noua idee de intenționalitate și gândirea implicită. 

În fenomenologia care dă lucrurile așa cum ele sunt conștiinței, cel mai 

mult va conta, pentru Levinas, faptul că ele sunt trăite de aceasta. Ele nu sunt 

reprezentate, ci se dau prin intermediul schițărilor, al trăirilor. Schița, pentru 

Levinas, relevă de senzație, de pre-reflexiv. Schițarea apare ca o trăire 

subiectivă32. Din acest punct de vedere, trebuie să remarcăm faptul că ideea 

de trăire este pusă în relație cu însăși ideea de viață. Este vorba, aici, la 

Levinas, de o bulversare a subiectului reprezentării. Pe de altă parte, noțiunea 

însăși de intenționalitate își va găsi sursa în conținuturile trăite și nu 

percepute sau reprezentate. Trăitul va releva de caracterul de viață, de viu33. 

Intenția însăși va fi pentru Levinas trăire34. 

30
„La façon nouvelle de traiter la sensibilité consiste à lui conférer dans son obtusité 

même, et dans son épaisseur, une signification et une sagesse propres et une espèce 

d’intentionalité. Les sens ont un sens”. Réflexions sur la “technique” 

phénoménologique, p. 165. 
31

Căruia îi vom rezerva, apoi, o analiză mai amănunțită în cuprinsul lucrării noastre. 
32

 „La sensation est Abschattung, [Esquisse] mais se donne elle-même dans 

l’immanence où elle est vécue, à travers des Abschattungen”, Intentionnalité et sensation 

, p. 211. 
33

 „Le terme vivre désigne la relațion pré-réflexive d’un contenu avec lui-même (…) la 

conscience qui est conscience de l’objet, est conscience nonobjectivante de soi, elle se 

vit, est Erlebnis”, Ibidem, p. 206. 
34

Ibidem. 
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Dacă vorbim despre plenitudinea lucrului vizat și nu reprezentat, trebuie 

să arătăm faptul că această plenitudine a lucrului trimite la percepții multiple 

ale aceluiași lucru, ea însăși depinde de aceste percepții multiple. Faptul că 

eul vizează în mod explicit o anumită parte a obiectului implică, însă, și 

faptul că, la un moment dat, el vizează implicit toate celelalte părți ale 

acestui obiect. Altfel spus, lucrul dat în carne și oase semnifică prezența unei 

identități unde actual și inactual, explicit și implicit fac parte din aceeași 

identitate35. Această dimensiune implicită va fi ea însăși un mod de a fi al 

obiectului intențional36. Însă, prin aceasta, Levinas nu respinge complet rolul 

intenționalității în fenomenologie, pentru că intenționalitatea nu constituie 

doar un raport de cunoaștere în ce privește obiectele, ci există încă o zonă 

necunoscută a lucrului vizat, ceea ce Husserl înțelege prin noțiunea de 

orizont. Astfel încât, fenomenologia va fi o „reactivare a orizonturilor uitate 

și a orizontului tuturor acestor orizonturi”37. 

Făcând parte din aceste orizonturi, sunt noțiunile de sensibilitate și 

senzație, ele însoțind viața fiecărui trăit, situându-se, deci, la baza 

intenționalității. Însă, aceste donări nu relevă de obiect, ci de subiect, ele 

trîmițând la fluxul de conștiință. Altfel spus, aspectul sensibil al trăitului nu 

constituie o calitate a obiectului vizat. Acest aspect sensibil nu recunoaște un 

orizont subiectiv, care nu se structurează ca noemă a unei noeze. El ține de 

subiect. Levinas aprofundează acest orizont, făcând din această dimensisune 

implicită, senzorială, fundamentul activității constituante38.  

Pentru Levinas, conștiința va fi ca un flux temporal, având o 

componentă senzorială cu părți reale. Nu este vorba despre un singur trăit al 

conștiinței, ci despre trăiri multiple, pe care conștiința le întreține la infinit. 

Astfel încât, pentru Levinas, fiecare trăit poartă în el mai mult decât ceea este 

vizat. Acest surplus va constitui întreaga pozitivitate a lumii senzoriale care 

face parte din actele eului. Chiar dacă intenționalitatea este fenomenologică, 

ea va reabilita sensibilul. Dacă toate trăirile sunt ale conștiinței39, acest lucru 

35
„Mais l’essence du flux du vécu chez un moi vigilant implique, d’après ce qui 

précède, que la chaine ininterrompue des cogitățions soit constamment cernée par une 

zone d’înactualité, toujours prête elle-même à se convertir dans le mode de l’actualité, 

comme réciproquement l’actualité en inactualité”, Idées I, §35, p. 115. 
36

 „L’idée d’une implication nécessaire, absolument imperceptible au sujet se dirigeant 

sur l’objet, ne se découvrant qu’après coup, dans la réflexion, ne se produisant donc pas 

dans le présent, c’est-à-dire se produisant à mon insu - met fîn à l’idéal de la 

représentation et de la souveraineté du sujet”, Intentionalité et sensation , p. 205. 
37

Ibidem. 
38

 „La présence de l’objet n’est pas pensée comme telle ; elle tient à la matérialité des 

sensations, au vécu non-pensé ”, Ibidem, p. 208. 
39

Husserl, Idées I, §45, p. 146. 
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înseamnă faptul că intenționalitatea restaurează toate implicațiile existente în 

actul intențional. Însă, mișcarea intențională ascunde o altfel de mișcare40. 

Aceste mișcări subiective, disimulate de către intenționalitate, constituie 

locul de apariție al fenomenului. Ele se disting de cele intenționale, pentru că 

ele relevă relații ireductibile la aceeași mișcare. Aceste alte mișcări vizează 

obiecte, deținând semnificații proprii, fără ca sensurile lor să fie subordonate 

actului obiectivant. Este vorba, în cazul lor, de un sens al cărei constituire 

rămâne disimulată. Astfel, pentru Levinas, în spatele oricărei intenționalități 

obiectivante, există o viață concretă, ea însăși intențională41. Este vorba, în 

acest caz, despre sensibil. Astfel încât, conștiința nu va mai fi doar locul 

intențiilor. Va fi și locul senzațiilor42. Este reabilitată, astfel, în conștiință, 

atât dimensiunea sensibilității, cât și cea a lumii senzoriale.  

Intenționalitatea nu va mai fi doar deschidere și prezență în jurul 

obiectelor, ci și prezență a gândirii implicite. Altfel spus, ea va fi prezentă și 

în jurul orizonturilor lucrurilor. Ea este mai mult decât ceea ce vizează.  

Faptul că conștiința este prezentă în jurul lucrurilor semnifică, contrar 

reprezentării, faptul că lucrurile nu există doar datorită unei esențe. Faptul că 

sunt prezente „în carne și oase” nu epuizează totalitatea sensului lor. Ele sunt 

asumate ca sensuri implicite ale unei vieți uitate43. Chiar dacă pune în lumină 

o anumită parte din obiect, intenționalitatea rămâne totuși și ignorare a

acestuia44. 

Prezența în jurul lucrurilor implică atât o altă prezență în jurul acestora, 

care este ignorată, cât și existența altor orizonturi corelative ale intențiilor 

implicite. Toate aceste trăiri inactuale vor reprezenta, pentru Levinas, 

preambulul unei altfel de gândiri, aceea a unui altfel de a fi. Este vorba aici 

de conceptele de inactual și de implicit, care duc la reconsiderarea lumii 

senzoriale și a sensibilității, fiind concepte prezente în orice act intențional, 

ce vor fi ulterior reprezentate ca elemente ale unei gândiri etice45. 

40
Levinas, Intentionnalité et métaphysique, p. 190. 

41
Ibidem, p. 191. 

42
„La conscience sensations et intentions”, în Ideen I, M. E. Husserl, p. 64. 

43
 „La phénoménologie, comme toute philosophie, enseigne que la présence immédiate 

auprès des choses ne comprend pas encore le sens des choses et, par conséquent, ne 

remplace pas la vérité”, La ruine de la représentațion, p. 176. 
44

 „L’intention dans son « éclatement vers l’objet » est aussi une ignorance et une 

méconnaissance du sens de cet objet”, Ibidem, p. 179. 
45

 „Dans une phénoménologie où l’activité de la représentățion totalisante et totalitaire 

est déjà dépassée dans sa propre întention, où la représentățion se trouve déjà placée 

dans des horizons que, en quelque façon, elle n’avait pas voulus, mais dont elle ne se 

passe pas - devient possible une Sinngebung éthique, c’està-dire essentiellement 

respectueuse de l’Autre”, Ibidem, p. 203. 
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Formula pe care Levinas o folosește, Sinngebung etică, va desemna un 

fel de intenționalitate etică, adică o retragere a Sinngebung în ea însăși, o 

retragere care, după Levinas, se va deschide asupra orizonturilor unde ea se 

află. 46  Astfel, pentru Levinas, sensibilitatea condiționează conștiința 

intențională însăși. Această sensibilitate nu trebuie să fie înțeleasă ca o 

materie dată în mod brutal spre care se îndreaptă o gândire spontană, ea nu 

desemnează partea receptivității în spontaneitatea obiectivantă și nici nu 

apare ca sol al cunoașterii raționale 47 . În rândul straturilor sensibile, 

conștiința obiectivantă se dezvăluie ca fiind la însăși lîmita ei prin aceea că 

ea nu este conștiință obiectivantă de sine.  

1.3 Considerații finale 

Aspectele principale pe care Levinas le evidențiază în ceea ce privește 

sensibilitatea pot fi rezumate astfel: există o funcție transcendentală a 

sensibilității48, sensibilitatea însăși este intențională, iar sensibilitatea apare 

ca operă a identificării, totodată ea fiind în centrul orientării subiectului.  

Sensul pe care îl putem conferi sensibilității este acela de individuare a 

subiectului. Acest lucru va însemna pentru Levinas, posibilitatea de a-l prîmi 

pe celălalt fără ca lucrul acesta să însemne privarea lui de alteritatea care îl 

caracterizează. Altfel spus, în limbaj husserlian, este vorba despre privilegiul 

noemei în ciuda noezei. Celălalt acționează la nivelul sensibilității, adică la 

nivelul a ceea ce nu este tematizabil.  

În cuprinsul lucrării noastre, o să vedem cum tocmai această noțiune de 

sensibilitate implică o subiectivitate, sinele, ce va constitui solul pe care îl 

vom putea prîmi pe celălalt. Trebuie, însă, să remarcăm că fără această idee 

de sensibilitate care caracterizează subiectul, existența celuilalt nu ar fi 

posibilă. Tocmai pentru că subiectul apare ca pasivitate extremă face posibilă 

descrierea celuilalt. Sensibilitatea va deveni punctul de orientare, prin ea se 

va marca aici-ul 49 . Tocmai pentru că sensibilitatea este legată de 

46
„Affirmer l’intentionnalité, c’est apercevoir la pensée comme liée à l’implicite où elle 

ne tombe pas accidentellement, mais où, par essence, elle se tient. Par là, la pensée n’est 

plus ni pur présent, ni pure représentătion”, La ruine de la représentațion, p. 181. 
47

 „La sensation chez Husserl ne se trouve pas du côté objectif, à titre embryonnaire, ni 

à titre de fait brut demandant interprétățion”, Intentionnalité et sensation , p. 210. 
48

Intentionnalité et métaphysique , p. 193. 
49

 „La sensibilité marque le caractère subjectif du sujet, le mouvement même du recul 

vers le point de départ de tout accueil (et, dans ce sens, principe), vers l’ici et le 

maintenant à partir desquels tout se produit pour la première fois. L’Urimpression est 

l’individuation du sujet”, Réflexions sur la “technique” phénoménologique, pp. 165-166. 



ALINA CIRIC 

 205 

problematica timpului a cărui origine este Urimpression, ea este funcție a 

orientării.  

Pentru Levinas, timpul va fi articularea însăși a subiectivității, fiind legat 

de ceea ce subiectivitatea însăși pare să producă. 50  Impresia originară, 

non-constituită, Urimpression, este cea care produce smulgerea subiectului 

din orice fel de totalitate51. Sensibilul este cel care relevă experiența sinelui, 

acea parte ireductibilă și nesistematizabilă52. 

50
„Le temps est (…) véritablement le secret même de la subjectivité”, „L’oeuvre 

d’Edmond Husserl”, în : EDE, p. 59. 
51

Réflexions sur la “technique” phénoménologique , p. 166. 
52

Ibidem, p. 168. 
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EXPRESIA NIHILISMULUI ÎN LITERATURA RUSĂ A 

SECOLULUI AL XIX-LEA 

OLEG GHILAS* 

Abstract : Literature and literary criticism in nineteenth century Russia, 

were the suitable ground for debating that time’s acute issues, ground where 

social ideas, political theory and new literary movements dwelled together. 

Socially, radical movements predicate the negation – nihilism’s fundamental 

characteristic, namely the negation of Russian sociopolitical and economic 

reality. In arts sphere, this phenomenon is reflected by Turgenev and 

Dostoevsky, who are trying to read the new signs of their time. 

Keywords: theory, doctrine, nihilism, reason, law. 

Mişcările democratice din Rusia secolului al XIX-lea, mişcări radicale, 

în toată varietatea lor se disting printr-o trăsătură unică, comună şi anume - 

negaţia. O negare a realităţii socio-politice şi economice ruseşti. Negaţia 

reprezintă şi elementul fundamental al nihilismului. Iată de ce fenomenul 

nihilist este perceput în multiple surse ruseşti ca un fenomen radical, 

revoluţionar. Nihilismul rusesc este asociat cu teoria şi practica mişcărilor 

revoluţionare din Rusia de după reformă1. Criza socială şi politică din anii 

1860 a fost reflectată într-o filosofie proprie, distinctivă a noii generaţii, care 

în mod curent este numită nihilistă. Această filosofie nu a reprezentat o teorie 

coerentă, o doctrină clară într-un sens strict. Mai degrabă reprezenta un set de 

reguli cu caracter emoţional, ce se baza pe convingerea că toate uzanţele prin 

care a trăit omul până atunci au devenit desuete, că obişnuita viziune a 

omului despre lume, care se raporta la anumite repere, de bine şi rău, a ajuns 

* Universitatea Babeş-Bolyai, Şcoala Doctorală de Filosofie, anul III, e-mail :

oleghilas@yahoo.com, Conducător de doctorat,  Prof. univ. dr. Vartic Rodica-Marta 
1
 Reforma agrară (ţărănească) în Rusia sau abolirea iobăgiei. Este prima măsură 

realizată de ţarul Alexandru al II-lea din cadrul „marilor reforme“, ca urmare a adoptării 

a Manifestului de abolire a iobăgiei din 19 februarie/3martie 1861. Această reformă a 

fost urmată de poziţii contra şi chiar dacă, în timp, a permis o dezvoltare a ţării (nu 

neapărat o revoluţie industrială), urmările ei imediate au fost caracterizate prin 

neajunsuri: ţăranul a rămas în continuare dependent, legat de pământ; împărţirea 

pământului în terenuri a fost adesea inechitabilă, iar instrumentarul pentru prelucrarea 

acestuia, insuficient. Perioada de după reformă a fost caracterizată prin nenumărate 

mişcări sociale, ce au avut drept cauză modul defectuos în care a fost realizată reforma.  

(The Expression of Nihilism in the 20th Century Russian Literature)

mailto:oleghilas@yahoo.com
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a fi perimată, din moment ce nedreptatea care caracteriza acest tip de 

organizare (o organizare de tip ierarhic, fundamentată pe entitatea 

suveranului, a ţarului, care, la rândul lui, trimitea la existenţa unui principiu 

divin) era o realitate, iar libertatea, în bună măsură, un drept oprit. Mediul 

artistic, literar şi filosofic, tematiza noile însemne ale timpului, încercând să-i 

surprindă esenţa şi configuraţia. În literatură2 încep să apară personaje, tipuri 

reprezentative, prin intermediul cărora elita culturală a vremii căuta soluţii, 

lansa întrebări şi încerca să înţeleagă profilul uman ce se contura, al 

„timpului nostru“3. Oamenii de litere au fost primii care au sesizat spiritul 

tragediei ce se apropia, cel al prefacerii sociale prin intermediul 

radicalismului şi au întipărit, prin imaginile artistice pe care le-au creat, 

vulnerabilitatea spirituală a „omului de prisos“ 4 .  Convingerile, dar şi 

speranţele acestora erau orientate spre reîntoarcerea la valorile statornicite, în 

vreme ce relativizarea ori refuzul normelor morale pe care le promova noua 

tendinţă nihilistă, se coagula sub forma unei disidenţe vătămătoare.  

Astfel, încep a se configura ideile doctrinei nihiliste, ce propun o 

organizare socială nouă, dar şi noi principii pentru interacţiunea umană. 

N.G.Cernîşevski scrie în 1853 teza cu privire la Raporturile estetice ale artei 

faţă de realitate, iar peste încă un deceniu, în 1863, în revista Sovremennik 

este tipărit treptat romanul său Ce-i de făcut? Din povestirile despre oameni 

noi, scriere ce devine evanghelie revoluţionară pentru adepţii săi. 

Instabilitatea economică, insuccesele politicii interne şi externe, problemele 

şi nemulţumirile ce par a se profila într-o explozie socială – toate aceste 

aspecte, toţi aceşti factori s-au reflectat asupra generaţiei tinere care s-a 

format într-o atmosferă tensionantă şi turbulentă. Elita intelectuală, sub o 

formă sau alta, tematiza problema tinerei generaţii, iar aceasta din urmă 

2
În contextul autocraţiei ţariste ruseşti, a veacului al XIX-lea, literatura şi critica literară 

au reprezentat terenul potrivit pentru dezbaterea temelor acute ale vremii şi în care au 

convieţuit atât ideile sociale, teoriile politice, noile orientări literare, etc. Spaţiul literar, 

chiar dacă supus cenzurii, devine singurul instrument viabil care menţine legătura dintre 

intelectualitate şi popor, fiind de altfel, un instrument adecvat de răspândire a noilor 

tendinţe.   
3
 După romanul lui Mihail I. Lermontov  (3/15 octombrie 1814 – 15/27 iulie 1841), Un 

erou al timpului nostru, redactat între 1838-1840 şi publicat în 1840, al cărui titlu capătă 

o semnificaţie simbolică profundă.
4

Tipul „omului de prisos“, numit astfel tot de Lermontov şi ilustrat în personajul

Peciorin, este consacrat de Ivan  S. Turgheniev (28 oct/9 nov. 1818 – 22 aug./3 sept. 

1883) în Jurnalul unui om de prisos (1850). Acest tip literar îşi are ascendenţii şi 

continuatorii săi (Evghenii Oneghin de A. S. Puşkin, Rudin de Turghenev, Oblomov de I. 

A. Goncearov, ilustrând tipul omului înzestrat, antrenat într-un exerciţiu auto-reflexiv, 

caracterizat prin pasivitate şi reticenţă pentru acţiune, pentru implicarea în sfera socială a 

vieţii.  
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oglindea experienţa „părinţilor“, nefiind satisfăcută de activitatea 

antecesorilor.  

Apariţia romanului Părinţi şi copii al lui Turghenev (1862) a oferit o altă 

imagine a tinerei generaţii, ilustrată în personajul Bazarov şi orientată 

axiologic după alte criterii, problematizând caracterul şi rolul omului nou 

într-o perioadă revoluţionară, cea a anilor 1860. Pe fondul unei crize 

exterioare este conturată una interioară, astfel fiind ilustrată figura lui 

Bazarov, a unui om cu concepţii deosebite, de sorginte nihilistă, străin de 

eticheta aristocratică ori a convenţiilor.  

Dar totuşi, cine este Bazarov ? Care sunt ideile promovate de acesta şi ce 

raporturi pot fi stabilite între Bazarov, primul nihilist şi personajele lui 

Dostoievski, care se înscriu pe această linie de gândire şi conduită. Ce relaţie 

există între primul şi Raskolnikov ? Bazarov, student şi un viitor medic, este 

interesat de ştiinţele naturale, efectuează diverse experimente şi este obsedat, 

asemenea lui Raskolnikov, de idee, însă de una ce vizează colectivitatea, de 

ideea nihilistă. Este un personaj arogant, cinic, ce crede în caracterul său 

deosebit care-l individualizează de marea majoritate a oamenilor. Însă dacă 

lui Raskolnikov îi este caracteristică nehotărârea şi îndoiala, încercând de 

fapt o confirmare a convingerilor sale, Bazarov este încredinţat de dreptatea 

opţiunilor sale ideologice. Acesta din urmă desconsideră opiniile generale, 

autoritatea ori influenţa altora asupra sa, este „un om care nu recunoaşte 

nimic“, care „nu respectă nimic“ şi „priveşte lucrurile dintr-un unghi critic“5 

În discuţiile sale, el afirmă ideea negării totale a ordinii, a reformelor 

liberale, a fundamentelor vieţii sociale. Acesta nu recunoaşte arta, filosofia, 

oferind explicaţii pozitiv-ştiinţifice pentru toate fenomenele realităţii curente. 

Bazarov propune un nou început al istoriei, dar numai după o nimicire 

prealabilă a vechii orânduiri umane. „Şi, deoarece negaţia este astăzi lucrul 

cel mai util, iată că negăm“, conchide Bazarov. „Totul“ este supus negaţiei, 

negaţie ce coincide cu „distrugerea“: spiritul creator este străin de acest tip de 

oameni, scopul declarat coincide cu „curăţarea locului“6. Atunci care este 

fundamentul acţiunilor unui nihilist? Fundamentul, după Bazarov, poate fi 

găsit în registrul utilului, a ceea ce este acceptat la un moment dat a fi 

folositor.  După cum nu face nicio diferenţă între negaţie şi distrugere, 

pentru Bazarov „noţiunile de filosofie şi romantism erau identice“7. De ce, în 

viziunea sa, filosofia este asociată unui romantism? Deoarece, „omul nou“, al 

tinerei generaţii se poziţionează dincolo de domeniul teoretic. Ideile, teoriile, 

5
Ivan S. Turgheniev, Părinţi şi copii, Traducere din limba rusă Mircea Lutic, Litera 

International, Bucureşti, 2010, p.30. 
6

Ibidem, p. 62. 
7

Ibidem, p. 62. 
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opiniile – toate acestea au caracterizat generaţia antecesorilor. „Omul nou“ 

exaltă acţiunea. Se face astfel referire la acţiunea revoluţionară care prin 

radicalitate poate schimba ordinea lucrurilor. Iată de ce, adesea, în critica şi 

exegeza rusă, nihiliştii sunt asociaţi revoluţionarilor.  

La nivel compoziţional, ambele personaje, atât Bazarov, cât şi 

Raskolnikov8 beneficiază de un traseu asemănător, autorii oferă acestora 

câte o teorie experimentală, un anumit exerciţiu al ideii negative ce distruge 

personalitatea actanţilor ori cea a societăţii. Este evidentă raportarea ambilor 

autori la doctrina nihilismului ca la un fenomen al unui nou tip de conştiinţă. 

Turgheniev oferă eroului său, printr-un proces de purificare, posibilitatea 

reevaluării viziunilor sale, în timp ce parcursul lui Raskolnikov este urmărit 

în mod amănunţit, la un nivel psihic şi filosofic, însă din interior, prin 

intermediul conştiinţei. Romanul începe atunci când personajul Raskolnikov 

traversează o criză interioară, lăuntrică, ce  reflectă de fapt o criză a 

moravurilor, socială şi exterioară. Pe acesta îl aflăm într-o poziţie precară de 

reevaluare a propriei vieţi, a cunoştinţelor şi obiceiurilor ce ţin de o tradiţie 

ce apune. Raskolnikov încearcă să găsească, să creeze la nivel mental, 

teoretic alte repere după care să se ghideze. Realitatea exterioară îl face să se 

întoarcă către sine, într-un exerciţiu de introspecţie, dictându-i o altă direcţie, 

iar însuşi cazul său ilustrează acest declin.   

Raskolnikov este şi un om al praxisului. El ajunge, într-o anumită 

măsură constrâns de împrejurări, să acţioneze. Dar în mod primordial, el este 

un om al gândului, al filosofiei, al teoriei. El rămâne un om al teoriei chiar şi 

atunci cînd îşi pune ideile în practică. Şi chiar dacă aparent el a prevăzut şi a 

anticipat parcursul unei crime, unele detalii care ţin de spontaneitatea clipei 

i-au rămas necunoscute, în mare parte datorită faptului că el rămâne un om al 

ideii şi nu al faptei. Raskolnikov ne uimeşte prin permanenta sa activitate 

mentală, prin analiza psihologică continuă căreia se supune. El este interesat 

de concluzia logică a ideii sale mai mult decât de rezultatul crimei.  

Bazarov este predispus nihilismului într-un mod exterior, fără a se 

cunoaşte pe sine, printr-o dominantă a caracterului combativ. Această 

personalitate puternică întruchipează poziţia radicală a nihilismului, care, în 

această variantă a bazarovismului transpare aproape ca o doctrină cu putere 

de seducţie, ca un fenomen pozitiv. Pentru a înţelege şi a respinge însă teoria 

lui Raskolnikov este necesară reprezentarea firească a concluziei sale. Dacă 

pentru Bazarov nihilismul reprezintă o doctrină care-i oferă satisfacţia 

8
Numele Raskolnikov îşi are originea în slavonescul  - раскол/ rascol -, care 

înseamnă: sciziune, scindare, rupere în bucăţi, revoltă. Această compunere a numelui nu 

a fost realizată întâmplător de autor, ci reflectă caracterul contradictoriu şi revoltat al 

eroului.  
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indubitabilă a noului, a viului, a afirmării de sine, pentru Raskolnikov, care 

este suspus nehotărârii, crima reprezintă proba sau doar o încercare a 

nihilismului în forma sa activă, cea a faptei. Întreg acest traseu 

raskolnikovian este reprezentativ pentru doctrina nihilistă. Întreg parcursul 

este unul maladiv, care se întâmplă sub auspiciile unei afecţiuni, al unei 

încordări şi iritări mentale, ilustrativ fiind supliciul la care este supus cel ce 

care a renunţat la repere. Periplul său coincide cu căutarea, atât în interior, 

cât şi prin ceilalţi, a unor noi legi, a unor noi fundamente. Cazul său lasă să 

se înţeleagă că legile şi normele umane nu pot fi contestate, nu pot fi negate 

pur şi simplu, nu pot fi anulate, în absenţa unei perspective şi a unei noi 

viziuni coerente. Ceea ce, de fapt, caracterizează, din punctul de vedere al 

autorului, nihilismul, care destabilizează un sistem de valori funcţional şi 

acceptat, fără a oferi în schimb un alt tip sau ansamblu de legi.  

Este Raskolnikov un nihilist, o persoană ce refuză vechea orânduire a 

ierarhiei, a îndatoririlor şi regulilor recunoscute? Poate fi aşezat acest 

personaj deopotrivă cu celelalte personaje nihiliste dostoievskiene, precum 

Ipollit, Peotr Verhovenski, Stavroghin, Kirilov, Ivan Karamazov? Pentru 

început, putem afirma că Rodion este un nihilist doar pe jumătate, iar dintre 

celelalte personaje ale autorului, acesta poate primi cu adevărat apelativul de 

teoretician. Astfel, el este singurul al cărui sistem de gândire nu este 

definitivat, nu este complet, incheiat. 

Ceilalţi apropiaţi de-ai săi după duh au deja un sistem, ei sînt purtătorii 

unor idei ce au devenit personale, în vreme ce Rodion se găseşte încă pe 

calea gândirii, a conceperii propriei sale viziuni asupra lumii. El este cel care 

deschide această pleiadă a personajelor nihiliste, iar autorul ilustrează astfel 

procesul, modul în care o perspectivă încearcă să nege o alta, în care o 

viziune nouă tinde să depăşească moravurile aflate în desuetudine. 

Raskolnikov s-a hrănit cu idei şi a încercat să apropie teoria sa de practică, 

nu doar să fie purtătorul propriilor idei, ci şi să prefacă lumea, pentru început, 

cea din imediata sa apropiere, după propria sa viziune. Prin exerciţiul pe 

care-l întreprinde, Raskolnikov vrea să se auto-convingă, să-şi confirme sieşi 

că acţiunea sa nu reprezintă o crimă, el se auto-verifică, încercând 

posibilităţile sale proprii şi valabilitatea teoriei, iar numai după dreptul său la 

nihilism. Negarea totală a lui Bazarov se situează foarte aproape de cea a lui 

Raskolnikov. Iar mai înainte de toate, acest aspect este evident tocmai pentru 

că primul disecă animale amfibii în scop ştiinţific, iar al doilea comite un 

asasinat pentru a înţelege dacă el este o fire neobişnuită, iar prin aceasta are 

„dreptul“9 de a spune ceva nou; „noul total, noul absolut, derivă din visul de 

9
Feodor M. Dostoievski, Crimă şi pedeapsă, Traducere de Ştefana Velisar Teodoreanu 

şi Isabella Dumbravă, Prefaţă de Lucian Pricop, Cartex 2000, Bucureşti, 2013, p. 410. 
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a aparţine unei generaţii spontane, din speranţa de a se reinventa, de a se 

re-crea, de a se emancipa, în raport cu toate tradiţiile şi cu toate 

rădăcinile...“.10 Bazarov este o figură „nu de ordinul celor obişnuiţi“11 iar 

după părerea unui alt personaj, Razumihin, Raskolnikov  „are o părere 

foarte, foarte bună despre el şi socot că este îndreptăţită“.12 Bazarov se 

pregăteşte pentru o anume activitate ce-l va glorifica şi despre caracterul 

căreia avem câteva indicii în scrisorile autorului: nihilismul şi revoluţia. 

Asemenea, Raskolnikov vrea să prefacă lumea după criteriile proprii, în 

cazul în care proba asasinatului va adeveri dreptul său în acest sens. Şi în 

unul, şi în celălalt caz, este expusă o conştiinţă revoluţionară, al cărei punct 

de plecare îl reprezintă doctrina nihilistă. Raportarea la tradiţie ca la o 

dogmă şi prejudecată reprezintă trăsătura distinctivă şi fundamentală a 

acestui tip de conştiinţă.  

Pe de o parte, Dostoievski ilustrează prin tot parcursul romanului faptul 

că cel care a încălcat legea divină, violând acest principiu, îşi pierde chipul 

uman şi încetează să mai simtă viul, dar pe de altă parte, autorul poziţionează 

intenţionat eroul într-o situaţie ce-i distruge veşnica reprezentare a binelui şi 

a răului, a ceea ce este permis şi interzis, a lumii ca frumuseţe. În cadrul 

filosofiei lui Dostoievski putem surprinde cu încredere următorul aspect: 

întotdeauna există două căi care se intersectează, se întretaie şi care 

poziţionează omul într-un moment al alegerii: omul este nemulţumit de 

realitatea înconjurătoare, de lumea din jurul său şi poate atenta la 

fundamentele acesteia, distrugându-i reperele sau omul se poate distruge pe 

sine. Generaţiile tinere înclină spre prima formă de afirmare (negativă) a 

omului, care presupune o formă de nerăbdare, deoarece lumea se prezintă a fi 

nedreaptă, iar de aici iau fiinţă teroarea, ameninţarea revoluţionară, etc. În 

acest sens, Raskolnikov este un predecesor, „schismatic prin excelenţă: 

simultan în raport cu legea familială, cu legea socială şi cu legea divină.“13 

Iar cei care înţeleg că distrugerea unei ordini aduce mai degrabă nenorocire, 

decât fericire, creează pasajul între cele două viziuni, iar această 

perspicacitate depăşeşte elanul tineresc al personajelor nihiliste 

dostoievskiene. Care este alegerea lui Raskolnikov? Nimicirea lumii, 

desfiinţarea universului nedrept. El intenţionează să creeze o breşă care să 

perturbe această continuitate, acest lanţ al inechităţii, neştiind că, prin crima 

sa, el va perpetua răul în realitatea exterioară şi va genera o reacţie în lanţ. 

De fapt, acesta nici nu vrea să distrugă universul său definitv, ci să-i croiască 

10
Vladimir Marinov, Figuri ale crimei la Dostoievski, Traducere din limba franceză de 

Brînduşa Orăşanu, Postfaţă de Vasile Dem. Zamfirescu, Trei, Bucureşti, 2004, p. 201. 
11

Ivan S. Turgheniev, op. cit. , p. 31. 
12

Feodor M. Dostoievski, op. cit., p. 214. 
13

Vladimir Marinov, op. cit., p. 201. 
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o altă formă, să-i dea alt contur, alte limite, după ecoul convorbirii de la

începutul istorisirii, prin care „natura mai trebuie şi corijată, canalizată, 

[...]“.14 

Dostoievski prezintă o lume anormală, în care interacţiunea umană este 

distrusă, o lume ce a desfiinţat transmisiunea tradiţiei, iar personajele sale 

sunt jertfele unei ordini nedrepte, al cărei judecător este fostul student în 

drept, Raskolnikov, iar în aceste circumstanţe deosebite şi grave, pretenţiile 

sale pentru o lume organizată altfel, nu sunt lipsite de fundament. „Imaginea 

judecătorului apare oarecum ca o viziune a propriului interior al eroului şi 

vine să interpreteze unul din idealurile sale (profesiunea de judecător); tot aşa 

cum vine să susţină o teorie pe care a elaborat-o eroul însuşi“.15 El nu se 

poate împăca cu gândul că destinul omului, implicit şi al lui, este condiţionat 

de supunere şi nedreptate. Rezultă că acest tip de logică este justificat: dacă 

lumea este organizată în mod inechitabil şi permite ca nedreptatea să 

funcţioneze ca principiu, după un model ce exclude alternativa, înseamnă că 

universul uman este unul fără de lege, iar în interiorul său totul este posibil, 

„atunci toate celelalte nu sunt decât prejudecăţi, temeri scornite de mintea 

noastră, şi atunci nu mai este nici o stavilă, toate sunt aşa cum trebuie să 

fie!“.16 

Să nu credem că nihilismul, prin negativismul pe care-l presupune, nu 

vizează anumite criterii de orientare - ar fi totuşi prea mult a fi numite, în 

acest caz, norme morale ori valori – criterii în vederea cărora neagă, refuză 

ori tratează cu indiferenţă tradiţia creştină. Doctrina nihilistă vrea să 

instaureze o societate bazată pe dreptate, dreptate ce a fost lezată însă de 

înţelesul ei propriu, în care oamenii să se comporte adecvat interesului 

comun, să se ghideze după criteriul utilului şi al praxisului. Viziunea 

nihilismului rus, este a unei doctrine ce se deschide spre colectivitate, iar 

aceste idei sunt purtate de un grup de oameni pentru o „cauză“, cel mai 

probabil una revoluţionară. Acest „materialism“ este răspândit, 

„propăvăduit“17 şi treptat ajunge a fi molipsitor. Cernîşevski, în lucrarea sa 

Ce-i de făcut?18* anunţa apariţia „oamenilor-tip“, „fundamentali pentru 

stilistica novatoare a unei epoci. Catalitici, superiori, „mândri, modeşti, 

aprigi, buni“, aceşti oameni sunt dispuşi să renunţe la individualitatea lor 

14
Feodor M. Dostoievski, op. cit., p. 74. 

15
Vladimir Marinov, op. cit.,p. 189. 

16
Feodor M. Dostoievski, op. cit., p. 37. 

17
Ivan S. Turgheniev, op. cit., pp. 64, 66. 

18
 Vezi N. G. Cernîşevski, Ce-i de făcut?, Ediţia a III-a, Traducere de P.Comărnescu şi 

A.Ivanovski,  Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1963.  

* Titlul iniţial al romanului, complet, este Ce-i de făcut? Din povestirile despre oameni

noi ("Что  делать?" Из рассказов о новых людях). 
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proprie pentru fericirea generală a colectivităţii, ceea ce înseamnă că ei se 

comportă, din voinţă proprie, generic. Altruismul le imprimă o disciplină: nu 

una individuală, ci una care poate deveni, ca la stoicii de odinioară, normă 

universală“.19 Spre deosebire de doctrina nihilismului european, care este 

mai degrabă individualistă, o stare resimţită în mod individual şi interior 

(după modelul filosofului-anarhist Max Stirner), expresia sa rusească 

răbufneşte în exterior şi ia forma unei acţiuni controlate, radicale: mai întâi 

de transformare a viziunii despre viaţă, iar mai-apoi de prefacere a realităţii 

propriu-zise.  

Sensul şi specificul nihilismului rusesc nu poate fi înţeles fără anumite 

clarificări şi caracteristici distinctive ale aşa-numitului „nihilism revoluţionar 

rusesc“ ca fenomen social ce a apărut din realitatea curentă a Rusiei de după 

reformă. Trăsătura sa definitorie, spre deosebire de nihilismul european 

idealist, rezidă în caracterul său raţional, în „cultul „cunoaşterii“20, care nega 

orice tip de metafizică, care admira metodele ştiinţelor naturale, ce transfera 

şi aplica cunoştinţele ştiinţelor naturale asupra sferei sociale şi spirituale, îşi 

manifesta credinţa în legile istoriei şi în progresul ei continuu. Nihilismul se 

apropia considerabil de pozitivism, ateism, evoluţionism şi materialism. O 

altă caracteristică a acestui fenomen a fost „cultul „acţiunii“21 (delo/дело – 

acţiune, ocupaţie, activitate), al jertfirii şi slujirii, dar nu Statului, ci 

„poporului“. Acest tip de viziune a nihilismului rus, aproape misionară, 

presupunea o antipatie vădită pentru orice funcţie ori poziţie administrativă, 

faţă de orice forme ale birocraţiei, pentru bunăstarea materială personală ori 

pentru stilul de viaţă nobiliar. Acestea erau condamnate în mod categoric şi 

sancţionate în interiorul grupului nihilist ce împărtăşea aceleaşi convingeri, 

idei şi credinţe. Atributele acestui tip de existenţă, caracteristice generaţiei 

„părinţilor“, adică „omului de prisos“, ce se complăceau într-un stil de viaţă 

contemplativ şi se limitau la propria existenţă ori mai precis, se delimitau, 

prin neangajare, de spaţiul social, ţinea deja de domeniul trecutului şi era 

incriminat. Iată de ce, Nikolai Berdiaev a considerat acest mod particular de 

a gândi ca fiind „ascetic“. În refuzul ideilor înalte, recunoscute ca atare, 

nihilismul trebuie privit ca un „fenomen religios“, deoarece asemenea 

ascetismului, acesta considera „atât arta cât şi metafizica sau alte valori 

19
Ștefan Borbėly,„Un gnostic ironic: Cernîşevski II”, în Revista Apostrof, 

Cluj-Napoca, anul XXIV, nr 11 (282), 2013, pp. 8-10. 
20

 Aleksandr Andreevici Şirineanţ, publicat în Mesagerul (Revista) Universităţii din 

Moscova, Societatea rusă şi poitica în secolul al XIX-lea: Nihilismul revoluţionar 

rusesc. А.Ширинянц, Русское общество и политика в ХIХ веке: Русский 

революционный нигилизм, // Вестник Московского университета, Серия 12, 

Политические науки, № 1, 2012, p. 45.  
21

Ibidem, p. 45. 
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spirituale ca fiind un lux vinovat, având grijă să le adauge şi religia. Totul ar 

trebui să se concentreze în direcţia emancipării omului ca fiinţă pământească, 

a eliberării celor ce muncesc de chinurile lor nesfârşite, urmărindu-se crearea 

unor condiţii de viaţă mai fericite, eliminarea superstiţiilor şi prejudecăţilor, a 

regulilor convenţionale, precum şi a acelor «idei superioare» care duc la 

aservirea şi nefericirea omului. Nu constă oare fericirea în a poseda numai 

ce-ţi face trebuinţă, restul fiind doar artificiu şi ispită a diavolului?“.22 Acest 

tip de existenţă deosebită, a devenit treptat o problemă de conştiinţă: 

bunăstarea este inadmisibilă pentru predicatorii noii viziuni, atâta timp cât 

„poporul“ trăieşte la limita subzistenţei.  

Dacă formularea nietzscheană a nihilismului afirmă pierderea credinţei 

în Dumnezeu şi în sistemul de valori uman, nihilismului rusesc îi poate fi 

aplicată doar prima parte a acestei formule. În ce sens? Într-adevăr, expresia 

rusească a acestui fenomen este atee, dar nihilismul rus reprezintă o stare 

intermediară a celui care „a pierdut credinţa, dar este dornic de sfinţenie“.23  

„Dorul pentru sfinţenie“ a făcut posibilă înlocuirea credinţei cu un substitut 

al acesteia, cu o credinţă în edificarea unei lumi strict raţionale, pe căi 

raţionale şi o încredere în dreptatea socială, o lume a egalităţii, fraternităţii şi 

a unei societăţi colective. 

Raskolnikov şi celelalte personaje nihiliste dostoievskiene, sunt expresia 

acestui nou tip de gândire. Îl singularizează propria sa însingurare, care este 

şi o expresie a golirii de sens şi a înstrăinării de uman, prin artificialitatea 

teoriei sale, ce culminează prin crimă, care ce este altceva, dacă nu ultima 

expresie a nihilismului?! Perspectiva dostoievskiană asupra nihilismului 

priveşte înainte de toate interiorul, latura lăuntrică a firii umane.   Legile 

unanim acceptate nu prezintă interes pentru personajele dostoievskiene. 

Aceştia creează propriile repere după care acţionează, însă, nu sunt capabili 

să o facă până la sfârşit. Dostoievski este interesat de limitele conştiinţei 

nihiliste,24 fiind convins că viaţa spirituală – o viaţă căreia-i sunt necesare 

repere morale şi reguli, pregăteşte conştiinţei cutezătoate a omului nou o 

cursă. 

22
Nicolai Berdiaev, Originile şi sensul comunismului rus, ediţia a II-a, Traducere de 

Ioan Muşlea, Dacia, Cluj-Napoca, 1999, pag. 48. 
23

 Frank, S. L., Etica nihilismului, Vehi; Intelighenţia în Rusia. Франк  С. Л., Этика 

нигилизма // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910, Москва., 1991. p. 

160. 
24

 Vezi Nikolai Berdiaev, Filosofia lui Dostoievski, Traducere din limba rusă: Radu 

Pârpauţa, Institutul European, Iaşi, 1992, p. 61. 
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TRADITION ET FOLKLORE DANS LE LANGAGE 

DU LANGAGE À L’HISTOIRE DU FOLKLORE ET À L’ÊTRE 

DE LA TRADITION 

PAUL MERCIER
*

Abstract: In this article, I intend to explore the differences between 

tradition and folklore. At first, we make some confusions over these two 

terms. Folklore is born in the 19th century, within the positivist science, 

expanded in the domain of anthropology. What would be Tradition composed 

of by then? That’s why my first part considers Tradition from the 

hermeneutical point of view: if Tradition is biased, prejudiced, Gadamer 

shows that even the pretention of the rational power is biased so that we 

need to understand Tradition. Furthermore, the linguistic analyze of the 

people demonstrates that two different system of language are equivalents of 

two systems of thinking.  

Thus, we cannot understand plainly a tradition, because we would 

impose ours occidental point of view. Hence folklor is a spectacle or a 

science born in the historical movements of Aufklärung and Bildung for the 

civilized man, which encloses the archaic human being in the progressist 

process, political or not, though Tradition is marked by its an-historical 

rites. 

Only a coming back to the language’s sources, throughout metafizic as a 

follower of the poetry, can make the mankind remember his relationship to 

Transcendance, as the limit between the spoken and the indiscible. 

Keywords: anthropology, ethnology, Gadamer, progress. 

De prime abord, tradition et folklore ne possèdent pas d’épaisseur 

conceptuelle sérieuse en philosophie.  Mais l’avènement de la conscience 

historique, telle qu’étudiée à partir de Hegel, nous ouvrent les portes d’une 

étude plus approfondie de ces deux concepts.  

   A ce niveau-là, survient  un nouveau problème : tradition et folklore ne 

relèvent pas du domaine de l’ontologie, mais celui de l’anthropologie, 

c’est-à-dire du ressort de l’expérience et de sa théorie.  Première définition : 

la tradition est l’évènement du même. Sa répétition ne connaît pas de 

conscience historique, sa spatialité est celle de la clôture au sein de la 

transmission. Mais qu’en est-il du folklore? En effet, nous faisons souvent 

*
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l’amalgame des deux termes. La conscience critique conçoit tout folklore 

comme tradition. Mais ce vocabulaire est celui du spectacle, d’une mise 

-en-scène de l’autre sans rapport à l’instant.  

Cette perspective contemporaine oublie l’origine du folklore, 

c’est-à-dire l’avènement des sciences positivistes et de son pendant critique, 

la linguistique, demandant une analyse des sources de la modernité. 

Autrement dit, le folklore est d’abord une connaissance grammaticale des 

traditions populaires ; de nos jours, dans nos universités, les mémoires et 

thèses de doctorats ne parlent plus de tradition, mais bien de folklore. Le 

folklore appartient donc moins au domaine d’une métaphysique qu’à celui de 

l’épistémologie. Mais la tradition, de son côté, serait-elle donc aussi ineffable 

que l’expérience de l’instant?  

La seule inclusion possible du folklore au sein la tradition appartient 

ainsi au domaine du langage. C’est donc Gadamer qui conceptualise ainsi le 

mieux, dans ce domaine, la tradition dans Vérité et Méthode à l’aide d’une 

nouvelle herméneutique qui donne le primat de l’expérience au monde par le 

langage. Rapport d’exclusion, d’inclusion? Qu’est-ce qui différencie 

véritablement la tradition du folklore lorsque nous partons du principe que 

toute expérience humaine est celle d’un langage porté à la conscience? 

Dans un premier temps, au niveau herméneutique, la conceptualisation 

de la tradition chez Gadamer permet de fonder une interprétation du langage, 

débusquant l’erreur fondamentale du rejet du préjugé et de l’irrationnel. La 

raison reine introduit alors un rapport scientifique et privatisé à la culture, 

d’où le fondement du folklore, à distance de la réalité vécue. 

 Sur un plan anthropologique, l’ethnologie ne réussit plus à structurer la 

tradition au niveau du langage, car elle échoue à comprendre la situation 

langagière de l’archaïsme à son niveau originel. Trahison du bildung, le 

langage de la tradition ne porte plus la vérité à l’être.  

Quelles perspectives, de ce fait, au niveau d’une ontologie de l’art, 

c’est-à-dire la culture rapportée à l’être ?  

I. Tradition et Folklore du point de vue herméneutique 

L’herméneutique fait coexister sur le même plan critique et langage. 

C’est pourquoi Gadamer ne part pas d’une analyse de la tradition sous la 

seule perspective de cette dernière, mais dans la raison critique de 

l’Auflkarüng. L’Auflarüng rejette deux idées dans la tradition : l’autorité et le 

préjugé. Face à l’autorité, la raison doit être la seule norme critique 

d’elle-même; et repousser le préjugé en tant qu’il empêche cette activité. 

Mais pour Gadamer,  il existe des préjugés légitimes (celles de la tradition) 

et les préjugés de précipitation (qui empêchent tout fonctionnement de la 
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raison). L’Aufklarüng, dès lors, oppose l’autorité de la raison à la foi en 

l’autorité. L’Aufklarüng rejette alors la tradition, car la foi en l’autorité,1  

comme préjugé, nie la liberté de la raison. Mais Gadamer, en caractérisant la 

tradition2 comme conservation et obligation d’activité dans l’effort de sa 

conservation, ne l’oppose pas à la liberté, notamment celle du 

bouleversement et de l’innovation: puisqu’on doit y adhérer, c’est un acte de 

liberté au même titre que la liberté de raisonner ; autrement dit, adhérer à la 

tradition est un des actes de la raison « passés inaperçus ». En tant qu’être 

fini, nous ne pouvons pas prétendre avoir accès à un savoir objectif  ou à 

une conscience réflexive ou dubitative.3 

Gadamer problématise dès lors la connaissance et la transmission de la 

tradition dans les sciences historiques, formulé tel quel : la montée de la 

conscience historique a-t-elle vraiment tout à fait coupé notre attitude 

scientifique de cette attitude naturelle à l’égard du passé? Il utilise un 

présupposé commun à la tradition et aux sciences de l’esprit : la tradition 

nous y adresse la parole. En tant que signification, elle nous rapporte au 

présent. Et en tant que langue, la tradition fait partir d’une structure de 

compréhension. Puis, en tant que structure de compréhension, les préjugés y 

jouent un rôle positif, car au fondement de la subjectivité humaine se trouve 

la clôture de la famille, de l’Etat. Etre sans préjugés serait un mensonge, et 

même en l’absence de tradition nous avons des préjugés. Mais qu’est-ce qui 

différencie, dès lors, la tradition des coutumes ?  

Nous avons tous des coutumes. Même déracinés (c’est-à-dire sans 

traditions), nous ne pouvons pas nous empêcher de conserver des pratiques 

qui se réfèrent à une absence de raison, or la coutume est la dilution de la 

Tradition dans l’événement.4 Mais la tradition se caractérise alors de son 

caractère sacré. D’où la compréhension de la tradition  comme structure de 

compréhension fondamentale: Le comprendre lui-même doit être pensé 

moins comme une action de la subjectivité que comme insertion dans le 

procès de la transmission où se médiatisent constamment le passé et le 

1
Ici, ce ne sont pas tant les traditions populaires qui sont visées que la tradition 

chrétienne, et donc la Bible. 
2
 Par tradition, nous n’entendons pas ici « archaïsme », mais toute sorte de tradition 

comme valeur de transmission reposant sur l’autorité. La méthode de dissertation 

française, par exemple, est une tradition. 
3
 Pour l’ensemble du paragraphe, c.f  Vérité et Méthode, traduction par E.Sacre, éd. du 

Seuil, Paris, 1976 et avril 1996, « Elévation de l’historicité de la compréhension au rang 

de principe herméneutique », pp. 286-328.   
4
 C.f René Guénon, Initiation et réalisation spirituelle, avant-propos de Jean Reyor, Les 

Éditions traditionnelles, Paris, 1959, pp. 36-37. 
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présent5 à travers la langue qui se transmet. Or, l’Aufklarüng devient critique 

dans la mesure où elle devient scientifique, c’est-à-dire  maîtrise de la 

nature aussi bien que de l’histoire6, finalement étranger au moi alors qu’elle 

naît d’une réflexion de soi comme dépassement de l’autorité, en partant du 

doute hyperbolique cartésien jusqu’à la compréhension totale de la vie, alors 

qu’elle est peut-être même insondable7. Il n y a donc plus transmission où la 

naissance engage l’être dans la création. 

La lecture de Gadamer est aussi une lecture de la modernité, en raison de 

son procès contre l’Auflkarüng, qui ne tombe pas toutefois dans le côté 

réactionnaire de la pensée. Néanmoins, puisque ce sont les sciences 

naturelles, et leur aspect objectivée qui font figure de proue, le folklore est 

d’emblée liée à cette objectivisation8. Il n’y aurait plus de but suprême de 

l’homme. Mais en quel sens ? C’est au regard de l’histoire que la différence 

se creuse. La tradition fait sans cesse référence au passé mais se médiatise au 

présent par le rite au sein de la transcendance, qui consiste en une autorité 

supérieure à laquelle on obéit non parce qu’elle ordonne ce qui nous 

est utile, mais parce qu’elle ordonne,9 pour reprendre Nietzsche. Or, l’utilité 

devient l’utilité des sciences et du savoir, qui spécialise tout domaine. Il n’y a 

donc plus de canonisation du savoir,10 au sens de l’autorité. Quels liens, de 

ce fait, entre langage et science dans la pensée moderne, dont le folklore 

fait partie ?  

 Rappelons que Gadamer ne conceptualise jamais le folklore. Mais ce 

dernier est issu de cette même tendance historico-critique. C’est ainsi qu’il 

est le fils légitime (et perverse) de l’Aufklärung: le texte à interpréter est 

considéré comme un objet à analyser de façon objective, à l’aide d’outils 

sensés répondre aux exigences d’objectivité, de détachement et de neutralité, 

pour se plier à l’exigence de la fameuse distance scientifique que cette 

méthode juge indispensable pour la tâche de l’interprétation. Nous pouvons 

dès lors conclure que le folklore est ce même savoir objectif, tant bien au 

niveau du rite que de l’Autre : dans le spectacle folklorique, la distance est 

dès lors déjà opérée entre  celui qui fait le spectacle et le « spectateur » ; 

5
Gadamer, op.cit, p. 312. 

6
Ibidem., p.260 : « l’Auflkarüng s’accomplit en Aufklarüng historique ». 

7
Ibidem, p. 260. 

8
Ibidem, p. 477. 

9
 Friedrich Nietzsche, Aurore , traduction par Éric Blondel, Ole Hansen-Love, Théo 

Leydenbach, Garnier-Flammarion, Paris, 2012, p.23. 
10

 En effet, le savoir, avant la modernité, faisait autorité par lui-même, et réunissait en 

son sein la philosophie, la théologie, les arts et les sciences. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰ric_Blondel
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mais aussi entre l’ethnologue/folkloriste et l’archaïque. L’archaïsme,11 c’est 

toute forme de culture passée (pensée-langage sous formes de coutumes et de 

rites) qui se présentifie sur un mode historique par le folklore lorsque le 

monde devient objet de la langue. Alors que la tradition se médiatise toujours 

au présent  le folklore y est conservé, considéré dès lors comme un 

patrimoine historique. Le folklore nous fait croire que l’histoire nous 

appartient alors que nous appartenons toujours à l’histoire;12 et, à ce titre, 

nous rationnalisons l’histoire,13tout comme nous essayons de maîtriser et 

nature et culture.14 

Cette objectivation produit un écart linguistique. Quine, dans le mot et la 

chose, a bien su repérer le malaise que produit toute tentative de liaison entre 

expérience et langage dans le domaine de l’anthropologie.15Entre le mot 

gavagai et le mot lapin, cet écart est celui d’une expérience au sens d’une 

signification-stimulus16. Le linguiste ne peut qu’observer des convergences 

en éliminant les divergences de phrases observationnelles, et l’indigène 

acquiescer. Ainsi, l’indétermination de la traduction montre que tout langage 

possède son schème conceptuel propre, et donc son ontologie. C’est pourquoi 

nous préférerons toujours traduire gavagai par lapin au lieu d’un mot qui n’a 

11
Par tradition archaïque, nous entendrons toute forme de communauté qui n’est pas 

occidentale. 
12

 Dans cette objection et sur la question de l’histoire « reprivatisée », l’interprétation est 

difficile. Elle ouvre même la voie au Gestell, c’est-à-dire la modernité comme destin de 

l’histoire qui nous dépasse toujours. 
13

  D’où la naissance du temps comme linéarité, avec l’apparition de la conception du 

temps d’après l’horloge. Cette expérience du temps est récente (Renaissance) et a pour 

conséquence une interprétation de l’histoire schématisée. 
14

 Alors, le langage du folklore est celui de l’étant au sein de l’expérience langagière. La 

parole est du côté de l’être, d’où il suit que la tradition est langue
14

. Mais le folklorisme 

interprète la tradition selon le mode de l’étant sans relation au monde et jamais à l’aide 

du langage comme transmission ; l’interprétation herméneutique, quant à elle, se meut 

aux côtés de la tradition, en considérant que tout parler humain est fini au sens où « il 

porte en lui un infini du sens à interpréter » immédiatement présent aux sens dans ce qui 

lui advient au présent. De plus, si l’herméneutique a pour objet de réduire la distance 

temporelle en la prenant en compte, le folklore est aussi une manière de réduire cette 

distance temporelle puisqu’elle le ramène à la conscience du lecteur/spectateur/savant, 

mais toujours sur un mode objectivé, en laissant pour compte cette présence immédiate 

aux sens, et en schématisant la langue de la tradition comme grammaire et lexique. Tout 

comme nous appartenons à l’histoire, nous sommes parlés à travers la langue pour faire 

advenir la chose même à la conscience. 
15

 Quine, le mot et la chose, « traduction et signification », Editions Flammarion, 1977, 

pp. 69-76. 
16

  « Une signification-stimulus est la signification-stimulus d’une phrase pour un 

locuteur pour un moment donné ». Ibidem, p. 66. 
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aucun sens pour nous. L’ontologie du langage renvoie à la multiplicité des 

schèmes conceptuels, autrement dit d’une signification de la réalité variant 

d’une conception d’un monde à une autre. Ce que ne dit pas Quine, en 

revanche, c’est que linguiste utilise, en faisant des hypothèses et des 

conclusions, une méthode positiviste, c’est-à-dire conclut des lois générales à 

partir d’effets (observations) plutôt qu’à rechercher la cause efficiente de la 

multiplicité des langages. 17 Nous avons donc trouvé les sources de la 

dichotomie entre langage moderne et langage archaïque. 

II) Le savoir de l’archaïsme comme trahison de la tradition. 

La langue n’implique pas tant une relation du sujet à un autre sujet que 

la communauté tout entière. C’est ce qu’a su déceler Claude Karnoouh dans 

l’invention du peuple. Dans le procès du langage, au sein d’une multiplicité 

des langues populaires, mortes ou en cours de renaissance,  le XIXème 

siècle accorde une grande importance à leurs études. L’Auflkarung opère 

plus un procès de la Raison que de la langue : or c’est bien le Bildung qui, 

faisant la connexion entre culture et langue, tente de revitaliser la tradition.  

Lorsque les traditions se trouvent en voie de disparition au gré du procès 

des Lumières, une obsession hante le Bildung, si bien porté à la critique par 

Herder : la réconciliation du Divin universel avec une nation particulière. 

En effet, le Bildung, selon Herder18, se construit dans la rencontre entre 

l'individu et la culture, au sein de la langue populaire19. Emancipatrice de 

l'histoire, elle rêve de l'origine de la langue d'autant plus qu'elle marque 

l'empreinte de sa vivacité. La Bildung – en lisant ainsi l’épreuve de 

l’étranger -est l’auto-processus d’un même qui se déploie jusqu’à acquérir 

sa pleine dimension,20 en tant que réunion du particulier et de l’universel, 

cette vibration du même à l’apogée du langage. La langue de la culture, de ce 

fait, telle que recherchée dans son infinité plénière chez les romantiques 

allemands, prend appui sur ce qu’il y a de plus originel chez l’être humain, et 

de plus orignal, jusqu’à la porter à sa forme concrète.  

   Or, la culture-langue comme exigence de pureté est mise en échec dès 

lors qu’elle se mélange au mouvement historique de l’Auflkarung. Le 

folklore advient comme science positiviste. Le folklore se joue de la tradition 

17
Gadamer propose critique cette même tendance, et propose de rechercher l’unité du 

langage en considérant que la pensée est elle-même langage. Mais l’herméneutique 

manque à penser la différence entre la langue moderne et la langue archaïque. 
18

Nous utiliserons l'interprétation de C.Karnoouh. 
19

 C’est la fameuse découverte des langages des nations, ce qui marque une rupture avec 

la conception traditionnelle du rapport entre langage et vérité. 
20

Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger, Editions Gallimard, Paris, 1984, p. 74. 
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dans ses contradictions: la tradition est qualifiée d’archaïsme, mais en tant 

qu’archaïsme objectivé.21 Le folklore devient alors une science du peuple, le 

Volskunde, il rend le paysan étranger à sa propre pensée dans l’interprétation 

portée à l’échelle du discours, et l’archaïsme demande à être conservé ; mais 

cette conservation, sous l’effigie de la fascination, connaît comme corollaire 

l’instrumentalisation, le paysan archaïque est montré à soi comme « ancien », 

il est porté à regarder ses propres ancêtres sous leurs glorieuses traditions au 

sein de la modernité qui tend à usurper ces mêmes traditions.22Autrement dit, 

Herder n’avait pas perçu le projet progressiste des Lumières vidé de son 

cosmopolitisme culturel en antinomie avec l’archê actualisée dans sa clôture 

linguistique.23C’est alors qu’Herder ne pense pas l’archaïsme comme tel, 

car la conscience historique de la modernité nie l’essence intemporelle de la 

tradition24. Ce qu’il y a de commun entre la Bildung et l’Aufklarüng, c’est la 

tendance à conceptualiser d’une même façon la causalité chronologique tout 

en utilisant deux valeurs différentes. Et par cet abus de la pensée, le rapport 

désubstantialisé du paysan au savant se fait donc par la langue comme 

objectivation de la pensée alors que la langue est symbole. L’archaïsme et la 

modernité appartiennent donc à deux univers symboliques différents25. 

La nation et la culture prises dans un même ensemble est impensable. 

Du point de vue de l’histoire, toute tentative de glorifier le peuple a été 

soumise à l’aventure progressiste de la technique. Le communisme en est un 

exemple frappant, pas moins que le capitalisme.26L'erreur pragmatique de la 

confusion entre folklore et tradition réside premièrement, selon Karnoouh,27 

dans l'espoir de création d'un Etat qui n'a rien à avoir avec des ethnies 

21
Claude Karnoouh, l'Invention du peuple : chroniques de Roumanie et d'Europe 

centrale, Arcantère, Paris, 1990, p. 135. 
22

Ibidem., p. 102. 
23

Ibidem, p. 103. 
24

Ibidem, p. 104. 
25

 Par exemple, essayer de comprendre la société des castes en Inde avec notre propre 

système de pensée  est voué à l’échec, justement parce que la pensée moderne est 

individualiste. La société des castes est pour ainsi dire trop complexe pour nous, car 

toute personne existe dans une caste dans la mesure où elle est reliée aux autres 

personnes, c’est-à-dire que l’existence est relation déjà donné avec autrui, relation 

invisible pour l’occidental. C’est seulement ainsi que les relations immanentes 

d’individus de caste à caste renvoie à ce qui est transcendant. 
26

 Le communisme n’était pas autre chose que la tentative d’instauration d’un Etat 

moderne. L’URSS a réussi à mettre en place un système bureaucratique pour rattraper 

son ennemi et modèle juré : les Etats-Unis d’Amérique. De ce fait, le communisme a 

abattu l’archaïsme aussi efficacement que les capitalismes qui ont instauré la société 

industrielle au XIXème siècle. 
27 Claude Karnoouh, op.cit., p.151. 
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linguistiques. Toute analyse ontico-ontoligique du traditionalisme doit se 

passer du procès cartésien.28Cette différenciation claire, de fait, nous montre 

le problème: d'un côté les sociétés paysannes ont peut-être les mêmes rites 

symboliques à des endroits différents, d’où surgissent des structures 

cosmogoniques similaires ; de l'autre, la création d'un Etat-Nation, s'élevant 

au-dessus des coutumes qui sont inhérentes à son territoire, annihilent dès 

lors le Dasein29propre des coutumes locales. C'est aussi toute l'erreur du 

colonialisme d'avoir découpé des Etats sans souci des ethnies, et  le 

post-colonialisme de soumettre ces nouveaux Etats à l’impératif du Marché 

et du Droit sans souci aucun de la santé et des coutumes des populations 

locales. L’interprétation d'une telle erreur anthropo-ontologique permet de 

considérer l'histoire à rebours: une désintégration d'un traditionalisme au 

profit, logiquement, d'un folklore étatique ou touristique, Derrière l'apologie 

du folklore et la destitution des traditions se cacherait bien l'oubli de l'Être, si 

cher à Heidegger, au gré du dessein de la technique. Le folklore est ainsi une 

conséquence inévitable du Gestell30, nous n’y trouvons pas une provocation 

de la nature, mais une provocation de l’homme par l’homme au sein de la 

nature, par laquelle se révèle l’essence de la modernité, c’est-à-dire le 

nihilisme comme refus d’appartenance à la Création.31 

C’est donc que, deuxièmement, l’Etat-nation porte en son sein toutes les 

tentatives d’historicisation du peuple, mais sous des formes antimodernes. 

Tout ce qui est « antimoderne » prend la forme du progrès, même contre ce 

quoi elle prétend se battre ou se défendre.32 Or, l’antimoderne se joue de 

l’histoire en se prétendant antihistorique, lorsque la Tradition est dès lors 

anhistorique.  Troisièmement, on peut dès lors constater un syncrétisme 

entre plusieurs formes de pensée, qui témoigne d’une Tradition dissoute au 

sein des projets historiques,  de facto inscrits  dans la modernité, ce qui 

28 Je vulgarise un peu, je voudrais définir ici d’une rationalisation du rapport entre homme et 

nature. A la suite du doute, la suspension du doute permet un savoir rationnel du sujet, mais séparé 

du monde de la vie. Autrement dit, le savoir n’est plus coextensif avec ce monde. 
29 Emprunté à Heidegger, j'utilise plutôt ce concept pour relier l'étant à un possible 

dévoilement de l'Etre. 
30

 Ici, je l’utilise  en relation avec le concept de modernité au sens où l’essence de la 

technique moderne provoque en arraisonnant.  
31

 Ainsi, la technique ne provoque pas seulement la nature : mais aussi l’homme, en tant 

qu’être en relation avec la nature. En provoquant la nature, l’on arraisonne d’un même 

mouvement l’homme ; d’où le folklore comme provocation de l’homme devant produire 

une énergie accumulative et stockée dans le domaine des sciences.  C.F Heiddeger, „la 

question de la technique” in Essais et conférences, Editions Gallimard, Paris, 1958, pp. 

20-21. 
32

En effet, c’est bien Heidegger lisant le Parménide qui a su déceler toute forme d’un 

–anti qui pense dans la même direction que le -pro .
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produit un curieux mélange entre l’anhistoricité des sociétés archaïques, et le 

projet moderniste de la culture d’Etat. Le folkloriste s’apparente, de ce fait, à 

l’ethnologue : il construit des topologies, et classifie les versets populaires en 

retirant la substance de leur univers sémantique.33  

Ainsi,  tradition et folklore se distinguent radicalement en ce que la 

scène rituelle ne se réduit pas à une structure, à une analyse (ceci, c’est la 

pensée occidentale). La tradition a charge de « présentifier » le rite, 

c’est-à-dire de rendre contemporain  ce qui porte en soi le symbole,  dont 

le sens n’est jamais épuisé dans la parole. La tentative du folkloriste est 

vouée à l’échec, il brise la collectivité de l’archaïsme en soumettant l’univers 

symbolique à un intellectualisme; autrement dit le folklore est une 

déconstruction du rite existentiel et la construction d’un artefact des 

symboles sans pour autant que le symbole soit réellement vécu dans le 

contemporain. Pire, dans un monde où l’archaïsme a disparu, le folklorisme, 

reconstruisant le rite sous un jour pacifié, donne l’image d’un paradis perdu 

dans laquelle le chercheur ne saurait tomber, sous peine d’oublier que 

l’anhistoricité du rite se couple à la violence du quotidien,34 celle de la 

pauvreté et, finalement, de l’histoire qui s’abat sur ce monde clos,35 alors 

que cette clôture s’ouvre à la transcendance. 

III) Solutions poétiques et métaphysiques

Toutefois, j’émets une objection contre Gadamer sur le passage de la 

tradition orale à la tradition écrite. L’auteur écrit : le fait que l’essence de la 

tradition soit caractérisée par sa dimension langagière atteint sa pleine 

signification herméneutique lorsque cette tradition devient tradition écrite.36 

L’écrit serait un enrichissement du  monde et une ouverture d’horizon vers 

la contemporanéité du présent, en tant que continuité de la mémoire.37 

Certes, mais l’avènement de l’écrit qui supplante l’oral ne saurait se défendre 

de l’invasion d’une économie scripturaire38 qui enferme le langage dans la 

33
  Claude Karnoouh, op.cit., p. 145. 

34
 C.F, Louis Malle, « L’Inde Fantôme », 

https://www.youtube.com/watch?v=pM47EvS9aqg. Remarque de Louis Malle à la 

sixième minute: j’ai l’impression de rêver ce que je vois, mais pour eux tout est 

terriblement réel . 
35

Ibidem, p. 274. 
36

Ibidem, p. 412. 
37

Ibidem. 
38

 On peut très bien se référer à Michel de Certeau pour qui, dans l’invention du 

quotidien, les sociétés récitées sont passes du mode de l’oral à l’écrit, mais avant tout 

pour lire la Loi. Ainsi, l’alphabétisation de masse s’est effectuée dans les Etats modernes 

https://www.youtube.com/watch?v=pM47EvS9aqg
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thématique. La tradition écrite dont fait mention Gadamer est une voie de 

salut sans recours possible au fait de persévérer dans l’être du présent (le rite 

énoncé pour lui-même), mais dans la médiation du passé par le présent car il 

n’y a que la transmission écrite qui puisse se détacher de la persistance de 

vestiges d’une vie passée, à partir desquels, dans la restitution, une existence 

permet de remonter par inférence à l’autre39, et donc que la nouvelle voix du 

peuple passe, dangereusement et avec audace, dans l’écrit au passage de 

notre conscience. Et c’est ainsi que nous sauvons une ontologie de l’être 

humain, à savoir que le caractère originellement humain de la langue 

signifie donc en même temps le caractère originellement langagier de 

l’être-au-monde humain 40 . Mais le folklore s’appuie lui aussi sur une 

condition langagière, mais qui n’a rien à avoir avec ce caractère originel de 

l’être humain et traduit donc plutôt cette conscience en vestige du passé; 

c’est la révélation du moment (et non de l’instant), coexistant avec l’étant 

plutôt qu’avec l’être, autrement dit, le plan folklorique de la langue se 

superpose de façon autotélique. Est-ce à dire que le langage de la tradition se 

dresse au-delà de la langue, vers l’ineffable ? 

   La critique de la modernité ne requiert ni son dépassement – ce serait 

faire preuve d’un progressisme indéniable – ni de son délaissement – ce 

serait se retirer du monde. Mais comment redonner sa pleine consistance à la 

tradition comme religiosité, comme tradition populaire? C’est que la 

critique de la tradition ne renonce pourtant pas à son affirmation sur un 

autre plan : la poétique de l’être.  

Or, cette affirmation par et au-delà du langage, nous ne la trouvons pas 

que dans la poésie, mais aussi dans un reportage réalisé par Louis Malle: 

L’Inde fantôme. Louis Malle a très bien su capter la différence entre tradition 

et folklore dans son voyage en Inde dans les années 70. Voilà la clef: la 

tradition sous la forme de l’art établit un langage ici et maintenant avec le 

divin, ce n’est pas autre chose qu’une prière, exigeant une maîtrise parfaite 

du corps jusqu’à l’oubli du corps.41C’est le simulacre consubstantiel avec la 

pour avant tout fabriquer des citoyens attentifs. En outre, avec l’invention de 

l’imprimerie, c’est le peuple et la voix qui s’oublient derrière l’économie scripturaire. 

C.f Michel de Certeau, op.cit., ch.X, p. 196. 
39

H. Gadamer, op.cit., p. 413. 
40

Ibidem. 
41

 Un lecteur imbu de culture orientale pourrait induire que le 3ème genre de 

connaissance chez Spinoza, hors de l’Ethique, est le yoga. Mais la more geometrico ne 

peut atteindre, par le langage du concept, l’essence du corps comme idée de l’âme sous 

un certain aspect d’éternité. La tradition est indémontrable. La tradition comme concept 

devient totalement religieuse alors que le folklore fait partie de la sécularisation du 

spectacle. Dans la tradition, l’instant coexiste avec l’éternité, pour reprendre un 
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société du spectacle.42C’est pourquoi les écrits de Gadamer contiennent un 

caractère mystique, prônant le retour au sacré. L’herméneutique n’est donc 

pas une méthode moderne stric-sensu, au sens d’une interprétation classique 

qui met à distance deux interlocuteurs dans le dialogue.43Au-delà de la 

spéculation, cette mystique du sujet se passe de toute relation sujet/objet. La 

parole fait écho à l’être,44elle est antérieure à l’écrit,45mais l’écrit nous y 

adresse la parole dans la relation dialoguée.  

En revanche, la tradition est aussi le langage du geste, la répétition sous 

forme de prière, qui renvoie sans cesse l’immanence du sensible à la 

transcendance du divin. La Raison à l’origine de l’Aufklärung démet toute 

capacité à l’être humain postmoderne de se comprendre comme communauté 

au même titre que comme être sacré, le profane (l’absence de sacré), rend le 

sujet autonome, mais cette autonomie l’objective au truchement d’une 

objectivisation du savoir, autrement dit d’une distance entre la conscience et 

l’objet. La tradition nous rapporte, de ce fait, au sacré en termes de 

répétition.46  

Néanmoins, c’est dans l’écrit que la langue acquiert sa véritable 

spiritualité, car, face à la tradition écrite, la conscience qui comprend est 

parvenue à sa pleine souveraineté.47Dans son être, elle ne dépend de rien. 

Ainsi, la conscience qui lit est en possession virtuelle de son histoire. Mais : 

vocabulaire kierkegaardien, le temps s’efface, l’espace montre le transcendant ; le 

folklore coexiste avec le temps, lorsque la tradition est perdue, il met à la surface l’oubli 

du passé, et la restaure artificiellement sur le devant de la scène 
42

 Je reprends le thème à Guy Debord. Dans La société du spectacle, l’homme est séparé 

de lui-même, du monde et des autres par l’image. La représentation réunit en tant que 

séparé. Le folklore ne fait pas autre chose que d’insérer la culture dans cette crise de la 

représentation. 
43

 Car toute tentative de compréhension est déjà traduction. Et l’interprétation ne se 

sépare de l’autre, elle se fait déjà dialogue de question-réponse. C.f VM, op.cit, 

p410-411 
44

 H.Gadamer, op.cit., p. 500 : Ce qui vient au langage est, certes, autre chose que la 

parole même qui est proférée. Mais la parole n’est parole qu’en vertu de ce qui, en elle, 

vient au langage. Elle n’est là, dans l’être sensible qui lui est propre que pour se 

‘subsumer’ dans ce qui est dit. Inversement, ce qui vient au langage n’est pas non plus 

préalablement donné hors du langage, mais reçoit dans la parole les traits de sa propre 

déterminité. Le langage articule donc l’expérience. 
45

 Ontologiquement et historiquement, l’oral est antérieur à l’écrit. Mais l’écrit doit 

conserver ce qui est perdu. Par exemple, il nous reste que très peu de manuscrits 

d’Héraclite. 
46

 De ce fait, le folklore serait-il mélancolique, dans la prise de conscience que tout est 

perdu ?  
47

 En ce sens, la Tradition est chrétienne dans le monde occidental. Etre traditionnaliste 

n’est rien d’autre que d’être chrétien. La Bible, ce qui est révélé (dé-voilé) par le 
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Ce n’est pas pour rien qu’avec l’essor de la littérature dans la 

civilisation, la conception de la « philologie », de l’amour des discours, est 

tombée sous la coupe de l’art qui englobe tout, l’art de lire, et a perdu son 

rapport originel à la culture (Pflege) du discours et de l’argumentation.48 

Folklore et Tradition se départagent sur cette notion originelle à la culture, 

médiatisée par la présence du langage à l’être. 

D’autre part, la conscience qui lit est nécessairement conscience 

historique, une conscience liée en toute liberté à la tradition historique. Voici 

la tension qu’offre l’écrit, et la preuve philosophique que la Tradition est 

langage.  Mais l’écriture, dans la modernité, ne possède plus aucun canon49, 

elle entre dans le relativisme des sciences et la spécialisation du savoir. 

    Retrouver la singularité de l'Altérité, ce serait par conséquent retrouver 

la source du langage. Lévinas, dans autrement qu'être démontre à quel point le 

Dire est plus responsable que le Dit, ce dernier étant figé dans la rhétorique, 

alors que le Dire, éthique qui présuppose la responsabilité pour l'autre, trouve 

son potentiel dans la trace de l'Infini. Le Dire, réduction à rebours du Dit 

antérieur à la thématique, nous rappelle combien a progressé la fuite de la 

transcendance. La proximité du Dire, qui se retire tout en effleurant la Trace, 

tout cela nous fait bien sûr penser à la danse véritable, au contraire du folklore 

comme science positive aussi bien que celui du Beau, concept du patrimoine 

culturel de l'Union Européenne, enfin, tout cela se tient du côté du 

thématisable réduit au pur thème – à l'exposition -  absolue jusqu'à 

l’impudeur, capable de soutenir tous regards auxquels exclusivement elle se 

destine.50C'est ainsi que le folklore, du dit au spectacle, se montrerait comme 

exotique, sans monde, essence en dissémination.51En effet, toute l'ontologie de 

Lévinas se construit contre la métaphysique occidentale, qui sous le Dit 

ramasse l'Autre, au risque de l'effacer, dans l'ipséité du Même. Si le folklore se 

fait comme science – en tant que science – son rituel ne peut se réduire au Dire 

; mais seul le geste (qui n'est pas la foi), dans laquelle s'exprime la proximité 

Saint-Esprit, est perpétuée par l’oralité dans les Eglises. C’est donc que la véritable 

résolution de la Tradition entre oral et écriture se trouve au sein de l’Ecriture enseignée, 

dont l’enseignement se divise entre catéchisme (écrit) et catéchèse (oral). 
48

 H. Gadamer, op.cit., p. 413. Ici, l’effet pervers de l’alphabétisation massif : Dans la 

France du XXIème siècle, une année contient plus de tirages que tous les titres produits 

sous le XVIIIème siècle. Quelle valeur, de ce fait, de l’écriture ? 
49

 Le même problème se pose en philosophie : avec l’essor des commentateurs, tout 

propos doit être référencée, sans quoi l’argument est soupçonné. Mais avant l’air des 

spécialistes, la philosophie possédait un canon au sens communautaire: tout apprenti 

connaissait implicitement l’histoire de la philosophie. 
50 Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Editions Livres 

de Poche, Paris, 1978, p. 70. 
51 Ibidem, p. 71. 
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avec l'Autre, permet de retrouver le Dire et donc l'Autre dans une nouvelle 

ontologie de la subjectivité. Geste exposé à l'Autre comme vulnérabilité 

propre au rituel, sans quoi nous retomberions dans le folklore, qui se déguise 

comme approche de soumission (et non vulnérabilité propre à l'engagement) 

en face de l'Autre. En allant un peu plus loin, nous pourrions faire l'hypothèse 

que la tradition est du côté du Dire, justement parce que dans le visage de 

l'Autre se trouve toujours la trace de l'Infini, sans jamais oublier l'acte propre à 

la relation.52  

Mais le sentiment de la tradition, c’est l’alliance de l’oral et de l’écriture 

au sein de la poésie qui l’accomplit en rapportant le passé à la tragédie de 

notre contemporanéité, elle en fait son médiateur le plus puissant.53 On peut 

prendre comme exemple le poème « le mur » de Saint-John Perse.54Le début 

du poème a une fonction salvatrice, elle délivre le lecteur de l’ennui du temps 

présent, en le régénérant à travers les odeurs et les goûts de l’île natal, le 

démiurge finissant par la coexistence de l’instant et de l’éternité au siècle 

d’un long jour, dont les points de suspension renvoient à la cyclicité du 

poème, c’est-à-dire une répétition qui ne cesse de réitérer l’expérience de  la 

création cosmogonique. C’est ainsi que l’on conceptualise l’expérience de 

52
Cette trace du visage, qui est l'expression même d'Autrui exposé à Soi, est le procédé 

utilisé par la caméra de Louis Malle. Il est intéressant de constater, en effet, que le silence 

du « reportage » du cinéaste consiste en premier lieu à filmer une série de visages, sans 

ordre aucun, soit l'expression d'avant-le-Dit. Silence du Monde, mais non pas le silence 

« froid » de la beauté plastique soumise aux représentations, sous  ipséité du présent, 

mais Silence éthico-théologique comme trace de l'Infini. 
53

 Et c’est donc que Gadamer rend hommage à la poésie : « le poète éveille une vie 

secrète dans des mots apparemment usés et hors d’usage et nous éclaire ainsi 

nous-mêmes ». VM, op.cit., p. 474.  
54

Saint-John Perse, « le mur » in images à crusoé. 

Le pan de mur est en face, pour conjurer le cercle de ton rêve. 

 Mais l’image pousse son cri. 

 La tête contre une oreille du fauteuil gras, tu éprouves tes dents avec ta langue : le 

goût des graisses et des sauces infecte tes gencives. 

 Et tu songes aux nuées pures sur ton île, quand l’aube verte s’élucide au sein des 

eaux mystérieuses. 

 C’est la sueur des sèves en exil, le suint amer des plantes à siliques, l’âcre 

insinuation des mangliers charnus et l’acide bonheur d’une substance noire dans les 

gousses. 

 C’est le miel fauve des fourmis dans les galeries de l’arbre mort. 

 C’est un goût de fruit vert, dont surit l’aube que tu bois ; l’air laiteux enrichi du sel 

des alizés… 

     Joie ! Ô joie déliée dans les hauteurs du ciel ! Les toiles pures resplendissent, les 

parvis invisibles sont semés d’herbages et les vertes délices du sol se peignent au siècle 

d’un long jour ... 
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l’être-au-monde.55On peut ainsi rapprocher la structure cyclique du poème 

avec la conclusion du liminaire de l’ontologie du secret de Pierre Boutang : 

dans l’être du secret, le voyageur croit arriver en terre étrangère sur son île 

natale, or le voyageur se trouve transformé au cours d’un « présent vivant », 

dans un couloir oblique où il « aussi difficile  d’avancer qu’impossible de 

s’arrêter », analogue aux versets prophétiques de Saint-John Perse, délivrant 

l’être-du-secret ein karein, pour enfin partir pour une autre journée, la rame 

sur l’épaule.56 

La tradition est être qui nous fonde. Elle est d’abord être du secret, que 

le voyageur tente de découvrir, de dévoiler à la nudité de l’étant, au contraire 

du savant, de l’ethnologue qui apporte le secret à tout étant, sans voyage, 

thématisation de la conscience étrangère au voyage. La tradition serait-elle 

l’envers de la transmission du secret, c’est-à-dire- comme nous le fait 

partager Boutang dans le dénouement de l’ontologie du secret- la présence 

comme couloir oblique, où l’instant (1) contenu dans le passé prochain (2) 

rejoint l’avenir (3) comme répétition fondatrice?57

55
De plus, pour Gadamer, la langue permet à l’homme d’avoir un monde, car elle induit 

un comportement au monde, habité par langue.  Chez les poètes, cette possession met 

au visible l’ineffabilité de l’expérience langagière.  
56

 Pierre Boutang, Ontologie du secret, PUF, Presses Universitaires de France, 2ème 

Edition, Paris, 2009, „liminaire”, p. 20. 
57

Ibidem, « dénouement », pp. 475-476. 










