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CONCURSUL PENTRU LICEENI 

„SPUNE POVESTEA LOCULUI TĂU” 

 

PARCUL CENTRAL DIN CLUJ- UN PROIECT DESPRE 

CEL MAI IUBIT LOC ISTORIC AL ORAŞULUI 

DRAGOŞ ANDREI COZAC

 


Parcul  Central din Cluj 

Cluj-Napoca/Clus/Klausenburg/Kolzsvár/Cluj 

 
 Orașul Cluj-Napoca se află în partea nord-vestică a Transilvaniei și este 

traversat de râul Someșul Mic. În această zonă predomină clima temperată. 
Dezvoltarea lui se datorează și faptului că se află la o răscruce de drumuri 

importante:  

a. Dinspre Câmpia Panonică există drumul dinspre nord- vest, care traversa 
Imperiul austro-ungar și unea mai multe orașe din Transilvania, inclusiv: 

Oradea, mai demult Oradea Mare, (în maghiară Nagyvárad, în germană 

Großwardein) - Cluj-Napoca (până în 1974, iar apoi colocvial Cluj; în latină 
Claudiopolis, în maghiară Kolozsvár, în germană Klausenburg) -  Turda ( în 

germană Thorenburg, în maghiară Torda) -  Sibiu (în germană Hermannstadt, în 
maghiară Nagyszeben,), drum care continua mai apoi spre Țara Românească.  

b.  Dinspre Voivodina  (vest) spre Moldova: Timișoara Ŕ Cluj Ŕ Bistrița 

 Istoria Clujului putem spune că începe  din 106 când împăratul Traian 
cucerește Dacia și organizează o provincie romană, întemeind mai multe așezări 

printre care și Napoca. Aceasta este ridicată la rangul de colonie de către Marcus 

Aurelius. Prima menţionare documentară a oraşului a fost făcută în anul 1213: 
CLUS (există mai multe posibilităţi în ceea ce priveşte originea numelui).  

Au existat mai multe invazii a barbarilor în secolul al XIII-lea, care au 

distrus o mare parte din cetate.  În 1316 începe construcția bisericii Sfântul 
Mihail (în maghiară Kolozsvári Szent Mihály-templom, în germană 

Klausenburger Michaelskirche), care va fi finalizată 74 de ani mai târziu.  
 

 Din denumirile orașului ne putem da seama de faptul că este o localitate 

multiculturală, existând mai multe etnii: români, maghiari (au venit în secolele 
X-XI și au contribuit la dezvoltarea economică a așezarii, ajungânduse ca în evul 

                                                                 

 Câştigătorul Premiului I al Concursului pentru liceeni „Spune povestea locului tău”, Ediţia 

2015, elev la Colegiul Naţional "George Coşbuc", Profesor coordonator: Binder Gerard 

Robert 
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mediu să fie numit „orașul comoară”  )  şi germani (la sfârşitul anilor 1250 

regele Ştefan al V-lea, în calitate de prinţ al coroanei şi rege al Ardealului susţine 

dezvoltarea cetăţii, fapt care încurajează venirea saşilor).  În 1316 Sigismund de 
Luxemburg îi acordă titlul de oraș.  Stema a putut fi folosită pe sigiliu în data de 

18 mai 1377.  

 Conform plăcii comemorative de pe casa natală, pe 27 martie 1443 se 
naşte Matia Corvin (în maghiară Hunyadi Mátyás, în latină Matthias Corvinus, 

în germană Matthias Corvinus), unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei. A 

condus Regatul Ungariei între anii 1458-1490. Curând după moartea lui 
Transilvania devine principat autonom sub suveranitate turcească și reușește să 

evite transformarea în pașalâc. 
 La sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania intră sub dominație 

habsburgică și cetatea Clujului este nevoită să găzduiască trupele ducelui de 

Lorena.  
 La începutul secolului XX s-au construit mai multe clădiri care pot fi 

văzute și astăzi: Liceului Unitarian, Opera Română, Palatul de Justiție, Palatul 

Primăriei, Palatul de Finanțe etc. 
 În 1867, Transilvania a  fost cedată Regatului Ungariei,  Clujul fiind al 

doilea ca mărime din regat, după Budapesta. În 1947, după  Tratatul de la Paris 
Clujul aparține României. 

 În 1944, în timpul celui de al II-lea Război Mondial, evreii au fost duși în 

ghetouri (Clujul avea Ghetoul Iris, care în mai-iunie a fost lichidat prin 6 
deportări la Auschwitz). Mulți evrei au reușit să scape, trecând granița spre 

România și au reușit să părăsească Europa prin portul Constanța. Alți evrei 

originari din țări europene au fost ajutați să se salveze și să părăsească Europa, 
cu ajutorul scriitorului clujean Raoul Șorban. 

 În 1974 numele orașului Cluj a fost schimbat de către partidul comunist 

în Cluj-Napoca. 
 Astăzi, conform recensământului efectuat în 2011, populația 

municipiului Cluj-Napoca se ridică la 324.576 de locuitori, fiind al doilea cel 
mai mare oraș din România. Majoritatea locuitorilor sunt români (75,71%) iar 

principalele minorități sunt cele de maghiari (15,27%) , romi (1,01%) germane 

(0,18%) și evreiești (0,05%). 
 Economia Clujului este una dintre cele mai dinamice economii din 

România , dominantă fiind industria prelucrătoare. Principalii investitori străini 

în municipiu sunt din țări precum:  Germania, Ungaria, Luxemburg, Italia și 
Statele Unite. 

 Cluj-Napoca  este un centru marcant de cultură și găzduiește o mai multe 
instituții și centre culturale și educaționale precum: Teatrul Național „Lucian 

Blaga”, care este cea mai importantă instituție teatrală din Transilvania,  Opera 

Națională Română,  prima Operă Națională a țării, teatrul și Opera Maghiară de 
Stat, Palatul Bánffy, care este sediul Muzeului Național de Artă, Universitatea 

„Babeș-Bolyai” , cea mai mare universitate din țară și nu în ultimul rând Parcul 

Central. 
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 Date generale 

 
 Parcul Central, Parcul Mare sau parcul  „Simion Bărnuțiu” sau Sétatér, în 

maghiară, sunt câteva dintre denumirile cunoscutului parc clujean, care are o 

vechime de peste 180 de ani și a fost una dintre primele grădini de folosință 
publică amanajate în Europa Centrală și de Est. El rămâne în continuare cel mai 

important loc de promenadă al clujenilor. 

Acesta nu este doar un obiectiv turistic, ci reprezintă una  dintre 
principalele spații verzi din Cluj-Napoca fapt ce contribuie semnificativ la 

menținerea aerului curat, care în comparaţie cu celelalte oraşe de dimensiunile 
Clujului are un grad de poluare redus. Conform unui clasament al gradului de 

poluare în cele mai mari 100 de orașe ale Vechiului Continent, Bucureștiul 

ocupă locul 86, Timișoara 64, iar Clujul se situează pe locuri fruntașe. 
Rezultatele arată că, în ansamblu, în Europa se respiră mai bine în nord, decât în 

sud și est. Astfel Cluj-Napoca se află în fruntea clasamentului, realizat de 

asociația “Respire”  în parteneriat cu revista "We demain” realizat pe baza 
datelor Agenției Europene de Mediu. 

Parcul Central se află în pe locul  fostei „Pădurici cu furnici” / „Crâng al 
Furnicilor”, („Hangyásberek”), un teren bogat în apă şi vegetaţie, cuprins între 

Someşul Mic (un râu important pentru dezvoltarea municipiului, deoarece 

potrivit istoricilor, multe zone din Transilvania au fost populate datorită goanei 
după aur a strămoşilor noştri) şi Pârâul Morii. 

 Astăzi este delimitat de străzile Splaiul Independenței, George Coșbuc 

(numită după unul dintre cei mai mari poeţi români din Transilvania, membru 
titular al Academiei Române), Cardinal Iuliu Hossu (a fost numită după un 

episcop al Episcopiei greco-catolice de Cluj - Gherla, deținut politic, membru de 

onoare şi din 1945 a devenit membru al Academiei Române) și Arany János 
(numită după un poet și prozator maghiar născut în Marele Principat al 

Transilvaniei). 
Parcul Central, datorită bogatei istorii de care se bucură, este înscris pe 

lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii si 

Patrimoniului Național din România în anul 2010. 
Istoric 

Istoria parcului începe de la 1 februarie 1827 când Societatea de Caritate 

a Doamnelor (Jóltevő Asszonyi Egyesület), având ca preşedinte pe Josika 
Jánosné,  închiriază Lunca Hangyás (Furnicilor), pentru a amenaja un loc de 

promenadă şi de recreație, în baza unui contract cu o durată de 12 ani. Astfel 
terenul pustiu, mlăștinos și adesea inundat  de apele Someşului, este consolidat și 

amenajat pentru a  fi transformat în parc. Marile familii nobiliare din 

Transilvania ca și  Jósika, Kemény, Kendeffy, Teleki, Bethlen, Haller sau Bánffy 
nu s-au implicat în amenajarea parcului, deoarece aceștia dispuneau de grădini în 

apropriera reședințelor lor. În cocluzie, Parcul central a fost realizat de clasa de 

mijloc clujeană, ceea ce a făcut să dureze mai mult timp.  
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Arhitectul Școlii Superioare de Fete a fost Ignác Alpár, cel care a mai 

proiectat și Palatul Primăriei din Cluj, Colegiul Național „Radu Negru” din 

Făgăraș, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, Colegiul Național 
„Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara și Liceul Teoretic "Petru Maior" 

din Gherla, județul Cluj. În 1900 s-a început să li se predea fetelor, iar în 1917 s-

a organizat prima sesiune de bacalaureat. Școala a fost cunoscută și după numele 
directoarei: Antónia de Gérando, care s-a născut  pe 13 februarie 1844 în Paris, a 

studiat în Franța , a predat prima oară în privat în Budapesta unde a și deschis o 

școală privată și mai apoi a venit la Cluj, unde a predat la Școala Superioară de 
Fete până la moarte. În data de 28 septembrie  1941 s-a dezvelit o placă 

comemorativă cu numele ei. Anul 1918 a adus o schimbare administrativă și 
institutul, care acum se numea „Regina Maria”, avea ca limbă de predare 

româna. Clădirea a fost extinsă în decursul anilor 1937 şi 1940. Mai târziu, 

universitatea cu predare în limba maghiară, care astăzi e integrată în 
Universitatea „Babeş-Bolyai”, a preluat clădirea. Aceasta se află pe strada Arany 

János şi aparţine Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică. 

Parcul Central  este deschis publicului încă de la începutul anilor 1830 cu 
numele de Népkert (Grădina Populară), însă oficial a fost fondat în data de 22 

aprilie 1838.  
În data de 1 mai 1838 se înfiinţa Comisia Orășenească pentru Parc, cea 

care mai apoi a preluat activitatea de la Asociația de Binefacere a Femeilor. Tot 

în același an, la revenirea Guberniului în oraș,  fondurile adunate pentru a 
sărbători acest eveniment sunt folosite pentru dezvoltarea parcului.  Cel 

însărcinat cu plantarea, cultivarea și curățirea parcului era grădinarul József 

Schütz. 
Odată cu constituirea Comitetului pentru locul de plimbare, cu 

preşedintele  Pataky Mihály a început şi reamenajarea parcului. În 1840 Sámuel 

Hermann, inginerul care a poriectat și parcul castelului Bánffy de la Bonţida, 
realizează proiectul parcului. Forma neregulată a terenului a fost exploatată, 

construind o alee triplă longitudinală, care avea rolul de axă principală a întregii 
compoziții. Drumul de aproximativ un kilometru lungime este realizat paralel cu 

Someşul, tăind astfel acea luncă. Drumul de atunci a rămas şi astăzi aleea 

principală din parc. Cu ajutorul materialelor rezultate în urma demolării zidurilor 
medievale ale orașului s-a realizat înălțarea cotei terenului. Pentru a planta 

copaci (plopi) de-a lungul aleilor principale s-au săpat gropi, care au fost 

umplute cu material organic rezultat din ararea suprafețelor actualelor piețe 
Mihai Viteazul, Avram Iancu și Ștefan cel Mare, locuri folosite ca târguri de 

animale în acea epocă. Acest lucru a permis desecarea întregii zone mlăștinoase. 
Aleea principală era folosită pentru plimbările cu trăsura, iar aleea dinspre 

Someş pentru echitaţie și cea de-a treia era pietonală. 

Realizarea parcului a fost apreciată de către cetățeni, aceștia contribuind 
benevol cu sume pentru finalizarea proiectului. În 1840 este angajat un grădinar 

nou,  Buksa Mihály. Prin noi achiziţii de terenuri, strângeri de fonduri şi 
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investiţii, parcul s-a extins şi a devenit un loc de distracţii drag clujenilor, 

beneficiind de o popularitate foarte mare, până în ziua de azi. 

Lângă actuala stradă Splaiul Independenței (paralel cu malul Someşului) 
au fost înfiinţate în 1844 Băile Diana, de către doctorul  Heckenast Gusztáv 

Szombathelyi. Opt ani mai târziu băile cu aburi au fost extinse, iar în 1930 

acestea au fost închise definitiv. Astăzi, pe acel loc  a rămas doar spaţiu verde. 
De la 15 septembrie 1860, Comisia Parc a preluat îngrijirea parcului. 

Președintele acesteia era contele Imre Mikó (guvernator al Transilvaniei în anul 

1849 și între anii 1860-1861). Acesta și-a donat propria grădină orașului Cluj, 
pentru amenajarea unui parc public: parcul  Grădinii Botanice. 

Zece ani mai târziu, arhitectul Anton Kagerbauer a proiectat lacul din 
interiorul parcului.  Acesta a studiat arhitectura la diferite universităţi italiene şi 

germane. El a mai ridicat şi o aripă a castelului Bánffy de la Bonțida, Biserica 

Romano-Catolică Sfântul Petru şi clădirea sfatului orăşenesc/Primăria.  
Înființarea Corului Tinerilor Comercianți din Cluj (Kolozsvári 

Kereskedelmi Ifjak Dalárdája), în 1862, sub coordonarea dirijorului de operă 

Bela Stoger, i-a dat parcului un farmec deosebit, deoarece corul obișnuia să cânte 
seara pe malul lacului.  

În 1866, pentru douăzeci de ani, Societatea pentru Promenadă  a preluat 
administrarea parcului. În această perioadă lacul era folosit vara pentru plimbări 

cu barca, iar iarna era folosit pentru patinaj. În 1870 a fost construit Pavilionul 

Patinatorului, clădirea Cazinoului, după planurile lui Lajos Pákey, care era  
arhitect șef al orașului Cluj și a mai proiectat și Liceul Unitarian din Cluj,  

Muzeul Industriei din Cluj (astăzi Universitatea Tehnică), Academia de Comerț 

din Cluj, Hotelul New York din Cluj (Continental), castelul lui Tivadar Béldy 
din Budila, Brașov; castelul lui István Ugron din Zau de Câmpie, Mureș; 

castelele Teleki din Chinari, Mureș. Astăzi, acesta se află pe insula lacului și este 

folosit ca restaurant.  
În 1871 Ritter Gustáv a devenit grădinar principal. În 1872 s-au construit 

şi alte clădiri după modelul european,  cum este şi teatrul de vară, al cărui 
arhitect este Henrik Zimmermann. În locul acestuia astăzi este clădirea Teatrului 

Maghiar de Stat (cea mai veche companie teatrală de limbă maghiară, înființată 

în anul 1792.).  Pákey Lajos a proiectat și  clădirea de lângă lac şi fântâna 
arteziană. (Frigyes Maetz a fost de fapt primul arhitect iar apoi Pákey Lajosa a 

prelucrat proiectul).  

Clădirea Casinoului este un monument istoric cu o arhitectură 
impresionată, fiind un palat eclectic după modelul vienez. De-a lungul timpului 

acesta a fost și muzeu și a găzduit diferite evenimente ca și: expoziții de pictură, 
conferințe, degustări, spectacole, filme, prezentări de cărți, expoziții de 

fotografii, workshopuri pentru tineri și mule altele. Consider că tocmai acest 

lucru atrage atenția turiștilor și îl fac să fie un monument nou care va impresiona 
întotdeauna. 
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Alt moment important din istoria parcului este anul 1960, când se ridică 

statuile mai multor personalitati: Antonin Ciolan, George Coșbuc, Liviu 

Rebreanu, Octavian Goga și Sigismund Toduță. 
 În pavilionul de muzică aveau loc concerte și recitaluri ale fanfarei 

militare. Anul 1989 aduce o schimbare a denumirii parcului: “Simion Bărnuțiu”, 

după numele revoluționarului  român, care a mai fost și istoric, filozof și 
profesor universitar. În 23 octombrie  1999 este dezvelit monumentul revoluției 

anticomuniste maghiare  

În anii 90  Parcul central a ajuns într-o stare destul de rea (lacul a fost umplut 
peste nivelul normal, statuile au fost adesea rupte sau scrise, iar curățenia a lăsat 

de dorit). 
Un alt an important este  2010 când parcul “Simion Bărnuțiu” este înscris pe 

lista monumentelor istorice din județul Cluj, a  Ministerul Culturii si 

Patrimoniului Național din Romania. 
 Unul dintre evenimentele relativ importante, care a stârnit nemulțumiri, 

proteste și multe dispute din partea clujenilor a fost tăierea mai multor copaci 

seculari, în anul 2011, în timpul mandatului primarului Sorin Apostu. 
Din punct de vedere logic si tehnio-biologic, dispariția arborilor seculari 

nu este pe  termen scurt si nu poate fi compensată, nici peisagistic, nici ecologic, 
chiar dacă sunt plantați puieți noi înainte de a fi tăiați copacii „bătrâni”. Astfel nu 

există o "compensare admisibilă, fiind interzis conform Legii Mediului, 

modificata prin OUG 114 / 2007. Atunci când copacii au scorburi ei continua sa 
stea in picioare si sa înfrunzească, procesul de fotosinteză existând în continuare,  

deoarece stratul vegetativ e la 1-2 cm sub scoarta. Mai trebuie menționat că 

scorburile adăpostesc liliecii care la rândul lor reglează numărul de insecte 
dăunătoare din. Din perspectiva unora dintre agronomi copacii peste cu un 

diametru d peste 1,5m  sunt deja prea bătrâni, poate din cauza asta nici nu mai 

avem păduri seculare.  Astfel este distrus un ecosistem biodiversiv.  
Totuși trebuie reamintit faptul că unii arbori (în principiu castanii) erau prea 

bătrâni și o parte aveau boli. Astfel aceștia puneau în pericol oamenii în cazul în 
care vântul bătea cu o viteză mai mare sau în cazul furtunilor. Nu sunt rare 

cazurile când arborii cad datorita furtunilor și lovesc oameni.  Autoritățile nu își 

puteau lua responsabilitatea pentru astfel de cazuri. 
Există suspiciuni că vor mai fi tăiați arbori și se va construi pe o parte din spațiul 

verde o clădire care să fie sediu de Filarmonică. 

 
Parcul  Central astăzi 

 
Parcul central nu s-a schimbat foarte mult. Aleea principală a rămas 

aceeași, doar că acum e betonată iar în afară de Băile Diana nu a mai fost 

demolată nicio clădire, toate celelalte fiind renovate din 2012. Sute de persoane 
își petrec zilnic câteva ore în parc ascultând muzică,citiind, jucând baschet 

(există un mic teren de baschet Înspre partea opusă Someșului), alergând, sau 

făcând mișcare în spațiul pentru fitness, recent amenajat.     
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Parcul reușește să adune atât tineri cât și persoane în vârstă care să-și petreacă 

timpul în micul colț de natură din centrul Clujului. În micul pavilion, vara pot fi 

chiar și peste 70 de cununii în două zile. Pentru că este atât de îndrăgit mulți 
doresc să-și facă albumele foto aici. 

Astăzi se țin diferite evenimente în parc: de la expoziții de artă la concursuri 

pentru atelaje canine, evenimente sportive sau concerte.  
  Aceste evenimente arată cât de bine s-a integrat parcul în viața societății 

din secolul 21. După părerea mea parcul central este unul dintre puținele 

monumente care de-a lungul istoriei a rămas la fel de îndrăgit fără să se fi 
schimbat ceva la componența sa. 
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ISTORIE ANTICĂ ŞI ARHEOLOGIE 
 

ANALIZA MONEDELOR DE ARGINT DIN POTAISSA 

CASTRUL LEGIONAR VS. ORAŞUL CIVIL 

RĂZVAN BOGDAN GASPAR
 

 

Abstract: This paper is centered on the study of Roman silver coins from the 

archaeological site of Potaissa using as its main source M. Pîslaru‘s book ―The 
Roman coins from Potaissa: legionary fortress and ancient town‖. The book 

focuses on the presentation of analysis results of monetary finds coming from 

Potaissa area while the article presents a different approach to the subjec t, by 
integrating part of the results in graphs that show a close-up perspective for the 

monetary evidence in chronological periods.  

How this task was accomplished is explained bellow, in two chapters, one 
dedicated for the study of the two areas from Potaissa, legionary fortress and 

civilian town, and another dedicated for the study of private coin collections 
from all of Potaissa.  

 

Keywords: Roman, silver coins, legionary fort, Potaissa, graphs.  
 

Introducere: 

 
 Situl de la Potaissa, oraşul Turda de astăzi, diferă de alte situri din fosta 

provincie romană Dacia deoarece este una dintre cele două locaţii ale Daciei 
romane, unde se poate găsi un castru legionar situat lângă o aşezare civilă. În 

plus, a fost foarte bine cercetat în ambele zone, militară cât şi civilă, pe când în 

cazul celui de-al doilea sit localizat la Apulum, oraşul de azi Alba Iulia, castrul 
legionar este situat sub fortificaţiile austriece din secolul al XVII-lea. 

 Din punctul de vedere al numismaticii, Potaissa reprezintă un sit 

important, peste 3.200 de monede fiind descoperite aici şi păstrate la muzeul 
local. 

 În cazul Muzeului de Istorie din Turda, putem găsi numeroase piese 

monetare descoperite în urma excavărilor arheologice precum şi multe monede 
provenite din colecţii private. Trebuie luate în considerare piesele provenite din 

colecţiile private de monede când încercăm să determinăm circulaţia monetară 
sau aceste piese trebuie evitate ? 

 Scopul principal este de a prezenta distribuţia monedelor de argint în 

perimetrul castrului legionar şi în aşezarea civilă, în această situaţie ambele fiind 

                                                                 

 Student, Universitatea „Babeş -Bolyai” din Cluj-Napoca, gaspar.razvan.bogdan@gmail.com 
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situate la Potaissa. Un alt aspect important este reprezentat de diferenţa dintre 

numărul monedelor genuine şi a celor contrafăcute, situaţia din castru şi aceea 

din zona civilă. 
 Există posibilitatea unei interpretări greşite în cazul în care sunt luate în 

calcul monedele provenite din colecţii private în încercarea de a stabili circulaţia 

monetară a regiunii? Cercetarea trebuie efectuată cu mai multă atenţie dacă 
privim piesele provenite din colecţii private. 

 Aşadar, toate nominalele monedelor de argint romane din secolul I şi 

până în secolul al III-lea, mai exact de la Augustus (27 a.Chr. Ŕ 14 d.Chr.) şi 
până la Filip I (244 Ŕ 249 p.Chr.)

1
, au fost analizate, fiind separate în două 

categorii drept genuine sau contrafăcute, apoi aranjate în funcţie de emitent şi de 
perioada de domnie a acestuia. 

 Grafice au fost întocmite folosind un coeficient de intrare, care constă 

într-o simplă formulă matematică, ce implică numărul de piese emise de un 
emitent împărţit la perioada lui de domnie. Rezultatul este un coeficient care 

aproximează intensitatea monedelor aflate în circulaţie pentru un anumit 

segment cronologic. 
 

Aşezarea Civilă vs. Castrul Legionar 
 

 Privind cu atenţie graficul referitor la castrul legionar (Fig. 1), putem 

observa cu uşurinţă un ritm constant pentru anii 69-192 de la Vespasian (69-79) 
şi până la Commodus (180-192) cu o mică creştere în intensitate în perioada 

138-180 sub Antonius Pius (138-161) şi Marcu Aurelius (161-180). Urmează 

apoi o creştere bruscă în intensitate pentru perioada Severilor mai specific din 
anul 193 sub Septimius Severus (193-211), urmată apoi de o scădere în perioada 

lui Caracalla (211-217), ca apoi coeficientul să atingă cele mai înalte valori ale 

graficului în perioada lui Elagabalus (218-222) şi să revină la o valoare 
asemănătoare cu cea de la începutul dinastiei. După anul 238 şi până la moartea 

lui Filip I (244-249), graficul revine la un ritm constant în intensitate. 
 Coeficientul care arată intensitatea monedelor contrafăcute descoperite 

pe sit este foarte scăzut în comparaţie cu cel al monedelor genuine. Chiar şi în 

perioada dinastiei Severilor când indicele monedelor genuine atinge cele mai 
înalte valori, coeficientul pieselor contrafăcute creşte doar puţin în intensitate, cu 

greu fiind la aceaşi valoare cu cel al monedelor genuine din perioada lui 

Caracalla (211 Ŕ 217).  
Aceste valori sunt interesante deoarece nu se aseamănă cu valorile întâlnite pe 

alte situri arheologice din regiune unde au fost aşezate trupe militare şi unde de 

                                                                 
1
 Acest studiu se opreşte la perioada lui Filip I deoarece după domnia sa Imperiul Roman 

intră într-o perioadă de criză. De la atacuri barbare şi dezastre naturale la împăraţi care 

domnesc doar câţiva ani,  toate aceste evenimente îşi pun amprenta pe distribuţia monetară în 

imperiu, la care se adaugă abandonarea provinciei romane Dacia în jurul anului 270 p.Chr. 
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cele mai multe ori coeficientul pieselor contrafăcute pentru perioada dinastiei 

Severilor tinde să egaleze sau să depăşească indicele pentru piese originale
2
.  

Existenţa unui castru legionar în zonă ar trebuii să influenţeze indicele 
monedelor contrafăcute. Unde sunt multe trupe încărtuite, este nevoie de sume 

mari de bani, iar în această zonă, putem vedea că nu se duce lipsă de bani.  

Dacă luăm în considerare posibilele relaţii dintre valorile mari de monede emise 
în perioada Severilor şi evenimente cronologice, se poate observa cu uşurinţă o 

cantitate mare de piese subaerate emise pentru Iulia Domna, cel mai probabil 

datorită războiului civil din anii 193-197
3
. În aceeaşi măsură, o creştere a 

numărului de monede pentru perioada Severilor se poate explica şi datorită 

campaniilor efectuate în Orient între anii 197-199 care au dus la creşterea 
salariilor militarilor

4
. 

 În zona civilă situaţia este diferită. Aici (Fig. 2), putem sesiza un ritm 

care îşi face apariţia odată cu anul 69 sub Vespasian (69-79) şi care continuă 
până la anul 192 la finalul domniei lui Commodus (180-192) cu două creşteri în 

intensitate pentru perioada lui Nerva (96-98) şi Antonius Pius (138-161). Apoi, 

se poate vedea aceeaşi creştere în intensitate în timpul perioadei Severilor. 
 În timpul acestei dinastii cea mai mare creştere în intensitate are loc 

pentru monedele emise în timpul domniei lui Septimius Severus (193-211) şi 
Elagabalus (217-222) alături de creşteri mai slabe pentru perioada lui Caracalla 

(211-217) şi Severus Alexandru (222-215). 

 Situaţia coeficienţilor pentru monedele contrafăcute este mult mai 
scăzută decât cea care reprezintă castrul (Fig. 1) Ŕ doar câteva monede. Acest 

aspect ne face să deducem că aceste monede erau conoscute pentru lipsa valorii 

intrinsece pe care o deţineau şi erau evitate spre a fi folosite dacă era posibil.  
 În cazul monedelor contrafăcute provenite din zona oraşului antic 

Potaissa, situaţia este diferită, numărul acestora este mult mai scăzut decât 

numărul pieselor contrafăcute din zona castrului roman deoarece majoritatea 
pieselor au fost achiziţionate de la diverşi colecţionari ori au provenit din locuri 

izolate de descoperire
5
. Este normal ca monedele erodate să rămână neatinse, 

colecţionarii preferând exemplare rare şi frumoase pentru colecţiile proprii
6
. 

                                                                 
2
 Găzdac, C./Cociş, S., Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Cluj-Napoca: Mega Publishing House) 

2004, Găzdac, C./Gudea, N., Porolissum (Cluj-Napoca: Mega Publishing House) 2006, 

Găzdac, C./Suciu, V./Aföldy-Găzdac, Á., Apulum (Cluj-Napoca: Mega Publishing House) 

2009. 
3
 Grant, M., The Roman Emperors. A Biographical Guide to the Rulers of Imperial Rome 31 

B.C.-A.D. 476 (New York: Charles Scribner‟s Sons) 1985, p. 108-110. 
4
 Mazzarino, S., L‘Impero Romano (Roma-Bari: Editori Laterza). 1984, p. 435-437. 

5
 Pîslaru, M., The Roman coins from Potaissa: legionary fortress and ancient town (Cluj-

Napoca: Mega Publishing House) 2009, p. 56. 
6
 Găzdac, C./Aföldy-Găzdac, Á., The Roman Law against counterfeiting between theory and 

practice, Acta Musei Napocensis 38/I 137-154. 2001, p. 144. 
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 Graficul final (Fig. 3) este rezultatul îmbinării celor două grafice de 

dinainte într-unul singur, care acoperă atât aşezarea civilă ( Fig. 2), cât şi castrul 

legionar (Fig. 1). 
 Pentru perioada de relativă stabilitate dintre anii 69 şi 192, graficul 

referitor la aria castrului (Fig. 3) reprezintă coeficicientul pentru piese genuine 

care are valori asemănătoare pentru diferiţi emitenţi, ceea ce poate susţine pacea 
din regiune, pe când în zona aşezării civile există două mici intensificări. 

 Aceste mici creşteri ale coeficienţilor pot fi explicate prin păstrarea 

pentru o perioadă mai lungă de timp a monedelor emise în perioada celor doi 
împăraţi deoarece erau de o calitate mult mai bună decât monedele emise 

ulterior, astfel fiind păstrate în circulaţie mai mult timp. 
 Pentru aceeaşi perioadă, apariţia monedelor contrafăcute poate fi 

explicată prin crearea acestora la o dată ulterioară imaginii emitentului pe care îl 

portretizează. Fie că făceau parte dintr-o politică monetară a statului sau au fost 
produse de un individ, au fost făurite cu imaginea unui împărat care ar fi domnit 

în perioada istorică pe care mulţi o consideră drept „Epoca de Aur” a Imperiului 

Roman, când monedele erau de cea mai bună calitate
7
. Aşadar, chiar dacă era 

contrafăcută, primea o credibilitate mai mare în ochii publicului. 

 Urmează marea „perioadă de prosperitate” din timpul Severilor, numărul 
monedelor emise se aseamănă cu ce vedem şi pe siturile din imediata apropiere

8
, 

dar cea ce nu este conform tiparului sunt numărul foarte mare de piese genuine şi 

cel foarte scăzut de monede contrafăcute pentru această încadrare cronologică.  
 Putem observa un coeficient aproximativ egal pentru piesele genuine şi 

cele contrafăcute în timpul lui Septimius Severus (193-211) şi un coeficient de 6 

ori mai mare pentru monede contrafăcute decât cel pentru piesele genuine la 
perioada lui Caracalla (211-217). Noi vârfuri sunt atinse de către indicii 

monedelor genuine, urmate îndeaproape de cei pentru monedele contrafăcute sub 

Elagabalus (218-222), ca apoi toţi coeficienţii să se diminueze la Severus 
Alexander (222-235) cu o ultimă creştere la Gordian al III-lea (238-244). 

 Se pot explica valorile ridicate din perioada lui Septimius Severus (193-
211), dar trebuie să cunoaştem mai îndeaproape evenimentele istorice care au 

avut loc în această perioadă. Legiunea V-a Macedonica a fost implicată în 

luptele pentru putere dintre împărat şi rivalii acestuia la tronul imperiului, 
Albinus (193-197) şi Pescenius Niger (193-194). Pe lângă aceste evenimente, au 

mai fost şi creşterea salariilor şi primirea de „donative” din partea împăratului 

                                                                 
7
 Pense, A.W., The Decline and Fall of the Roman Denarius (Bethlehem: Materials 

Characterization). 1992, p. 214. 
8
 Găzdac, C./Cociş, S., Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Cluj-Napoca: Mega Publishing House) 

2004; Găzdac, C./Gudea, N., Porolissum (Cluj-Napoca: Mega Publishing House) 2006; 

Găzdac, C./Suciu, V./Aföldy-Găzdac, Á., Apulum (Cluj-Napoca: Mega Publishing House) 

2009. 
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care sunt remarcate prin volumul considerabil de monede descoperite în 

interiorul castrului legionar
9
. 

 Sub împăratul Caracalla (211-217) a avut loc prima invazie majoră a 
goţilor în provincia romană Dacia (uniţi cu unele triburi de daci, situaţi în afara 

provinciei Dacia). În acest context, se poate remarca o scădere în ambele locaţii 

a indicilor pentru monedă genuină şi o creştere a celor pentru monedă 
contrafăcută. Datorită atacului neaşteptat şi lipsei resursei financiare la acel 

moment, în această parte a imperiului trupele erau necesare pentru apărarea 

provinciei şi erau aprovizionate cu monedă contrafăcută, sau au încercat să-şi 
producă propria monedă dacă statul nu îşi permitea la acel moment. 

 Mai târziu, coeficienţii ating un set de valori ridicate în timpul lui 
Elagabalus (218-222) şi scad sub Severus Alexandru (222-235). O nouă 

ciudăţenie apare la finalul graficului în perioada lui Filip I (244-249), când 

coeficienţii pieselor genuine sunt foarte scăzuţi, contradictorii cu situaţia istorică 
care plasează marele atac al Carpilor în această perioadă. 

 

Potaissa vs. Colecţile private de monede  
 

 Un alt studiu a fost întocmit pentru a observa diferenţa dintre monedele 
descoperite pe sit şi cele provenite din colecţii private, pentru a observa dacă 

există o anumită mentalitate între colecţionari. Este posibil ca această mentalitate 

să-i conducă spre a căuta ori cumpăra şi monede considerate rare care nu se 
găsesc în regiunea lor de baştină? 

 Lotul de monede corespunzător zonei oraşului Potaissa, care cuprinde 

2.255 de piese, în cea mai mare parte format din trei mari colecţii provenite de la 
J. Kémeny, I. Botár şi I. Téglás, aceste monede fiind privite ca provenite doar 

din regiunea Potaissei de către J. Winkler şi M. Bărbulescu. 

 Colecţia lui Kémeny József a fost constituită din artefacte adunate de 
prin împrejurimile oraşului Potaissa, incluzând numeroase monede, multe dintre 

care au fost găsite în urma lucrărilor agricole şi de urbanizare efectuate la 
sfârşitul secolului al XIX-lea

10
. Artefactele descoperite în această perioadă au 

ajutat la formarea şi a altor colecţii precum cele ale lui I. Botár şi I. Téglás
11

. 

 În urma studiului efectuat asupra colecţiei de monede crezute a fi 
provenite din zona aşezării antice, formată la rândul ei din cele trei mari colecţii, 

a fost folosită o analiză critică spre a se cunoaşte dacă toate aceste piese 

proveneau cu adevărat din zona aşezării de la Potaissa. Rezultatele au demonstrat 
că doar emisiunile rare de la finalul secolelor III-IV din fosta colecţie Botár şi 

poate câteva dintre primele emisiuni imperiale din colecţiile Kémeny şi Botár 

                                                                 
9
 Pîslaru, M., The Roman coins from Potaissa: legionary fortress and ancient town (Cluj-

Napoca: Mega Publishing House)  2009, p. 383. 
10

 Winkler, I./Hopârtean, A., Monede antice descoperite în Transilvania şi Dobrogea, Acta 

Musei Napocensis 9, 1972 p. 383-384, p. 35. 
11

 Pîslaru, M., The Roman coins from Potaissa: legionary fortress and ancient  town (Cluj-

Napoca: Mega Publishing House)  2009, p. 36. 
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pot fi văzute cu suspiciune
12
. Se pare că piesele rare au fost culese de către 

colecţionari prin călătoriile lor spre a forma colecţii cât mai complete, unele 

piese fiind de negăsit în cantităţi mari în această zonă geografică datorită 
evenimentelor istorice

13
. 

 Aşadar, putem considera monedele provenite din colecţia lui I. Botár, cel 

puţin cele datate la secolele II şi III ca provenite de pe teritoriul Potaissei. Piesele 
din colecţia lui I. Téglás sunt de asemenea importante deoarece acestea pot fi 

localizate în împrejurimile Potaissei
14
. Cât despre monedele provenite din 

colecţia lui J. Kémeny, cu excepţia pieselor datate în perioada lui Augustus (27 
a.Chr.-14 p.Chr.), arată că provin din interiorul castrului legionar

15
. 

 În plus, J. Winkler şi A. Hopârtean au fost de acord în vederea 
corectitudinii dovedite de J. Kémeny, care era împotriva îmbogăţirii proprii 

colecţii prin acumularea de monedă rară, acesta fiind un bun exemplu
16

. 

 Pe timpul deceniilor IV şi V al secolului al XIX-lea, J. Kémeny şi-a 
început faimoasa sa colecţie de artefacte istorice care cuprindea monumente 

epigrafice, statui de piatră şi bronz, pietre preţioase şi sute de monede dintre care 

cele mai multe au fost adunate din Potaissa şi din împrejurimile acesteia
17

. J. 
Kémeny dorea să-şi doneze colecţia către Muzeul de Istorie din Cluj dar 

evenimentele din anii 1848 şi 1849 au făcut ca multe dintre viitoarele exponate 
să fie distruse sau pierdute. Cu toate acestea, parte din colecţie a putut fi 

recuperată cu ajutorul manunscrisului lăsat de proprietar şi cu ajutorul unor 

notiţe lăsate de către J. F. Neigenaur, care a vizitat oraşul Turda în anul 1847 şi a 
avut oportunitatea de a vedea şi nota ce se afla în reşedinţa lui J. Kémeny

18
. 

 Numărul total de monede din cadrul colecţiei lui J. Kémeny este 

discutabil deoarece în anul 1847, J. F. Neigebaur menţionează 964 de piese, în 
timp ce J. Kémeny menţionează, cu mare regret într-o scrisoare din anul 1853, că 

nu a reuşit să noteze numărul total al pieselor pe care le deţinea. Acestea au fost 

împrăştiate în 1848, aproximativ 4.000 de piese în total, de la Turda şi din 

                                                                 
12

 Pîslaru, M., The Roman coins from Potaissa: legionary fortress and ancient town (Cluj-

Napoca: Mega Publishing House)  2009, p. 84. 
13

 Dacia devine o provincie romană numai după anul 106 p.Chr., monedele romane emise 

înaintea acestui termen au fost descoperite arheologic  în cantităţi mai mici decât cele emise 

după acest an şi care au intrat în provincie sub forma plăţilor efectuate de Roma. 
14

 Pîslaru, M., The Roman coins from Potaissa: legionary fortress and ancient town (Cluj-

Napoca: Mega Publishing House)  2009, p. 138. 
15

 Pîslaru, M., The Roman coins from Potaissa: legionary fortress and ancient town (Cluj-

Napoca: Mega Publishing House)  2009, p. 84. 
16

 Winkler, I./Hopârtean, A., Monede antice descoperite în Transilvania şi Dobrogea, Acta 

Musei Napocensis 9, 1972 p. 383-384. 1972, p. 91. 
17

 Bărbulescu, M., Evoluţia cercetărilor privind Potaissa romană, Potaissa II, 283-296, 1980, 

p. 286.   
18

 Wollman, V., Monumente sculpturale romane de la Potaissa văzu te de F. J. Neigebaur, 

Fodor A. şi M. J. Ackner, Potaissa I, 1978, 39-54. 1978, 40. 
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împrejuirimi
19

. J. Winkler şi A. Hopârtean au luat în considerare şi posibilitatea 

ca multe dintre monede să fi fost culese de către J. Kémeny din alte oraşe, cum 

altfel ar fi putut să strângă 3.000 de piese într-un singur an? 
 Pentru mult timp, Jószef Kémeny (1795-1855) a fost considerat drept 

unul dintre cei mai mari istorici ai Transilvaniei. Reputaţia sa a fost formată în 

urma numărului mare de documente istorice salvate şi publicate pe lângă 
susţinerea formării Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj. 

 La momentul publicării acelor documente, nimeni nu cunoştea de fapt că 

o mulţime dintre acestea erau de fapt creaţiile lui J. Kémeny, chiar dacă spre 
sfârşitul secolului al XIX-lea integritatea lui de istoric a început să fie pusă sub 

îndoială, numai în anii 1980, întreaga sa muncă de falsificator a fost dezvăluită
20

. 
 Datorită timpului îndelungat necesar spre a surprinde întreaga operă de 

înşelăciune lăsată în urmă de către J. Kémeny, multe dintre lucrările sale 

intraseră drept surse de bază principale şi secundare în cadrul lucrărilor istorice a 
altor cercetători. Cu atât mai mult, mulţi istorici consideră prea dificilă munca de 

separare a grâului de neghină, astfel că multe dintre publicaţiile care au aparţinut 

lui J. Kémeny au rămas în folosinţă şi prezintă un pericol pentru istoricii 
contemporani care nu sunt familiarizaţi cu reputaţia celui care le-a lăsat în 

libertate
21

. 
 A adus contribuţii în cadrul istoriei, a promovat reabilitarea clădirilor 

istorice şi ironic, el este primul istoric care să prezinte „Codexul Csiki”, care 

promova o origine hunică a secuilor, drept o invenţie recentă
22

. 
 În concluzie, M. Rudy susţine că nu toate lucrăriile publicate de către J. 

Kémeny sunt contrafăcute, spre exemplu autorul prezintă 48 de documente, care 

au fost catalogate drept fără valoare istorică, ca creaţii personale ale lui J. 
Kémeny, iar alte patru la număr care s-au dovedit a fii autentice dar care încă 

sunt crezute de mulţi drept contrafăcute
23

. 

 Destule surse prezintă  munca lui J. Kémeny în cadrul documentelor 
istorice drept o contrafacere. Cu toate acestea, nu sunt destule dovezi care să 

sugere interesul acestuia pentru crearea de monede. Acestea fiind spuse, trebuie 
să fim foarte atenţi când examinăm piesele provenite din colecţia sa, dar făra a 

avea destule dovezi, să încercăm a nu considera aceste piese drept contrafăcute 

de la început. 

                                                                 
19

 Winkler, I./Hopârtean, A., Monede antice descoperite în Transilvania şi Dobrogea, Acta 

Musei Napocensis 9, 1972 p. 383-384. 1972, p. 33. 
20

 Rady, M., The Forgeries of Baron József Kémeny, Slavonic and East European Review 

71/1, 102-125. 1993, p. 103. 
21

 Rady, M., The Forgeries of Baron József Kémeny, Slavonic and East European Review 

71/1, 102-125. 1993, p. 103. 
22

 Szádeczky, L., A Csíki Székely krónika (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia). 1905, 

p. 11.   
23

 Rady, M., The Forgeries of Baron József Kémeny, Slavonic and East European Review 

71/1, 102-125. 1993, p. 111. 
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 Astfel, câteva grafice ne vin în ajutor. Unul pentru monedele descoperite 

în întreaga regiune a Potaissei, castrul legionar cât şi aşezarea civilă, iar un altul 

care conţine piesele provenite din colecţiile de monede private ale lui J. Kémeny 
şi I. Botár, piese care sunt deţinute de către Muzeul de Istorie din Turda fiind 

prezentate în cartea doamnei M. Pîslaru. 

 După cum putem observa, în urma informaţiilor extrase de la Potaissa 
(Fig. 4), datele au fost îmbinate iar rezultatele par similare cu cele din graficele 

pentru zona castrului (Fig. 1) şi a zonei civile (Fig. 2). Un ritm al indicelui 

monetar care se menţine constant de la Vespasian (69-79) şi până la Commodus 
(180-192) urmat de o cantitate uriaşă de monede la perioada Severilor, o scădere 

bruscă la Maximinus Thrax (235-238) şi o creştere mai slabă sub Gordian III 
(238-244) şi Filip I (244-249). 

Perioada de prosperitate a localităţii este în timpul dinastiei Severilor, 

cantitatea impresionantă de monedă datată la prima jumătate a secolului al III-lea 
fiind reprezentativă. Cum a fost menţionat şi mai devreme, prima creştere a 

indicelui monetar se poate explica, pentru perioada lui Septimius Severus (193-

211), drept un efect al campaniilor militare efectuate de către împărat şi a 
contribuţiei aduse la această cauză de către legiunea a V-a Macedonica. O dată 

întoarsă legiunea acasă, banii primiţi de către soldaţi ca plată au intrat în 
circulaţia locală. 

Cu toate acestea, pe la vremea lui Elagabalus (218-222) şi a lui 

Alexander Severus (222-235) nu se cunosc evenimente majore în care să fi fost 
implicată legiunea a V-a Macedonica. Multe monede într-o zonă militară 

semnifică o concentraţie de trupe, dacă luăm în considerare şi atacurile barbare 

care cresc în intensitate, este posibil ca trupe noi să fi fost aduse sau recrutate în 
zonă, Potaissa fiind astfel un important centru militar în regiune de unde se 

puteau direcţiona trupe spre zone aflate în primejdie. 

Coeficientul de monede sub Filip I (244-249) este foarte scăzut, chiar în 
perioada cronologică corespunzătoare marei invazii a Daciei de către Carpi. Sunt 

cumva plecate trupele? 
Pe de altă parte, privind graficul referitor la colecţii (Fig. 5), avem parte 

de o adevărată schimbare de situaţie. La prima vedere, pare haotic dar la o 

privire mai de aproape ne putem da seama de ce. 
Când indicii referitori la descoperirile arheologice reprezintă perioadele 

de pace (Fig. 4), coeficienţii monedelor din colecţii tresaltă mereu datorită a 

câtorva motive. În primul rând, pentru monedele care aparţin de la Nero (54-68) 
la Nerva (96-98), aceste piese sunt considerata a fi foarte rare de către 

colecţionari deoarece nu sunt uşor de găsit la ei acasă, doar câteva exemplare, 
din motive istorice. În cel de-al doilea rând, piesele datate la „epoca de aur” a 

Imperiului Roman, mai precis de la împăratul Traian (98-117) şi până la 

împăratul Marcus Aurelius (161-180), sunt foarte frumoase şi au fost emise cu o 
mulţime de reprezentaţii diferite fiind un set căutat de cei care doresc să le 

colecţioneze. 
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Dacă luăm în considerare indicii ridicaţi pentru monedele datate la 

perioada Severilor, nu este de mirare că mari cantităţi de acest tip de piese se 

găsesc şi în cadrul colecţiilor private. 
   Valorile referitoare la piesele contrafăcute sunt scăzute dar semnalizează 

începutul deprecierii monetare şi o primă fază a unui colaps al economiei 

romane, corectă din punct de vedere cronologic. 
Ce se întâmplă atunci când îmbinăm cele două grafice (Fig. 4-5) este 

uşor de înţeles. Colecţionarii preferă monede pe care nu la pot găsi în propria lor 

zonă. Abundenţa în piese pentru o anumită perioadă, în cazul acesta pentru cea a 
Severilor, duce la o lipsă de interes din partea colecţionarilor pentru aceste piese 

deoarece sunt uşor de găsit în propria regiune. 
Se pare că pentru localităţile civile aşezate în apropierea unor zone 

militarizate, posibile pericole pândesc atunci când încercăm să stabilim circulaţia 

monetară din regiune şi să luăm în considerare colecţii private (Fig. 6) şi tezaure, 
ambele reprezentând retragerii deliberate de moneda din economia locală.  

 

Concluzii 

 

După ce am analizat întreg materialul, câteva concluzii interesante care 
pot fi trasate, pot influenţa viitoarele metode de analizare a unor situri 

arheologice care au în compoziţie atât o zonă civilă cât şi una militară. 

În primul rând, în cazul existenţei unei mare aşezări de tip militar în 
imediata apropiere a unui oraş civil, circulaţia monetară din aceste două locaţii 

nu se aseamănă. De fapt, este bine cunoscut faptul că un castru militar poate 

influenţa dezvoltarea unui centru civil datorită afluxului de monedă din partea 
soldaţilor spre economia locală. Aşadar, una dintre locaţii poate fii mai activă 

decât cealaltă. 

Graficele care au fost făcute dovedesc că în orice perioadă, coeficientul 
de monedă poate să difere în cele două locaţii chiar dacă sunt despărţite de doar 

câţiva kilometri. Dacă în perioada lui Septimius Severus (193-211) toţi indicii 
sunt mai mult sau mai puţin egali ca valoare pentru ambele locaţii şi ambele 

tipuri de monede, sub Caracalla (211-217) monedele contrafăcute depăşesc pe 

cele genuine ca valoare. Cât pentru perioada lui Elagabalus (218-222) regiunea 
civilă duce lipsă de piese contrafăcute în timp ce coeficientul monedelor genuine 

de aici şi din castru au valori foarte mari. 

În cel de-al doilea rând, trebuie să evităm să folosim colecţii de monede 
în încercarea de a configura circulaţia monetară locală. Poate că aceste piese nu 

provin mereu din zona în care colecţia a fost construită  şi mai important este 
faptul că aceste monede au fost selectate de către colecţionar pentru a-şi satisface 

interesele proprii. 

În cele din urmă, trebuie să evidenţiem că o analiză detaliată a monedelor 
este mereu necesară în scopul stabilirii unor coeficienţi corecţi pentru monede 

genuine şi contrafăcute pe situl studiat. 
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LIBERO PATRI AUG(USTO) SAC(RUM)…PORTICUS 

CUM CUBICULIS A VI HOSTIUM EXUSTOS PUCUNIA 

SUA OBSCRIBATUM RESTITUIT PERMITTENTE 
ORDINE. FINANȚARE PRIVATĂ ȘI CULT PUBLIC LA 

ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 

MARIA-ADRIANA AIRINEI  
 

Abstract. The augustan deities dedications presents scholars with an 
opportunity to consider the restoration of temples founded by private income. 

The epigraphic formula of the inscription found in the temple of Liber Pater 

communicate that porticus cum cubiculis of Liber Pater temple, symbol of public 
sphere of roman religion, was rebuilt from private income (pecunia sua) by 

Lucius Apuleius Marcus, decurio quaestor, member of local elite and dedicated 
to Libero Patri Augusto sacrum. The analysis of this dedication guides us to 

consider the fact that some of the members of the local elite identified themselves 

with the roman state rather than merely acting on behalf of it. That is the 
meaning of the bond between the transformation of Liber Pater into an augustan 

deity and the expression pecunia sua. 

 
Keywords: public cult, private income, public context, evergetism, augustan 

deity. 

 

1.Introducere  

 
Lucrarea prezentă își propune să analizeze relația dintre cultul public și 

finanțarea privată la Ulpia Traiana Sarmizegetusa prin prisma unei inscripții 

votive dedicate unei divinități augustane: 

 

Libero Patri aug(usto) sac(rum) / L(ucius) Apul(eius) Marcus dec(urio) quaestor 

/ porticus cum cubiculis a vi hostium exustos pecunia / sua obscribatum restituit 
/ permittente ordine

1
 

 
Această dedicație către Liber Pater Augustus prezintă cercetătorilor 

oportunitatea de a analiza refacerea unor temple finanțate prin venituri private. 

Formula epigrafică a inscripției ne comunică faptul că porticus cum cubiculis, 
aparținând templului lui Liber Pater, simbol al sferei publice a religiei romane, 

au fost refăcute, din venituri private (pecunia sua), de către Lucius Apulesius 

Marcus, decurio quaestor, membru al aristocrației locale și închinate Libero 

                                                                 

 Drd. Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

1
 IDR III/2, 11; FMFS 462; AÉ 1976, 561; AÉ 2010, 1109. 
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Patri Augusto sacrum. Analiza asupra acestei dedicații ne îndrumă spre a 

considera faptul că unii membrii ai elitei locale s-ar fi identificat cu statul roman 

mai mult decât ar fi acționat în numele acestuia. Aceasta ar fi semnificația 
legăturii dintre transformarea lui Liber Pater într-o divinitate augustană și 

expresia pecunia sua într-un context public. 

 

2.Cultul public 

2.1.Templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Descriere  

 
Templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Fig. 1 și 2) 

se află la circa 300 m spre est de amfiteatru și este orientat N-S
2
. Are formă 

rectangulară, iar intrarea se face prin partea sa sudică, aceasta fiind marcată de 

un fronton susținut de două coloane
3
. Opusă intrării este cella, destul de mică, 

spre altar urcându-se pe trei trepte. Pronaosul templului, mărginit spre interior de 
un portic cu coloane din gresie, comunică prin două cubicule dispuse simetric 

față de un al treilea cubicul, central
4
. Dintre cubiculis, cel mai bine conservat 

este cel de vest. Aici s-a descoperit o bază de altar de cărămidă, numeroase 
reliefuri reprezentând pe Silvanus și un altar dedicat aceleiași zeități

5
. Datorită 

acestor descoperiri, se presupune că cubiculul a fost consacrat cultului lui 
Silvanus

6
. Porticul templului avea pe laturile lungi (est și vest) câte 10 coloane, 

iar pe latura de sud, deci spre intrarea în templu, 8 coloane de gresie. Porticul cu 

laturile lungi de 13 m, iar cu cea scurtă de 9,55 m, înconjoară din trei părți, o 
curte interioară. În centrul templului rămânea o curte descoperită

7
. Templul pare 

să fi fost împrejmuit de un zid sau de un portic, ale căror urme s-au găsit la 2,60 

m de zidul nordic al construcției
8
. 

 

2.2. Templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Statut 

 
Era un templu oficial unde erau adoraţi Liber şi Libera, o veche pereche 

divină italică. Așa cum susține William Van Andringa în lucrarea sa M. 
Tullius…aedem Fortunae August(ae) solo et peq(unia) sua…, de unde se inspiră 

și articolul prezent, deținem puține informații cu privire la fondarea de temple în 

coloniile și orașele romane din sursele literare și epigrafice
9
. În principiu locurile 

                                                                 
2
 Hadrian Daicoviciu, Dorin Alicu, “Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I)”, în 

ActaMN, XVIII, 1981, p. 63. 
3
 Ibidem, p. 63, 65.  

4
 Ibidem, p. 65. 

5
 Ibidem, p. 67. 

6
 Ibidem. 

7
 Ibidem, p. 70. 

8
 Ibidem. 

9
 William Van Andringa, “M. Tullius...aedem Fortunae August(ae) solo et peq(unia) sua. 

Private foundation and public cult in a Roman colony”, în C. Ando, J. Rüpke (eds.), Public 

https://www.academia.edu/12079069/_M._Tullius...aedem_Fortunae_August_ae_solo_et_peq_unia_sua_._Private_foundation_and_public_cult_in_a_Roman_colony_in_C._Ando_J._R%C3%BCpke_ed._Public_and_private_in_Ancient_Mediterranean_law_and_religion_University_of_Erfurt_3-5_July_2013_Erfurt_2015_p._99-113
https://www.academia.edu/12079069/_M._Tullius...aedem_Fortunae_August_ae_solo_et_peq_unia_sua_._Private_foundation_and_public_cult_in_a_Roman_colony_in_C._Ando_J._R%C3%BCpke_ed._Public_and_private_in_Ancient_Mediterranean_law_and_religion_University_of_Erfurt_3-5_July_2013_Erfurt_2015_p._99-113
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de cult erau definite de legile romane ca proprietăți extra-patrimoniale, 

aparținând zeilor, deci stând departe de domeniile de interes uman
10

. Textele de 

legi antice subliniază faptul că sanctuarele, ca spații publice, sunt clasificate ca 
un tip de proprietate inalienabil controlat de orașul-stat. Prin urmare, sanctuarele 

publice nu sunt definite nici de locul în care se află, nici de fondatorul sau 

dedicatorul său, ci de statutul cultului așa cum este el definit de comunitate
11

. 
Poziția templului lui Liber Pater alături de alte temple în spațiul sacru al coloniei 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa subliniază recunoașterea acestuia ca loc de cult 

public destinat tuturor locuitorilor coloniei. De asemenea, statutul public și 
oficial al templului este probat și de funcția publică a binefăcătorului, decurio și 

quaestor. Actul lui Lucius Apuleius Marcus, care nu este altul decât un gest 
evergetic, era destinat comunității coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa.  

 

3.Finanțare privată: pecunia sua 

 

Lespedea votivă din marmură (Fig. 3) cu lipsa colțului superior din 

dreapta, a fost descoperită cu ocazia săpăturilor arheologice din vara anului 
1974, în interiorul templului lui Liber Pater, lângă peretele sudic

12
. Aceasta 

consemnează faptul că Lucius Apuleius Marcus, decurio quaestor, reface din 
pecunia sua porticus cum cubiculis ale templului lui Liber Pater. Refacerea din 

banii săi a porticului și a încăperilor adiacente templului propriu-zis se face cu 

permisiunea ordinului decurionilor, așa cum Hadrian Daicoviciu și Ioan Piso 
consideră că reprezintă expresia permittente ordine

13
. Templul a suferit avarii în 

timpul războaielor marcomanice “când barbarii au ajuns până sub zidurile Ulpiei 

Traiane, incendiind zona din exteriorul zidurilor”
14
. Acțiunea edilitară a lui 

Lucius Apuleius Marcus se înscrie demersului evergetic, foarte întâlnit în lumea 

greco-romană. Gestul său de restaurare a porticus cum cubiculis ca urmare a 

hostium exustos din pecunia sua este destinat comunității coloniei Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa. Finalitatea evergesiei este un bun colectiv. Atenția 

binefăcătorului asupra templului lui Liber Pater este explicată și prin funcția 
deținută de acesta. El este decurio și quaestor al coloniei

15
. Este membru al elitei 

                                                                                                                                                                        
and private in Ancient Mediterranean law and religion, University of Erfurt 3-5 July 2013, 

Erfurt, 2015, p. 99. 
10

 Ibidem. 
11

 Ibidem, p. 100. 
12

 Hadrian Daicoviciu, Ioan Piso, “Sarmizegetusa și războaiele marcomanice”, în ActaMN, 

XII, 1975, p. 159. 
13

 Ibidem, p. 162. 
14

 Hadrian Daicoviciu, Dorin Alicu, op. cit., p. 72. 
15

 Hadrian Daicoviciu și Ioan Piso consideră că, în rațiunea prezenței lui scribatus în textul 

inscripției, Lucius Apuleius Marcus ar fi deținut funcția de șef al cancelariei, exprimând “în 

loc de numele magistraturii fie una dintre funcțiile ei, fie, mai probabil domeniul de 

competență atribuit lui” (Hadrian Daicoviciu, Ioan Piso, “Sarmizegetusa și războaiele 

marcomanice”, în ActaMN, XII, 1975, p. 161). 

https://www.academia.edu/12079069/_M._Tullius...aedem_Fortunae_August_ae_solo_et_peq_unia_sua_._Private_foundation_and_public_cult_in_a_Roman_colony_in_C._Ando_J._R%C3%BCpke_ed._Public_and_private_in_Ancient_Mediterranean_law_and_religion_University_of_Erfurt_3-5_July_2013_Erfurt_2015_p._99-113
https://www.academia.edu/12079069/_M._Tullius...aedem_Fortunae_August_ae_solo_et_peq_unia_sua_._Private_foundation_and_public_cult_in_a_Roman_colony_in_C._Ando_J._R%C3%BCpke_ed._Public_and_private_in_Ancient_Mediterranean_law_and_religion_University_of_Erfurt_3-5_July_2013_Erfurt_2015_p._99-113
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locale. Binefacerea sa este una privată întrucât finanțarea refacerii templului lui 

Liber Pater vine din venitul său, pecunia sua.  

 

4. Legătura dintre Liber Pater Augustus și pecunia sua într-un context 

public 

 
Acțiunile edilitare din pecunia sua într-un context public sunt orientate spre 

interesul comunității, spre interesul colectiv. Însă, spre deosebire de alte cazuri 

de evergetism, Lucius Apuleius Marcus dedică demersul său edilitar divinității 
Liber Pater Augustus. Zeității tutelare a templului refăcut i se adaugă epitetul 

Augustus. Această alăturare are rolul de a asocia puterea divinității casei 
imperiale, numen-ul zeului fiind invocat pentru protecția împăratului și a familiei 

sale
16

.  

La Ulpia Traiana Sarmizegetusa mai sunt atestate dedicații către 
divinități augustane care încununează refaceri din temelie sau a unei părți a unor 

temple, toate a solo/pecunia sua fecit. Acestea sunt următoarele: 

Caelesti Virgini / Augustae sacr(um) / Nemesianus Caes(aris) n(ostri) / 
serv<u=o>s librarius tem/plum a solo pecunia su/a ex voto fecit

17
 

[Dianae?] Aug(ustae?) sacr[um] / [Felix A]ug(usti) liber[tus] / [adiut(or?) 
tab]ul(arii) tem[plum] / a solo ob(?)] hon[orem...] / [...]um[

18
 

Dedicanții acestor inscripții votive sunt sclavi și liberți ai împăratului roman. 

Finanțările lor private sunt asociate statului roman
19
, reprezentat de împărat, din 

rațiuni clare. Acțiunile lor, indiferent de natură, reflectă imaginea și puterea 

împăratului roman
20

. 

În cazul lui Lucius Apuleius Marcus, acțiunea alăturării epitetului 
Augustus zeității Liber Pater este rezultatul unei alegeri. Reface din pecunia sua 

a porticus cum cubiculis ale templului și alătură, în modul cel mai simplu, 

epitetul Augustus divinității tutelare a acestuia, Liber Pater. În sfârșit, acțiunea sa 
depășește limitele unui evergetism local, menit să aducă binefăcătorului prestigiu 

social și notorietate. 
 

5.Concluzii 

 
Inscripția votivă analizată în cadrul lucrării prezente denotă faptul că 

finanțările private pot reflecta amprenta personală a unui individ în sfera oficială, 

                                                                 
16

 Duncan Fishwick, The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the 

Western Provinces of the Roman Empire, volum II, part 1, Brill, Leiden, 1991, p. 454; Ittai 

Gradel, Emperor Worship and Roman Religion , Oxford University Press, Oxford,  2002, p. 

104. 
17

 IDR III/2, 17. 
18

 IDR III/2, 198. 
19

 Prin intermediul alăturării epitetului Augusta divinităților Caelestis Virgo și Diana(?). 
20

 Lucreţiu Mihailescu Ŕ Bîrliba, Les affranchis dans les provinces romaines de l‘Illyricum, 

Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2006, p. 110. 
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publică a societății romane. Ele pot trasa intențiile real personale ale actorului 

social într-un mediu dictat de autoritățile centrale. În cazul lui Lucius Apuleius 

Marcus refacerea porticus cum cubiculis din pecunia sua reprezintă calea, iar 
alăturarea epitetului Augustus divinității Liber Pater, opțiunea afirmării 

personale.  

Gestul lui Lucius Apuleius Marcus se afișează ca un exemplu al devoțiunii și al 
alegerii devoțiunii față de statul roman, al accentuatei influențe a elitei locale în 

construirea cultelor publice și în celebrarea a publica sacra. Însă, înainte de 

toate, acțiunea acestui membru al elitei locale probează identificarea sa cu statul 
roman decât demersul lui în numele acestuia. 

De asemenea, dedicația discutată ne oferă informații și despre divinitățile 
augustane. Acestea se prezintă ca o formă religioasă de raportare a unei acțiuni 

locale casei imperiale. Zeitatea augustană nu este o unitate divină propriu-zisă, ci 

un rezultat de moment, spontan ce are rolul de a sublinia ralierea la statul roman 
în afara cadrului oficial pe care o impune, o formă de expresie a loialității față de 

împăratul și statul roman venită din partea supusului și nu dictată de împărat sau 

statul roman. Prin urmare, divinitățile augustane sunt o modalitate prin care un 
individ asociază un moment personal și local statului roman. 
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      Fig. 1. Plan 

Fig. 2. Templul 

(reconstruire) și fațada lui 
(Hadrian Daicoviciu, Dorin Alicu, Edificii de cult la 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I), în ActaMN, XVIII, 1981, p. 66, 68-69) 
 

Fig. 3. Placă de marmură a cărui text 

epigrafic ne comunică refacerea porticului 
şi a cubiculelelor templului lui Liber Pater, 

incendiate în urma violenţei duşmanului, de 

către un decurio şi quaestor al oraşului 
(IDR III/2, 11, p. 37)
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ISTORIE MODERNĂ 
 

 

OBSERVAŢII PRIVIND EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ A 

PAROHIEI UNITARIENE DIN LOCALITATEA MIHAI 
VITEAZU (JUDEȚUL CLUJ) ÎN PERIOADA 1821-1870

1
 

IZABELA GEORGIANA COROIAN  
 
Abstract. Mihai Viteazu village is one of the three village forming the commune 

with the same name in Cluj-County. It was first attested in the XIV
th

 century and 

had many names since then. In the XIX
th

 century it had the name in Hungarian 
language Szentmihaly (Sânmihai). Even though it has a united structure, in the 

parish register it appears as two villages Szentmihaly (Sânmihai de Jos) and 

Felsö Szentmihalyi (Sânmihai de Sus). Complete information about the 
population and its division regardind confesions we find only in the 1850 census, 

the village has a population of 1736 from which 330 were uniterians.  
 The demographic evolution on this parish focuses on the marriges, 

baptises and death of the unitarian community during 1821-1870, using the 

unitarian parish register form that time. Our aim is to observe the evolution of 
these events during 50 years. Regarding the marriages one can see that a large 

number of marriages were concluded at the beginnig of the year, the number 

drops in May and are few during the summer and autumn. An explication is that, 
since the main occupation was agriculture, marriages were not concluded 

because of the field work. 40% of the marriages are mixt marriages, all of them 
interconfesional unions, due to the narrow marital market. 

 The second part consists in the baptises. Since the priests noted also the 

date of birth next to the date of batism, one can see that the largest number of 
births occured nine months after the most marriges were concluded. Regarding 

the gender of the newborns it is obvious that a larger number of girls were born. 

But, due to the large rate of mortality of the infants, we cannot say that the 
female population grew and, implicity, the unitarian population.  

 In the last part of the register we find the funeral dates. In this part the 

cause of death is also noted, from the total number of deaths, 22% are caused by 
liver diseases. Here we can also see that more women died than men. Also the 

infant mortality rate if very high, 24% and the child mortality rate is 15%.  
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Introducere 

 
Mihai Viteazu este în prezent o comună, care mai cuprinde şi satele 

Cheia şi Corneşti, în judeţul Cluj. Primele atestări documentare ale localității 

Mihai Viteazu sunt din secolul al XIV-lea
2
, iar din 1469 intră în componenţa 

scaunului Arieş
3
. De-a lungul timpului satul a purtat mai multe denumiri, iar din 

secolul al XIX-lea poartă denumirea în limba maghiară Szentmihaly (Sânmihai). 
Este împărţit în două părţi: Also Szentmihaly (Sânmihai de Jos) şi Felsö 

Szentmihalyi (Sânmihai de Sus). Este interesantă această împărţire pentru că din 

punctul de vedere al aşezărilor satul este unitar, împărţirea pornind din mijlocul 
satului actual. Dar în recensăminte şi documente apare ca două sate diferite.  

Situaţia demografică a satului este destul de greu de urmărit datorită lipsei 

datelor până in 1850. Astfel recensământul din 1784-1787 prezintă un număr de 
700 locuitori în Sânmihaiul de Jos, iar în Sânmihaiu de Sus 481 de locuitori. 

Acelaşi recensământ prezintă şi situaţia economică a oamenilor şi anume în 
Sânmihaiu de Jos găsim 24 de nobili, 30 ţărani, 114 jeleri. În Sânmihaiul de Sus 

avem 23 nobili, 25 ţărani, 22 jeleri şi 21 de persoane incluse în alte categorii 

sociale
4
. Începând cu 1850 se pot oferi date mai clare, astfel cele două sate 

acumulate aveau conform recensământului din acest an 1730 de locuitori, 787 de 

etnie română, 866 de etnie maghiară, 165 altă naţionalitate sau ţigani. În anul 

1900 populaţia satelor cumulate reprezenta un număr de 1866 de suflete, 577 de 
etnie română şi 1289 de etnie maghiară, 24 de oameni aveau altă naţionalitate

5
. 

De aici se poate observa o mică creştere a numărul locuitorilor satelor cu 260 de 

suflete, în schimb se observă o creştere bruscă a populaţiei de etnie maghiară şi o 
scădere drastică a populaţiei de etnie română. Cauzele pentru această situaţie nu 

este explicată. Un aspect interesant observat şi de istoricul Eugen Gergely în 
monografia comunei Mihai Viteazu este numărul de copii nelegitimi. El arată 

cum între 1871-1891, în ambele sate, din 892 de copii născuţi, 76 au fost 

nelegitimi.    
În lucrarea de faţă voi analiza evoluţia demografică a comunităţii 

unitariene din satul Mihai Viteazu pe baza registrului parohial, pe o perioadă de 

50 de ani şi anume 1821-1870
6
. Deşi există această partajare a satului, parohia 

unitariană a consemnat datele enoriaşilor din ambele părţi ale satului, mai ales că 

                                                                 
2
 Eugen Gergely, Comuna Mihai Viteazu: istorie şi civilizaţie, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-

Napoca, 2007, p. 45 
3
 Ibidem, p. 46  

4
 Ibidem, p. 60 

5
 Ibidem, pp. 60-61 

6
 Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale, Colecția Matricole parohiale de stare civilă, 

parohia Mihai Viteazu. 
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au existat multe căsătorii în care soţii făceau parte din diferite părţi ale satului, 

datorită pieţei maritale reduse în privinţa confesiunii.  

În privinţa populaţiei, numărul exact de locuitori se poate preciza doar în urma 
recensământului din 1850, apoi 1857, după cum am precizat şi mai sus. Astfel, la 

nivelul Transilvaniei are loc o creştere a populaţiei între cele două recensăminte 

de 4,8%, corespunzănd unei rate medii anuale de 0,66%
7
. Istoricul Ioan Bolovan 

atribuie unei serii de factori această creştere demografică în Transilvania după 

1850, precum desfiinţării relaţiilor feudale, îmbunătăţirii condiţiilor de locuit, s-

au construit case de piatră şi s-au multiplicat încăperile, îmbunătăţirea asistenţei 
medicale şi diversificarea în alimentaţie.

8
  

În comuna Mihai Viteazu, la 1850 numărul populaţiei a fost de 1736 de 
locuitori. Ținând cont că lucrarea se bazează pe registrul parohial pentru 

confesiunea unitariană, ne-a interesat mai mult să vedem numărul locuitorilor 

împărţiti pe confesiune. De asemenea am dorit să evidenţiez raportul lor în 
comparaţie cu alte confesiuni. Astfel 330 de locuitori erau de confesiune 

unitariană, 469 de confesiune reformată, 105 de confesiune romano-catolică, iar 

pentru confesiunile specifice naţionalităţii româneşti, 823 de locuitori era 
ortodocşi şi 9 greco-catolici

9
. La recensământul din 1857 situaţie este foarte 

puţin schimbată. Avem 366 de locuitori de confesiune unitariană, 413 de 
evanghelici-elveţieni (reformaţi), 125 de confesiune romano-catolică, 17 greco-

catolici şi 786 de ortodocşi.
10

   

Pentru perioada studiată în cadrul comunităţii unitariene din Mihai 
Viteazu şi anume 1821-1870, există un singur registru parohial care cuprinde 

datele necesare. Mai exact registrul se întinde pe o perioada 1818-1876 

aproximativ, pentru că sunt foarte puţine date introduse in primii 2 ani. Registrul 
este impărţit în patru părţi. Prima parte consemnează căsătoriile, a doua parte 

datele şi persoanele care au confirmat, partea a treia consemnează botezaţii, iar 

ultima parte înregistrează înmormântările. Începând cu mai 1818, data începerii 
registrului, preotul se semnează în limba latină „subpastoratu Mosis Barrabás de 

Arkos”. De asemenea el începe fiecare dintre cele 4 părţi ale registrului sub 
formă de tabel, iar titlul şi capetele de tabel sunt în limba latină. De asemenea, 

atunci când consemnează datele, scrie denumirile lunii în limba maghiară până la 

luna august inclusiv, dar începând cu luna septembrie foloseşte prescurtări 
preluate din limba latină. Cu unele excepţii, pentru luna septembrie este folosită 

prescurtarea în latină cu cifra 7, pentru octombrie prescurtarea cu cifra 8, 

noiembrie este prescurtat cu cifra 9 şi terminaţie, iar pentru luna decembrie 
prescurtarea se face cu ajutorul literei X şi prescurtarea aferentă, simbolizând 

                                                                 
7
 Ioan BolovanTransilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii 

demografice, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 2000 ,p. 38 
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 Ibidem, p. 41 

9
 Traian Rotariu (coord.), Recensământul din 1850 , Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-

Napoca, Cluj-Napoca, 1993  
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numărul 10 roman. Din 1827 vine ca preot Brassai Sámuel. O dată cu venirea 

lui, informaţiile din registru încep să fie mai complete. De exemplu, doar din 

1827 avem informaţii cu privire la vârsta căsătoriţilor şi decedaţilor, la căsătoriţi 
care este starea lor civilă, la botezaţi daca sunt legitimi sau nu, iar la decedaţi 

vârsta decesului şi cauza. Tabelele se schimbă în sensul că apar rubrici noi şi se 

renunţă la limba latină în favoarea limbii maghiare. Szegedi István este 
următorul preotul care preia registrul în 1837 până în mai 1843, când este preluat 

de Pap Sándor.     

 

Căsătoriile  

 
 Precum am precizat mai sus primul preot care începe registrul, îl 

strucurează în forma unui tabel cu titlurile coloanelor în limba latină. Prima 

coloană cuprinde numele celor căsătoriţi precum şi zona de unde provin, daca 
provin din satele alăturate sau dacă sunt din Sânmihaiul de Sus sau Sânmihaiul 

de Jos. Tot în această coloană mai apare datele de strigare în biserică şi dacă a 

fost acordată o dispensă, precum şi confesiunea lor. Dacă amândoi sunt 
unitarieni este consemnat acest lucru. Următoarele coloane tratează ziua şi luna 

cununiei, precum şi taxa plătită. Anul este notat mereu cu cifre mai mari la  
începutul fiecărui an. O dată cu venirea lui Brassai Sámuel, prima coloană începe 

să cuprindă un text destul de standardizat. Apar informaţii noi precum vârsta la 

căsătorie a soţilor, apare numele tatălui miresei şi confesiunea lui. Mai apărea 
statutul mirilor, văduvi sau în cazul fetelor nemăritate, se preciza că este „fată 

mare”. Aici trebuie să menționăm că în cazul în care femeia este văduvă la 

căsătorie atunci nu apare numele tatălui ei, ci este specificat că este văduva 
răposatului şi numele soţului. De asemenea, ea apare cu numele de fată. De 

exemplu, în luna octombrie 1836, Komáromi Pál, de confesiune reformat, se 

căsătoreşte cu Pálfi Iuliska, unitariană, văduva răposatului Maior Márton.  Doar 
persoanele care provin din familii importante, înstărite, au şi apelative precum 

„domnul” sau este precizat neamul din care provine: „Bágyoni Nemzetes” adică 
din neamul Bágyoni. 

 În următorii ani, până la sfârşitul perioadei studiate, acest text se va 

modifica puţin în consistenţa lui. Un lucru ce apare nou este prezenţa martorilor 
şi semnăturile lor. Deşi tabelul este trasat în continuare liniile acestuia nu se mai 

respectă. În privinţa vârstelor la căsătorie se pot spune puţine lucruri pentru că nu 

este consemnată în mod constant, în special în cazul femeilor. Au fost chiar două 
cazuri în care preotul a uitat să consemneze numele miresei.     

Mai jos am prezentat numărul căsătoriilor înregistrate în registrul parohial 
unitarian. Am urmărit şi numărul căsătoriilor mixte interconfesionale pentru că 

s-au prezentat într-un număr foarte mare. În tabelul de mai jos am prezentat 

mişcarea sezonieră a căsătoriilor. De regulă, valabil pentru toată Transilvania, 
fluctuaţia sezonieră a fost influenţată de doi factori, mai ales în zona rurală, şi 

anume de ritmul muncilor agricole şi de respectarea normelor prescrise de 

Biserică, astfel erau evitate căsătoriile în timpul marilor posturi religioase şi 
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perioada de sezon  a muncilor agricole, lunile iulie, august, septembrie
11

. În 

cazul confesiunii unitariene nu există restricţii la căsătorie datorită normelor 

bisericeşti.  
 

Mişcarea sezonieră a căsătoriilor 

 

An ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi Dec 
Căsătorii 
mixte 

Total 

1821-
1830 

4 6 2 6 1 - 2 - - - - 1 3 23 

1831-

1840 
6 7 9 1 2 - 2 - - 1 1 5 9 34 

1841-

1850 
8 15 8 3 5 2 - 1 1 1 - 3 20 47 

1851-

1860 
10 5 8 5 2 2 1 1 1 1 4 6 22 46 

1861-

1870 
3 7 9 9 7 2 1 - 1 - 4 3 24 46 

TOTAL 31 40 36 24 17 6 6 2 3 3 9 18 78 196 

 

Conform datelor de mai sus, este evident faptul că majoritatea căsătoriilor au fost 

contractate la începutul anului, numărul lor scade începând cu luna mai, iar pe 
perioada verii şi toamnei numărul căsătoriilor este foarte redus. O explicaţie ar fi 

faptul că, ţinând cont că ocupaţia de bază este agricultura, căsătoriile se reduc pe 

perioada de vară, datorită muncilor agricole. De precizat este de asemenea că în 
trei ani, respectiv 1822, 1839 şi 1854 nu au fost consemnate nicio căsătorie, 

pentru ultimul an preotul chiar a scris că 

nu s-a contractat nici o căsătorie. 
Un alt aspect important este ponderea 

căsătoriilor mixte interconfesionale. 
Precum se poate observa şi în tabelul de 

mai sus, dacă în primii 20 de ani 

ponderea lor a fost destul de redusă, 
aceasta a crescut brusc după 1841 şi 

este în continuă creştere.   
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 Mircea Brie, Familie şi societate în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului 

XIX-începutul secolului XX) , Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2008, pp. 110-111 
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Am urmărit să prezentăm ponderea ridicată a căsătoriilor interconfesionale. În 

cadrul acestor căsătorii, cel mai frecvent unul dintre soţi era de confesiune 

reformată, puţine cazuri 
de soţi romano-catolici 

şi nu am intâlnit niciun 

caz de căsătorie mixtă 
interetnică. Din 78 de 

căsătorii 

interconfesionale, 6 au 
loc cu parteneri de 

confesiune romano-
catolici. O cauză pentru 

alegere partenerului 

preponderent de 
confesiune reformată se 

explică prin faptul că 

reformaţii reprezintă cea mai mare concentraţie de locuitori de etnie maghiară. 
De asemenea, enoriaşii de confesiune romano-catolică preferau să-şi păstreze 

identitatea religioasă. Interesant ni s-a părut şi cazurile de căsătorii cu parteneri 
romano-catolici. Două astfel de căsătorii au avut loc între 1841 şi 1850, într-un 

caz este consemnat că partenerul a trecu la confesiunea unitariană, restul de patru 

au avut loc între 1861-1870. În anul 1862 au avut loc două căsătorii 
interconfesionale ambele cu parteneri romano-catolici.  

În privinţa pieţei maritale, după cum se poate observa, s-a preferat 

căsătoria în cadrul confesiunii unitariene, chiar dacă un partener nu este din sat; 
preotul consemnează dacă un partener provine dintr-un sat din împrejurimi. 

Numărul mare de căsătorii cu parteneri de confesiune reformată poate sugera 

faptul că datorită comunităţii relativ mici a unitarienilor, aceştia au fost forţaţi 
să-şi aleagă parteneri din afara confesiunii.  

Tot legat de piaţa maritală este şi ponderea căsătoriilor în care cel puţin 
un partener este văduv. Astfel din 194 de căsătorii încheiate, în 34 de căsă torii 

cel puţin un partener este văduv, din acestea, 8 căsătorii sunt formate din ambii 

parteneri văduvi. Legat de acest subiect ni se pare interesant că din cele 34 de 
căsătorii, 16 dintre ele sunt şi interconfesionale. 

 

Botezaţi 

 

 A doua parte a registrului consemnează botezarea copiilor este prezentată 
tot sub forma unui tabel. Prima rubrică cuprinde numele părinţilor, următoarea 

înregistrează numele copilului și este împărțită la rândul ei în alte două rubrici, 

una pentru numele de fată și cealaltă pentru numele de băiat. Urmează o rubrică 
care înregistrează numele nașilor de botez, iar ultima conține data botezului. Din 

1827 apare o nouă rubrică cu data naşterii pe lângă data de botez, dar sunt cazuri 

în care noua rubrica nu este completată. Mai apar rubrici care semnifică numele 
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preotului care a botezat copilul, o rubrică cu data la care bebeluşii au primit 

vaccin şi numele moaşei. Femeile sunt notate tot cu numele de fată, ca şi în cazul 

căsătoriilor. Tot acum apar consemnaţi şi copii ilegitimi. Legat de acest subiect, 
de regulă scrie numele ambilor părinţi, dar sunt şi puţine cazuri în care este 

consemnat doar numele mamei. La fiecare caz apare termenul de „törvénytelen”, 

adică „ilegitimi”. Într-un caz este specificat după numele părinţilor şi că a fost 
„făcut din dragoste”.   

 

Luna 

concepti
e 

Luna 

naşterii 

1821-

1830 

1831-

1840 

1841-

1850 

1851-

1860 

1861-

1870 
Total 

Apr Ian 10 15 11 16 22 74 

Mai Feb 5 16 10 15 10 66 

Iun Mar 7 3 5 16 20 51 

Iul Apr 11 12 10 9 13 55 

Aug Mai 11 9 11 10 9 50 

Sep Iun 6 5 10 7 11 39 

Oct Iul 6 6 6 5 13 36 

Noi Aug 12 11 11 9 11 54 

Dec Sep 5 7 12 10 4 38 

Ian Oct 9 14 12 14 10 59 

Feb Noi 18 11 17 13 11 70 

Mar Dec 13 15 10 14 16 68 

Total 113 124 125 138 150 650 

Din care nelegitimi - - 6 4 7 17 

  

După cum se observă din tabel şi făcând comparaţie cu lunile în care au 
loc cele mai multe căsătorii consemnate, lunile cu cele mai multe naşteri au avut 

loc la 9 luni după lunile cu cele mai multe căsătorii. Totuşi numărul botezaţiilor 
este mare în comparaţie cu căsătoriile încheiate în aceeaşi perioadă. La fel ca şi 

în cazul căsătoriţilor, persoanele care sunt mai instărite au apelative frumoase. 

De exemplu „Tekintetes Pataki Sándor Urnak és Tekintetes Szend Kiralyi Anna” 
au avut 4 copii consemnaţi din doi în doi ani în perioada studiată începând cu 

1828. În acest caz Pataki Sándor este numit de două ori „domn”, prin apelativele 

„tekintetes” şi „urnak”.  
 De regulă copii sunt destul de repede botezaţi după naştere, desigur sunt 

cazuri în care sunt botezaţi chiar în ziua în care s-au născut probabil pentru că au 

şi murit în ziua aceea, dar acest lucru nu este consemnat la botezaţi, ci la partea 
îmnormântărilor. Sunt cazuri exepţionale în care copilul este botezat multe luni 

după naştere mai ales în cazul copiilor ilegitimi. De asemenea este un caz 
special, în 1865 o fată a fost botezată în data de 18 aprilie, dar este consemnată 

ca fiind născută în luna decembrie a anului 1863. 
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 Interesant ni se pare structura pe sexe a născuţilor. Din tabelul de mai jos 

este evident că s-au născut mai multe fete decât băieţi, dar după cum vom 

observa şi mortalitatea infantilă şi cea a copiilor este ridicată, aşa că nu se poate 
stabilii cu exactitatea dacă a crescut proporţia femeilor faţă de cea a bărbaţilor 

din comunitatea unitariană. 

 
 

Structura pe sexe 

 

Sexul  
copiilor 

1821-
1830 

1831-
1840 

1841-
1850 

1851-
1860 

1861-
1870 

Total 

Feminin 
7
6 

67,2
5% 

6
9 

55,6
4% 

6
8 

54,
4% 

6
9 

50
% 

8
4 

56
% 

3
6

6 

56,31% 

Masculi

n 

3

7 

32,7

5% 

5

5 

44,3

6% 

5

7 

45,

6% 

6

9 

50

% 

6

6 

44

% 

2

8

4 

43,69% 

 

Înmormântări 

 

 La fel ca şi în cazul celorlalte părţi ale registrului, până în anul 1827 
informaţiile sunt consemnate de către Mosis Barrabás de Arkos, iar tabele sunt în 

limba latină. Pe perioada acestui preot titlul este scris mare „Sepultura”, iar 

tabelul cuprinde coloane care sunt denumite în latină: Nomina Patrum, Matrum, 
Filiorum, Filiarum, după care urmează coloane care consemnează anul, luna şi 

ziua. În această perioada sunt consemnate doar numele bărbatului familiei după 

care se scrie dacă a murit fiu, fiica sau soţia. În cazul soţiei apare o terminologie 
specifică şi pietrelor de mormânt ale unitarienilor cel puţin şi anume după 

numele bărbatului la sfârşitul numele de familiei apare terminaţia „né”. Această 
terminaţie arată că este soţia lui, după care apare numele de fată a femeii alături 

de prenume. După venirea lui Brassai Sámuel sunt păstrate aceleaşi coloane şi 

aceeaşi regulă ca cel înmormântat să fie consemnat după numele soţului sau 
tatălui, după caz. Inovaţiile sunt că acum apare şi vârsta la deces, pentru primii 

ani mai puţin, după care apare frecvent, şi mai apare şi cauza decesului. Începând 

cu 1837 apare şi data decesului pe lângă data înmormântării. Aceasta din urmă 
era de regulă la două zile faţă de data decesului, doar în cazul copiilor care mor 

la scurt timp după naştere sunt botezaţi şi înmormântaţi în aceeaşi zi, uneori apar 

consemnaţi bebeluşi înmormântaţi, dar nu apare numele lor ci doar faptul că un 
bărbat şi-a înmormântat fiica sau fiu.  

 Atunci când sunt înmormântate persoane importante din comunitate sau 
persoane care au ajutat biserica, preotul adaugă unele cuvinte frumoase despre 

viaţa celui îmnormântat, cine a fost şi ce a făcut.   
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Luna 

înmormântării 

1821-

1830 

1831-

1840 

1841-

1850 

1851-

1860 

1861-

1870 
Total 

Ianuarie 6 7 10 8 14 46 

Februarie 6 15 16 3 14 54 

Martie 10 10 10 8 17 55 

Aprilie 7 7 11 6 14 45 

Mai 3 7 10 8 9 37 

Iunie 4 5 7 6 7 29 

Iulie 2 4 7 6 6 25 

August 2 4 18 9 6 39 

Septembrie 4 9 5 6 7 31 

Octombrie 4 8 12 6 10 40 

Noiembrie 8 3 8 4 9 32 

Decembrie 5 6 10 16 13 50 

Total 62 85 124 86 126 483 

  

Următorul tabel arată mortalitatea structurată pe sexe. Se poate observa clar că 
numărul femeilor decedate este mai ridicat decât cel al bărbaţilor. 

 

Sexul  

decedaţil
or 

1821-

1830 

1831-

1840 

1841-

1850 

1851-

1860 

1861-

1870 
Total 

Feminin 
3
5 

56,
4% 

4
4 

51,7
6% 

6
1 

49,1
9% 

4
3 

50
% 

7
2 

57,1
4% 

255 
52,
79

% 

Masculin 
2

7 

43,

54

% 

4

1 

48,2

3% 

6

3 

51,0

8% 

4

3 

50

% 

5

4 

42,8

6% 
228 

47,

21

% 

  
Următorul aspect urmărit este vârsta la deces. Aici voi menţiona din nou că doar 

după 1827 apare menţionată vârsta la deces, dar până la început anilor ‟30 este 

destul de rar consemnată. Mortalitatea infantilă este foarte ridicată, la fel şi 
mortalitatea copiilor. Avem şi cazuri de longevitate până la 95, respectiv 91 de 

ani.  

 

Mortinatalit
ate 

Mortalita

te 
infantilă 

0-
4 

5-
9 

10

-
19 

20

-
29 

30

-
39 

40

-
49 

50

-
59 

60

-
69 

70

-
79 

80

-
89 

90

-
99 

7 97 
5

8 

1

7 
26 22 29 24 35 45 33 10 2 
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Tabelul de mai sus cuprinde vârsta la deces a persoanelor încadrate în grupe 

cincinale de vârstă. Din numărul total de morţi, şi anume 483, 82 de persoane nu 

au avut trecută vârsta la deces. Din numărul total al decedaţilor ai căror vârstă a 

fost consemnată, 162 reprezintă numărul copiilor decedaţi înainte de a împlini 

vârsta de 5 ani. Am insistat să prezentăm schema de mai jos pentru a arăta 
raportul deceselor copiilor sub 5 ani împliniţi înclusiv cei morţi la naştere. Astfel 

ei reprezintă 41% din totalul decedaţilor. Schema prezintă şi ponderea fiecărei 
categorii care intră în situaţia explicată mai sus. După cum se observă 

mortalitatea infantilă este cea mai ridicată, iar dacă privim şi tabelul vedem că 

mortalitatea infantilă este categoria care cuprinde cel mai mare număr de 
decadaţi din toate categoriile de vârstă.  Aceasta poate fi cauza pentru care, deşi 

este un număr mare de naşteri, comunitatea unitariană nu creşte semnificativ.  

Un alt aspect urmărit este cauza morţii. Am înregistrat exact ceea ce au 
consemnat preoţii pentru că în unele cazuri era evident cauza morţii notată de 

preot, în majoritatea cazurilor preotul notează o boală pentru mai mulţi enoriaşi. 
De exemplu pentru o perioadă de timp, preotul consemnează la aproape toţi 

decedaţii că au murit de „moarte bună”. Problema apare atunci când observăm că 

unii dintre aceşti enoriaşi sunt nou-născuţi, copii sau persoane în floarea vârstei.  
Este evident că nu au murit de „moarte bună”. De regulă preoţii consemnează 

boala care a dus la deces, dar am întâlnit cazuri în care este consemnat doar că a 

murit din cauza unui organ, de regulă ficatul şi plămânii.  
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Cea mai frecventă cauză consemnată, mai ales la început este „umplut cu apă”, şi 

anume 24 de cazuri. Într-un caz este specificat că decedatul este „umplut cu apă” 

din cauza ficatului. De aici am tras concluzia că acest „umplut cu apă” se referă 
la ascită, acumularea de lichide în zona toracelui, iar dacă sigur apare ascita din 

cauza ficatului atunci cel mai probabil este din cauza cirozei hepatice. Dar nu 

putem presupune că decedaţii care au murit astfel au avut ciroză.
12

  

 
 Pe schema de mai sus se vede cum ponderea de 22 % o deţine cauza bolii 

de ficat. În această generalizare intră 24 de cazuri de „umplut cu apă” şi 3 cazuri 

unde cauza morţii este consemnată simplă din cauza ficatului.  
 Următoarea cea mai frecventă cauză de deces este boala de plămâni. Aici 

intră 8 cazuri în care cauza morţii este descrisă ca fiind „din cauza plămânilor”, 3 

cazuri în care este scris „uscare de plămâni” şi 5 cazuri de aprindere de plămâni. 
Am dorit să diferenţez de tuberculoză, precum se vede şi în schemă, pentru că 

tuberculoza apare la mai multe cauze şi este denumită exact. Dar daca ar fi să 
include şi aceasta la bolile legate de plămâni atunci ar fi 27 de cazuri, 11 oameni 

au murit de tuberculoză.  

 În continuare au fost înregistrate 14 cazuri de febră, 4 cazuri de friguri, 5 
cazuri de gută, 2 cazuri de accident vascular cerebral, 5 cazuri de infecţie la gât, 

                                                                 
12

  Ciroza este stadiul final al tuturor afectiunilor hepatice cronice inflamatorii sau 

degenerative. Ficatul cirotic este un ficat cicatricial care a luat nastere in urma unor procese 

inflamatorii sau distructive cronice. A se vedea  Oliviu Pascu,M. Acalovschi,V. Andreica,M. 

Grigorescu, Gastroenterologie.Hepatologie.Bazele practicii clinice, ediția a IV-a, Editura 

Medicala Universitară „Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, 2011, p. 527 
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8 cazuri de pojar, 2 cazuri de scarlatină, o femeie a avut infecţie la uter, alte 2 au 

murit la naştere, 2 copii au murit pentru că s-au născut prematur şi un caz de 

„boală de sânge”. În toate cazurile enunţate aici nu sunt alte explicaţii.  
 Am vrut să menţionăm aparte cele 14 cazuri de morţi cauzate de fiere: 13 

dintre ele au avut loc în lunile iulie şi august ale anului 1849. Menţionez că toate 

decesele din aceste 2 luni au drept cauză boală de fiere. Ceea ce am remarcat şi 
mai ciudat este că în luna iulie este un singur asemenea caz, restul având loc luna 

următoare când o familiei întreagă a murit de această boală: tatăl, mama, un 

copil şi un bebeluş. Privind în ansamblu am zice că a avut loc o epidemiei care a 
durat 2 luni în această zonă, iar consemnarea preotului de „boală de fiere” nu 

este potrivită cu situaţia.  
 Cauze de deces ieşit din sfera normalităţii sunt: 2 persoane au murit de 

„dureri mari”, 1 persoană de „mai multe boli”, pe o persoană a „durut-o 

mjlocul”, 3 au murit înecaţi, un copil a murit ars, o femeie a murit fiind gravidă, 
iar un bărbat a fost omorât de soţia lui. În cazul nou-născuţilor cauza de deces nu 

este specificată de fiecare dată.  

 

Concluzii 

 
 Comunitatea unitariană din Mihai Viteazu este destul de redusă ca număr 

de enoriaşi, dar are multe caracteristici. Piaţa maritală este destul de redusă în 

cadrul confesiunii, prin urmare numărul căsătoriilor interconfesionale este foarte 
ridicat. Evident naţionalismul a fost un factor important din moment ce nu 

întâlnim cazuri de căsătorii mixte interetnice, dar pentru a se stabili acest lucru ar 

trebui consultate toate registrele parohiale ale confesiunilor existente. Poate că 
au fost cazuri, dar au consemnate în registrul ortodox sau greco-catolic. 

Observabil din acest registru este predispoziţia de a alege un partener de 

confesiune reformat.  
 În cazul încrisurile privind botezurile şi înmormântările după 1827 sunt 

date destul de complete. În cadrul primei categorii se observă naşterea multor 
copii, dar a doua categorie ne arată o realitatea crudă şi anume numărul mare de 

copii morţi, mai ales mortalitatea infantilă care este destul de ridicată.  

 Interesant ni se pare statutul femeii. Ea este trecută cu numele de fată în 
orice rubrică indiferent de statutul ei de soţie sau văduvă. Din moment ce la 

căsătorii este consemnat şi numele tatălui, iar la înmormântări numele bărbatului 

din familie este marca de autentificare, consider că este destul de evident că este 
vorba de familii patriarhale.  

 Ar fi interesant de observat comunitatea unitarienilor în cadrul 
comunităţii săteşti şi raporturile cu alte confesiuni, de asemenea daca această 

comunitate se diferenţează de alte comunităţi unitariene.   
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CONTRIBUŢIA PROTOIEREULUI ŞI PROFESORULUI 

GRIGORE PLETOSU (1848-1934) LA SUSŢINEREA 
MIŞCĂRII NAŢIONALE ÎN ZONA NĂSĂUDULUI 

IULIU-MARIUS MORARIU  

Abstract. Although he was an important personality that contributed to the 

evolution of the Năsăud County, Grigore Pletosu is not enough highlighted 
by the local historiography, produced by researchers from Bistrița-Năsăud 

county and abroad. This is the reason for that,       the present study, like 
other similar researches written by the same author, aims to rediscover his 
image and to bring new and unpublished information about the importance 

of the Archpriest in sustaining the National movement in Năsăud Department 
were he activated over three decades, between 1878 and 1909. In its pages, 

there are put in valor also documents from the National Archives of 
Romania, Bistrița-Năsăud Department, but also other information provided 
by published sources. In comparison with other of his contemporaries 

Pletosu is rarely an active militant (like, for example, in 1918), but, through 
his efforts, he forms a Romanian intellectual elite in the North of 

Transylvania and he contribute at the sustaining of the National Movement. 
Many of his ancient pupils became, in time directly participants at the 
important movements that marquee Romania's history. 

Keywords: Great Union, Miron Cristea, George Coşbuc, Nicolae Bălan. 
 

Introducere 
 

 Deşi nu se poate socoti un privilegiat al istoriografiei locale, cum sunt 
academicienii năsăudeni

1
, protopopul şi profesorul Grigore Pletosu a beneficiat 

totuşi, de-a lungul timpului de evocări, făcute fie de către cei care l-au cunoscut
2
, 

                                                                 

 Masterand, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, email: morariu_iuliumarius@yahoo.com. 
1
 Pentru mai multe informaţii cu privire la viaţa şi activitatea lor, a se vedea: Teodor Tanco, 

Academicienii năsăudeni și bistrițeni, Editura Virtus Romana Rediviva, Cluj-Napoca, 1996; 

Traian Pavelea, Năsăudul, repere istorice și culturale, Editura George Coșbuc, Bistrița, 

2001, pp. 191-245; Mircea Prahase, coord., Studii și cercetări etnoculturale, vol. II - 

,,Spiritualitate năsăudeană: Academicienii”, Editura George Coșbuc, Bistrița, 2001, pp. 7-

139. 
2
 De exemplu: Teodor Ciuruș, ,,Grandioasa sărbătorire a Venerabilului protopop Grigore 

Pletosu”, în rev. Renașterea, Anul VI, nr. 27, Cluj, 1928, pp. 1-3; Vasile George Rațiu, 

,,Evocări”, în Pro memoria Preot Protopop Grigore Pletosu, Editura Aletheia, Bistrița, 1999, 

p. 46 et passim; Leon Scridon, ,,Protopopul Grigore Pletosu”, în vol. Pro memoria Preot 

Protopop Grigore Pletosu, Editura Aletheia, Bistrița, 1999, p. 54 et passim; Vasile Boieriu, 



42 
 

fie de către cercetători care au adus în prim plan documente privitoare la viaţa şi 

activitatea lui.
3
 Aşa se face că, în cercetarea recentă, personalitatea lui a revenit 

în atenţia istoricilor, care au încercat şi încearcă încă să îi redea locul binemeritat 
între personalităţile clericale şi culturale de seamă ale zonei.  

 Dacă însă despre vasta activitate didactică desfăşurată pe parcursul a mai 

bine de trei decenii la Năsăud (1878-1909), şi reflectată de rapoartele anuale ale 
instituţiei şcolare pe care a slujit-o

4
, sau despre activitatea sa ca protopop (1909-

1934), preşedinte al secţiunii şcolare a ,,Astrei" (1902-1909)
5
, contribuţia sa la 

înfiinţarea Revistei Teologice de la Sibiu
6
 sau despre relaţia sa cu personalităţi 

ale culturii şi spiritualităţii româneşti precum primul patriarh, Miron Cristea, 

mitropolitul Nicolae Bălan, episcopul Nichita Duma de la Argeş, poetul George 
Coşbuc, politicienii interbelici Victor Moldovan şi Dionisie Longin sau alţii 

asemenea lor, este destul de uşor de scris, cercetătorii putând apela fie la diferite 

fonduri arhivistice din Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Naţionale de la Bistriţa
7
 

şi Sibiu
8
, fie la documente din arhivele Mitropolitane de la Cluj

9
 şi Sibiu

10
, sau la 

informaţiile publicate în paginile revistei Renaşterea, periodicul eparhiei, despre 

felul în care a contribuit el la susţinerea mişcării naţionale şi implicit, a idealului 
naţional, e mai dificil atât din cauza penuriei documentare, cât şi din pricina 

                                                                                                                                                                        
,,Grigore Pletosu Ŕ protopopul de Bistrița” în rev. Ardealul, anul II, nr.15, 13 Iunie, 

București, 1942, p. 2. 
3
 Cf. Teodor Tanco, ,,Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George Coșbuc”, în vol. 

Virtus Romana Rediviva, vol. 2 - ,,Urme peste veacuri”, Comitetul de Educație Socialistă al 

Județului Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1974, p. 248 et passim; Idem, ,,Parlamentarii bistrițeni și 

năsăudeni la Adunarea Națională din 1 Decembrie de la Alba-Iulia”, în vol. Virtus Romana 

Rediviva, vol. IV - ,,Memoria istoriei”, Comitetul de Educație Socialistă al Județului Bistrița-

Năsăud, Bistrița, 1981, p. 20 et passim; Idem, Dicționar literar al Județului Bistrița-Năsăud. 

Autori - Publicații - Societăți, Editura Virtus Romana Rediviva, Cluj-Napoca, 1998, p. 277; 

Iuliu-Marius Morariu, Restitutio Grigore Pletosu, Editura Eikon Ŕ Renaşterea, Cluj-Napoca, 

2014.  
4
 Cf.: Idem, ,,Protoiereul astrist Grigore Pletosu Ŕ cleric și cărturar năsăudean”, în rev. 

Transilvania, serie nouă, anul XLI (CXLV), nr. 3, Sibiu, 2013, pp. 28-32. 
5
 Cf. Idem, ,,Activitatea protoiereului şi profesorului Grigore Pletosu ca preşedinte al 

Secţiunii şcolare a ,,Astrei" (1902-1911)", în vol. Consemnări despre trecut. Societate şi 

imagine de-a lungul timpului, coord., Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pp. 187-198. 
6
 Cf. Idem, ,,Contribuţia protoiereului Grigore Pletosu la înfiinţarea ,,Revistei Teologice‖, pp. 

153-160. 
7
 Fondurile: Liceul ,,George Coşbuc", Năsăud, Virtus Romana Rediv iva, Fondurile 

Grănicereşti năsăudene, Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa şi ,,Astra"- Despărţământul 

Năsăud. 
8
 Fond ASTRA. 

9
 Cf., de exemplu: Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi 

Clujului, Fond Oficiul Protopopiatului Ortodox Bistrița, dosar V/1922, f. 202 și Ibidem, 

dosar V/1922, f. 439; Idem, Fond Oficiul Protopopiatului Ortodox Român Bistrița, dosar nr. 

3/1927, doc. 255 
10

 Cf. Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Române Sibiu, Fond Consistoriul arhidiecezan, doc. 

2007/1906; Ibidem, dosar III/1900, doc. 481. 
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faptului că personajul nostru nu a fost un militant activ decât în evenimentele 

petrecute în anul 1918, preocupările sale înainte de acest moment fiind focalizate 

cu precădere asupra unor chestiuni de natură pastorală sau didactică, iar 
activismul său pro-românesc făcându-se simţit doar în activităţile astriste.   

 Cu toate acestea însă, atitudinea unor ucenici ai săi, între care şi cei mai 

sus pomeniţi, care s-au remarcat în susţinerea mişcării naţionale cu câteva 
decenii înainte de Marea Unire, denotă o educaţie care a aţâţat în ei mândria de a 

fi români, iar la aceasta va fi contribuit cu certitudine şi părintele Pletosu. De 

aceea, pornind de la puţinele surse documentare existente, de la mărturia 
strănepotului său, Pavel Jarda, pe care am publicat-o cu câtva timp în urmă

11
 şi 

de la alte surse, vom încerca, în paginile următoare, să vedem care au fost 
principalele modalităţi prin care dânsul a contribuit la susţinerea mişcării 

naţionale în zona Năsăudului şi în spaţiul transilvan în general.  

 

Contribuţia protoiereului şi profesorului Grigore Pletosu (1848-1934) la 

susţinerea mişcării naţionale în zona Năsăudului 

 
 Personaj distins, dotat cu simţul fin al inteligenţei şi cu cel al ironiei, 

părintele protopop Grigore Pletosu nu s-a implicat activ în susţinerea idealului 
naţional decât în preajma evenimentelor din anul 1918, până atunci preferând să 

se concentreze pe formarea unor generaţii de tineri şcoliţi şi cultivaţi care să fie 

mândri că sunt români şi să poată contribui la cultivarea sentimentului naţional 
în comunităţile în care urmau să activeze. Aşa se explică faptul că, de exemplu, 

în anul 1892, când, în rândul celor care s-au remarcat în cadrul mişcării 

memorandiste
12

 s-au numărat şi năsăudeni precum preotul Gherasim Domide de 
la Rodna, el a preferat să se menţină departe de tumultul evenimentelor şi să se 

preocupe de buna desfăşurare a procesului didactic. Desigur, se prea poate ca 

atunci, conştient de faptul că reprezenta Biserica Ortodoxă, pe atunci o 
minoritate în fief-ul greco-catolic al zonei Năsăudului, şi lipsit de garanţiile 

necesare, să fi adoptat această atitudine şi dintr-un sentiment de frică sau 
precauţie.  

                                                                 
11

 Iuliu-Marius Morariu, ,,Pe urmele lui Grigore Pletosu Ŕ interviu cu Pavel Jarda, 

strănepotul Protoiereului”, în rev. Pisanii Sângeorzene, anul III, nr. 7 (23), Iulie, Sângeorz, 

2014, pp. 36-40. 
12

 Pentru mai multe informaţii cu privire la acest eveniment, a se vedea: Alexandru Moraru, 

Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000 - Biserică. Națiune. Cultură, vol. III, tom. I, 

Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006, pp. 

531-544; Teodor V. Păcățian, Cartea de aur sau luptele politice naționale ale românilor sub 

coroana ungară, vol. VII, Tiparul Tipografiei Arhidiacezane, Sibiiu, 1913, p. 489 et passim; 

Mircea Păcurariu, Politica statului ungar fata de Biserica româneasca din Transilvania  în 

perioada dualismului, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, Bucuresti, 1986; Zenovie Pâclișanu, Politica minoritară a guvernelor ungurești, 

București, 1943. 
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 Cu toate acestea, pasivitatea lui era una mai mult aparentă decât trăită, 

căci, aşa cum arată strănepotul Pavel Jarda, stabilit astăzi în Elveţia, protopopul 

,,era un mare patriot"
13

. De altfel, din felul în care vorbeşte, de exemplu, la 
inaugurarea şcolii confesionale ortodoxe din localitatea Prundu Bârgăului, 

eveniment petrecut în anul 1898, se vede clar conturată identitatea lui naţională. 

Din cuvintele lui rezidă şi faptul că îşi dorea emanciparea poporului român din 
spaţiul în care activa şi din cel ardelean în general, dar şi că era conştient de 

"riscurile" pe care le presupunea un astfel de demers: ,,Mai ales noi, popor mic și 

într-o poziție geografică grea, avem neapărată trebuință de caractere oțălite în 
cunoscință, în adiminstrațiunea și în practica virtuților pentru a nu slăbi nici 

înaintea amenințărilor și pentru a păși cu siguranță în desvoltarea noastră 
culturală"

14
. 

 Faptul că, în unele dintre manualele ce-l au drept autor se regăsesc şi 

texte autohtone, semnate de autori precum Andrei Mureşanu (este vorba despre 
Cele două căpăţâni goale, pe care îl regăsim în volumul Propedeutica 

filosofică)
15

, dovedeşte aderenţa autorului nostru la părerile unor militanţi ca 

acesta. Prezenţa unor astfel de fragmente ar fi putut genera sancţiuni din partea  
autorităţilor maghiare din Ministerul Educaţiei care supravegheau bunul mers al 

activităţilor editoriale din Transilvania, dar cu toate riscurile, protoiereul alege 
publicarea lui, fapt ce îl relevă ca fiind simpatizant al ideilor privitoare la 

identitatea naţională ce se vehiculau atunci. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cartea 

pe care o publică în colaborare cu Ion Gheţie, unde alege texte doar din autori 
români cunoscuţi, unele dintre ele (ale lui Bălcescu, Tocilescu sau Negruzzi, de 

exemplu, având în mod cert scopul de a deştepta conştiinţa naţională în sufletul 

elevilor săi). În recenzia din paginile Revistei Ilustrate, cel care o recomandă 
prezintă selecţiile din aceşti autori ca şi puncte forte ale lucrării, arătând că: ,,La 

genul empiric găsim 27 piese, dintre cari: 14 descriptive şi 13 narative. Piesele 

descriptive sunt mai toate originale de autori bine cunoscuţi ca: A. D. Xenopol, 
S. A. Aurelian, Tit Maiorescu, Odobescu, Ghica. Aflăm apoi piese de N. 

Bălcescu, Ion Creangă, Grigore C. Tocilescu, Constantin Negruzzi, Haşdeu, 
Sturdza, Florian Marian, Olănescu. Între traduceri de valore sunt cele din Tit 

Liviu şi N. Barnu. Ne-ar fi plăcut dacă autorii ne-ar fi dat şi câteva exemple de 

critică literară, cum d(e). e(xemplu) dela Nicolae Iorga, Gherea, Petraşcu etc. 

                                                                 
13

 Iuliu-Marius Morariu, ,,Pe urmele lui Grigore Pletosu Ŕ interviu cu Pavel Jarda, 

strănepotul Protoiereului”,, p. 36. 
14

 Grigore Pletosu, ,,La deschiderea unei școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on. 

Greg. Pletosu, profesor gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei confesionale gr.-

orientale din Borgo- Bistrița”, în rev. Telegraful Român, Anul XLVI, nr. 88, Marți, 18/30 

August, Sibiiu, 1898, p. 354 . 
15

 Grigore Pletosu, Propedeutica filosofică pentru învățământul secundar, Tiparul lui Carol 

Csallner în Bistrița, Năseud, 1899, pp. 124-128; Cf. Sorina-Gabriela Costea, Școala de la 

Năsăud. Profesori de limba română, Ed. Charmides, 2011, Bistrița, p. 81.  
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Peeste tot au fost norocoşi în alegerea şi gruparea pieselor de lectură, fiind toate 

potrivite a ilustra teoria din partea primă”
16

. 

 Cu ideile naţionale a luat cel mai probabil contact în timpul studiilor 
universitare de la Sibiu

17
, Leipzig

18
 sau Budapesta

19
, când, în mediile pe care le-a 

frecventat se discutau pe lângă ideile lui Schopenhauer, al cărui simpatizant era, 

sau cele ale lui Nietzsche, pe care se pare că l-a întâlnit
20
, şi idei privitoare la 

identitatea naţională. 

 Datorită conţinutului textelor propuse spre predare şi apoi predate şi al 

modului său de a fi, prin care reuşea să le insufle elevilor săi dragostea de neam, 
dar şi datorită modului în care reuşea să îi stimuleze să îşi dezvolte talentul 

literar
21
, pe care unii dintre foştii săi ucenici îl vor pune ulterior în slujba 

neamului, el va fi foarte iubit de elevii săi şi, ulterior, după ce aceştia vor ajunge 

mari, îl vor vizita sau evoca. Aşa se face că Victor Moldovan îl va pomeni în 

memoriile sale şi îl va aminti ca fiind un ,,profesor distins"
22

, George Coşbuc
23

 şi 
Miron Cristea îl vor vizita când va trece prin zonă

24
, iar Dionisie Longin va fi cel 

care, în calitate de delegat al Casei Regale a României, îi va înmâna acestuia 

                                                                 
16

 ***, ,,Retorica şi carte de cetire” , în Revista Ilustrată, Anul I, nr. 1, Ianuarie, 1898, p. 190. 
17

 Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al județului Bistrița-Năsăud, 

vol. 1 - ,,Țara Năsăudului”, Ediția a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010, p. 289. 
18

 D. C. Amzăr, „Studenți români la universitatea din Leipzig”, în rev, Cercetări literare, nr. 

5, Bucureşti, 1943, p. 33; Cf. Arhiva Personală a Familiei Jarda, Collegien-Buch fur den 

Stud. Theol und Fhilos. Gregoriu Pletosu auf der Universitat Leipzig No. 152), f. 1-11. 
19

 ***, ,,Egyetemi Hallgatok”, în A Budapesti kiraly magyar tudomany-egyetem almanachja 

MDCCCLXVII – LXXVIII-rol, Nyomatott a magyar kiraly egyetemi konyvnyomadaban, 

Budapest, 1878, p. 80.  
20

 Iuliu-Marius Morariu, ,,Pe urmele lui Grigore Pletosu Ŕ interviu cu Pavel Jarda, 

strănepotul Protoiereului”, p. 38.  
21

 De exemplu, pe George Coşbuc şi pe Dionisie Longin îi va premia pentru operele lor 

literare cu câte 50 de florini, oferiţi de tipograful bistriţean Andrei Tudoran. Grigore Pletosu, 

„Societatea scolariloru”, în ***, Reportulu alu XII-lea despre Gimansiulu superiore greco-

catolicu romanescu din Naseudu, dimpreuna cu unele date statistece, pre anulu scolastecu 

1880/1, Tipografia Teodoru Botschar, Bistritia, 1881, p. 31.     

Cf. Alexandru Chira, ,,George Coșbuc elev al Gimnaziului grăniceresc din Năsăud, în Muza 

Someșană – Revista Societății literar-științifice ,,Virtus Romana Rediviva‖, Anul I (CIV), nr. 

1 (33), Năsăud, 1978, p. 41. 
22

 Victor Moldovan, Memoriile unui politician din perioada interbelică, ed. Mircea Gelu 

Buta, Adrian Onofreiu, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, p. 50. 
23

 Vasile George Rațiu, op. cit., p. 46. 
24

 Aşa s-a întâmplat, de exemplu, în anul 1906, când, aflat în vizită la Săcel, cu scopul de a 

investiga nişte probleme de natură confesională, Miron Cristea, pe atunci asesor consistorial, 

va poposi şi pe la fostul lui profesor, făcându-i o vizită şi reamintindu-şi vremurile trecute. 

Pentru mai multe detalii, a se vedea: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Române Sibiu, Fond 

Consistoriul arhidiecezan, doc. 2007/1906; Ibidem, dosar III/1900, doc. 481, Cf. Macarie 

Drăgoi, ed., Ortodocși și greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Contribuții 

documentare, vol. 1, Tomul IV - ,,Schimbarea identității confesionale. Cazul Săcel și filia 

Dragomirești”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, p. 25, p. 388. 
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ordinul Steaua României în grad de comandor, cu prilejul împlinirii a opt decenii 

de viaţă
25

. 

 Ce-i drept, dintre toţi foştii săi elevi, cea mai strânsă legătură a păstrat-o 
cu Nicolae Bălan, devenit apoi Mitropolit al Ardealului. Împreună cu el a 

înfiinţat în anul 1907 Revista Teologică de la Sibiu
26

, organ ce va contribui la 

propăşirea culturală a românilor ortodocşi din Ardeal. În ciuda frumoasei relaţii, 
Pletosu nu a făcut însă parte nici din mişcarea "tinerilor oţeliţi" sau din alte 

grupări similare, care îşi propuneau militantismul pro-român, şi cărora ucenicul 

lui s-a alăturat la un moment dat, preferând, ca şi în alte situaţii să îi simpatizeze 
în mod tacit.  

 Singurul moment în care personajul nostru a părăsit starea de pasivism 
prin care se asemăna cu mitropolitul care îi marcase tinereţea şi pe care îl va 

evoca ulterior
27
, a fost cel din anul 1918. Atunci, încă înainte de eveniment îl 

regăsim între cei membrii Senatului naţional-român din comitatul Bistriţa-
Năsăud

28
, între cei ai Sfatului Naţional de aici

29
, apoi între semnatarii 

manifestului Unirii
30
, între delegaţii de drept ai Marii Adunări Naţionale de la 

Alba-Iulia, în calitate de protopop ortodox al Bistriţei, şi între semnatarii 
credenţionalului Unirii

31
. Medicul Vasile Boieriu, într-un medalion dedicat lui pe 

care l-a publicat în anul 1943 în revista Ardealul, refugiată atunci la Bucureşti, 
descrie emoţia pe care a simţit-o protopopul bistriţean atunci când trupele 

române au intrat în Bistriţa, iar urbea a devenit românească: ,,În Decembrie 

1918, când bravii ostași ai Regimentului 15 Dorobanți au ocupat orașul Bistrița, 
ce fericit, ce emoționat era!  

                                                                 
25

 ***, ,,Protopopul Grigore Pletosu”, în rev. Gazeta Bistriții, anul VIII, nr. 13, 1 Iulie, 

Bistrița, 1928, p. 1; ***, ,,Sărbătorirea Protopopului Grigore Pletosu în orașul Bistrița”, în 

vol. Pro Memoria Preot Protopop Grigore Pletosu, Editura Aletheia, Bistrița, 1999, pp. 60-

61. 
26

 Cf. Nicolae Bălan, ,,Cum am întemeiat "Revista Teologică" Ŕ amintiri”, în Revista 

Teologică, nr. 1, Sibiu, 2007, p. 11; ***, Protocolul Sinodului Archidiecesei Greco-

Orientale Române din Transilvania ținut la anul 1905, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 

1905, pp. 19-20; Ana Grama, ,,Revista Teologică”, consistoriul sibian şi asesorul Elie Miron 

Cristea (1904-1905), în Revista Teologică,  Serie nouă, anul XVII (89), nr. 1, Sibiu, 2007, p. 

37 et passim. 
27

 Vasile Boieriu, op. cit., p. 2; Grigore Pletosu, ,,Șaguna și cântarea bisericească”, în Revista 

Teologică, anul III, nr. 9-10, Septemvrie-Octomvrie, Sibiu, 1909, pp. 409-414 
28

 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Fond Glasul vremei, organ 

național ocasional, Bistrița, 7 Noiembrie 1918, p. 1. 
29

 Idem, Fond dr. Pavel Tofan, dosar ,,Memorii” (manuscris), f. 1;  Ioan Sigmirean, Adrian 

Onofreiu, Istoria Județului Bistrița-Năsăud în documente și texte (epocile modernă și 

contemporană), Editura Răsunetul, Bistrița, 2001, p. 205. 
30

 Teodor Tanco, „Parlamentarii bistrițeni și năsăudeni la Adunarea Națională din 1 

Decembrie de la Alba-Iulia”, în vol. Virtus Romana Rediviva, vol. IV - „Memoria istoriei”, 

Bistrița, Comitetul de Educație Socialistă al Județului Bistrița-Năsăud, 1981, p. 20. 
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 Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, op. cit., p. 205. 
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,,Aș putea să mor, mai mult decât am văzut acuma nu aș mai vedea, oricât aș mai 

trăi!”
32

 

 Evocarea lui e o dovadă peremptorie a devotamentului protopopului 
pentru cauza naţională şi pentru susţinerea ei. În mod cert, aşa cum o arată 

acţiunile sale precedente, ea nu este o acţiune spontană, ci este manifestarea unui 

crez de mult nutrit în sufletul său, pe care nu l-a exprimat decât acum, în preajma 
Unirii, în toată complexitatea lui, dar l-a susţinut tacit prin tot ceea ce a făcut . 

 Şi faptul că, începând cu anul 1909, când a devenit protopop al Bistriţei 

şi a mutat reşedinţa instituţiei pe care o păstorea în oraş, devenind astfel, primul 
protoiereu al Bistriţei care a rezidat efectiv în cetate

33
, în condiţiile în care 

înaintaşii săi aveau reşedinţa în localităţi învecinate precum Prundul Bârgăului 
sau Galaţii Bistriţei, poate fi considerat un act prin care a susţinut ideea 

naţională, ajutându-i pe românii din zonă să purceadă, deşi destul de târziu, în 

cel mai important punct al zonei, care fusese până atunci un fief efectiv al 
populaţiei de naţionalitate germană. De altfel, după sosirea lui aici şi stabilirea în 

urbe a sediului acestei instituţii, activitatea culturală românească s-a intensificat, 

iar prezenţa românilor în oraş a început să crească, ajungându-se cu timpul la 
apariţia unor publicaţii româneşti aici

34
 şi la organizarea unor evenimente, 

astriste sau de alt fel. 
 Astfel, deşi nu a fost decât arareori unul dintre actorii  principali ai 

evenimentelor care au contribuit la susţinerea ideii naţionale, Grigore Pletosu s-a 

remarcat totuşi ca un om cu un puternic sentiment naţional, care a susţinut, 
uneori indirect, formarea conştiinţei naţionale la românii din zona Năsăudului.  

 

Concluzii 

 

 După cum s-a putut vedea din cele prezentate anterior în paginile 

cercetării de faţă, deşi nu a fost un militant înflăcărat, aşa cum au fost o parte 
dintre colegii săi năsăudeni (ca de exemplu, Gherasim Domide), Grigore Pletosu 

a fost un susţinător al mişcării naţionale în zona Năsăudului. Cel mai probabil, 
cu conturarea idealului naţional a luat contact în mediile universitare din 

străinătate, de la Leipzig şi Budapesta, unde s-a format ca intelectual şi a fost un 

reprezentant al unei direcţii moderate.  
 Concepţia lui cu privire la mişcarea naţională era puţin diferită faţă de 

cea a celor care au militat efectiv pentru susţinrea ei, protopopul considerând că 

cele mai bune mijloace de creştere şi consolidare a conştiinţei sunt educaţia şi 
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 Vasile Boieriu, op. cit., p. 2. 
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 Dana Văran, ,,Instituția protopopiatului ortodox al Bistriței reflectată în documentele 
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Năsăud de la origini până în 2004,  Societatea culturală "Lucian Blaga", Cluj-Napoca, 2004.   
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cultura. În cadrul amplei activităţi desfăşurate ca profesor, el a contribuit astfel la 

formarea unor tineri precum poetul George Coşbuc, patriarhul Miron, 

mitropolitul Nicolae Bălan etc., susţinând prin aceasta idealul naţional în zonă.  
 Atunci când situaţia i-a cerut-o, părintele a ieşit însă din pasivism şi a 

intrat în prima linie a militanţilor, fiind unul dintre marii militanţi pentru unire şi 

completându-şi portretul de om mare şi de militant pentru idealul naţional şi prin 
faptele săvârşite atunci. 

 În concluzie, putem afirma fără teama de a greşi că personajul evocat a 

fost unul dintre cei care au contribuit la consolidarea identităţii naţionale în zona 
Năsăudului şi că, prin tot ceea ce a făcut s-a dovedit un formator de conştiinţe şi 

un militant pentru românismul ardelean din această zonă. 
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ISTORIA ARTEI 

 

MOTIVUL CAPULUI DE DRAGON ÎN AMVOANELE LUI 
SIPOS DAVID 

ISTVAN ATTILA VARGA  

 

Abstract: In the following article I shall prezent four ambos from the work of 

the famous sculptor (although he was more of a carver) from the 17
th

 century, 

Sipos David. He is considered to be the central figure, who makes the crossing 
from Renaissance to Baroque, as far as the art of decoration is concerned, 

especially as far as the stone decoration is concerned. The ambos I prezent have 
the figure of the dragon‘s head in common. In the second part of this article the 

symbol of the dragon‘s head shall receive an iconographic interpretation, which 

involves the anilyzis of the symbolistic transmitted by this mythological and 
biblical figure. 

 

Keywords : Pulpit, Protestant environment  late Renaissance or flowering 
Renaissance, Baroque, reliefs, decorative art, zoomorphic end, dragon, 

iconography and iconology 

 

Introducere 

 
În mediul protestant un important loc este ocupat de amvon. Din punct 

de vedere al ritualului acesta a preluat locul altarului.
1
 Însă, la fel ca la altare, şi 

acest element liturgic este decorat, în mare parte cu elemente vegetale, dar în 
secolul al XVIII-lea în opera lui Sipos David apare un motiv nou, zoomorf. Este 

probabil să fie vorba despre un cap de dragon, aşa cum susţin mai mulţi istorici 

de artă. 
Înainte de a trece la analizarea amvoanelor şi a mediului în care se află, 

doresc să prezint acele câteva informaţii, ce s-au păstrat despre viaţa maestrului 
şi să enumăr creaţia acestuia, pentru a crea o imagine de ansamblu despre  el, 

imagine care, în final, va fi utilă la analiza iconologică. 
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Viața și activitatea lui Sipos David 

 
Sipos David este un personaj care, deşi a lăsat un număr important de 

opere, multe dintre ele fiind păstrate până în prezent şi fiind răspândite pe 

întregul teritoriu al Transilvaniei
2
, nu găsim, din păcate, multe informaţii despre 

viaţa lui. Ne-a rămas doar următoarea scurtă însemnare: „... A murit în Chidrea 

... tot acolo la o săptămână  pietrarul Sipos David bun tâmplar, şi mai bun zidar, 

iar un pietrar special cum nu a mai fost în Transilvania ..., păcat că discipol nu 
a lăsat.‖

3
 Acestă însemnare a fost scrisă de Rettegi Gyorgy intre 1764-1767 la 

Cubleşul Someşeni
4
. Din acest citat rezultă că Sipos a murit în 1762

5
, iar dintr-o 

altă sursă descoperim că s-a născut la Bădești
6
. În plus descoperim celelalte două 

laturi al creaţiei artistice în care a activat.  

Pe lângă arta cioplirii în piatră, Sipos, a fost un bun tâmplar, ceea ce, 
pentru vremea lui, presupune priceperea şi la decorarea lemnului, nu doar la 

prelucrarea sa. Această parte al creaţiei lui este prezentată de Balogh Jolan, care 

susține că partea de coroană a amvonului din Hodod (1754) a ieșit tot din 
atelirerul lui și că, în plus, el ar fi decorat stalumul din Tonciu (1758) cu vrejuri 

care se termină cu motivul capătului de dragon
7
. 

Faptul menționat de Rettegi, cum că Sipos ar fi fost un și mai bun zidar 

este dovedit de operele sale din acest domeniu, păstrate într-un număr și mai 

mare. Prima operă poate fi considerată castelul din Bonțida (1720-1722), unde se 
păstrează elemente la care a lucrat și el. În 1724, a lucrat fragmente la biserica 

armeană catolică din Gherla și, în același an, a mai lucrat în Cluj la casa 

aurarului Ujhelyi Gabor, din Piața Uniri, iar în 1728 a realizat fragmente la 
biserica din Luna de Jos. După o pauză, se observă activitatea lui la casa 

Laszloffy; a lucrat în 1743 sprânceana deasupra unei uși interne. În 1747 a lucrat 

în Gherla la casa Daniel, iar între 1760-1762 realizează decorul deasupra stemei 
la casa  Baltha,

8
 şi multe altele. 

În urma unor construcții în satul lui Sipos, la Chidea, s-au descoperit 
două fragmente interesante de sculptură în piatră. Acestea păstrau urme de 

                                                                 
2
 Miklósi Sikes Csaba, „Sipos Dávid kidei köfaragó”, Református szemle, an 1989, nr. 3, p. 

287. 
3
 ”... meghalt Kidében...ugyanott ugy hétre köfaragó Sipos Dávid, ez jo asztalos, jobb 

kőműves, köfatago pedidpeciális, úgy hogy Erdelyben mása  nem volt..., kár hogy tanitványa 

nem maradott.”  
4
 Miklósi Sikes Csaba, op. cit., p. 283. 

5
 Ibidem. 

6
 Szász Károly, „Négy Sipos Dávid-szoszék Nagybánya tartomanyban”,  Művészettörténeti 

értesitő, an. 1962, nr. 1, p. 94. 
7
 Balogh Jolán, „Sipos Dávid néhány ismeretlen műve”, Pásztortűz, 1934, 21. 

8
 Miklósi Sikes Csaba, op. cit., pp. 285-286. 
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vopsea; pornind de la aceasta, Balogh J. a presupus că și amvoanele erau tratate 

cromatic.
9
  

Însă, adevăratul său talent se manifestă în domeniul sculpturilor 
(cioplirilor) în piatră. Talent care s-a materializat și s-a păstrat prin numeroasele 

amvoane. Amvoenele realizate de Sipos au fost împărțite în două perioade, care 

se diferențiază din punct de vedere formal-stilistic al reliefurilor decorate.  
Prima perioadă este cuprinsă între anii 1741-1754, fiind caracterizată de 

un caracter pictural dat de modele plate, „cu vrejuri desenate într-o mișcare 

dinamică, dar cu contururi estompate”
10

, sunt scoase în evidență vrejul principal 
și ornamentul floral

11
. În această categorie sunt încadrate următoarele amvoane: 

Băbuțiu (1741), Zimbor (1742), Ciumăfaia (1745), Tioltiur (1747),  Dragul 
(după 1750), Dej (1752), Mănăstireni (1752) și Hodod (1754)

12
.  

A doua perioadă este cuprinsă între anii 1755-1762 şi este caracterizată 

de forme maturizate, care reies din plasticitatea accentuată a reliefurilor, 
„vrejurile converg parcă cu o anume forță spre centrul compoziției”

13
, astfel că, 

aspectul pictural se pierde și este înlocuit de puternice efecte de umbră și 

lumină
14
. În această perioadă au fost elaborate următoarele opere: Tonciu (1758), 

Turea, Cubleșul Someșean, Apa (1759), Orașul Nou(1759), Sângeorgiu de 

Pădure(1760)
15

. 
Se observă că el a trăit și activat într-o perioadă de tranziție între 

renașterea târzie, care se prezintă, prin decorul reliefurilor, însă în aceeași 

perioadă începe să își facă apariția şi barocul în Cluj. Însă, acest nou stil a avut o 
influență  asupra lucrării lui doar în ultima perioadă, deși se poate regăsi în vreo 

4 opere. 

1) Amvoanele care prezintă decor cu motiv zoomorf  
În analiza amvoanelor țin la a prezenta și biserica în care se aflau, pentru 

care au fost comandate și realizate fiindcă, așa cum am văzut în introducere, 

amvonul are un rol și loc central în ritualul reformat. Pe lângă acest fapt, în 
majoritatea cazului comanditarul era cel care alegea și modelul amvonului, de 

aceea e bine să înțelegem cel puțin în cazurile în care este posibil, relația acestuia 
cu biserica. În plus în cazul în care recunoaștem calitatea amvonului ca fiind o 

operă de artă nu se poate rupe din context.
16

 

                                                                 
9
 Ibidem., p. 287. 

10
 Nicolae Sabău, Metamorofozele barocului în Transilvania , vol I Sculptura, ed. Dacia, 

Cluj-Napoca, 2002, p. 24. 
11

 Ibidem. 
12

 Sebestyen Gheorghe, Arhitectura Renaşterii în Transilvania , Editura Academiei 

Republicii Populare Române,  București, 1963, pp. 117-118. 
13

 Nicolae Sabău, op. cit., p. 25. 
14

 Ibidem. 
15

 Sebestyen Gheorghe, op. cit., pp. 117-118.   
16

 Hans Belting, A mű a kontextusában, 

http://www.renyiandras.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=

195, accesat în data de  27 X 2015. 

http://www.renyiandras.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=195
http://www.renyiandras.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=195
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a) Bonțida 

Biserica actualmente reformată din Bonțida (jud. Cluj), în ciuda 

numeroaselor reconstrucții păstrează și în prezent numeroase elemente de secol 
XII-XIII. Este o biserica romanică cu două nave, cea din sud terminându-se cu 

altar, ce are dimensiuni egale cu nava sudică și prezentând o absidă 

dreptunghiulară. Trecerea din navă în altar, este realizată printr-un arc de triumf. 
Asemenea  majorității bisericilor catolice din Transilvania și aceasta a trecut în 

secolul XVII la reformați.
17

  

În activitatea lui Sipos David, amvonul din această biserică este primul 
din punct de vedere crolonologic, acesta fiind realizat în anul 1720, când se 

montează și portarul vestic al cărui decor ar indica faptul că a fost realizat de 
același maestru ca și amvonul. În plus, următoarea inscripție atestă același fapt: 

„C(omes) G(eorgius) B(ánffy) 1720”.
18

 

Amvonul a fost cioplit și sculptat integral în piatră și are forma unui 
potir. Astfel, el poate fi grupat într-o bază și o parte superioară. Baza, se poate 

impărți la rândul ei în două registre orizontale, fiecare dintre ele având bandouri 

decorate cu motive florale. Trecerea dintre bază și partea superioară se face  prin 
intermediul a două șiruri de decorațiuni vegetale. 

 

 
 

Nivelul superior prezintă un șir de bandouri dreptunghiulare amplasate 

vertical. Se pot identifica şaăte bandouri decorate cu motive vegetale mai 
complexe, sculptate în mezzo relief. Dinspre vest spre est, al doilea și al patrulea 

bandou, prezintă un decor vegetal, care se termină cu un cap zoomorf.  

Al treilea bandou este poziționat central, putând fi privit dinspre latura 
sudică a amvonului sudic. Acesta conține un decor vegetal, asemănător unui 

ghiveci de flori, care în partea superioară prezintă o floare, cu inscripția „C. G. 
B.” și cu anul 1720 sculptat sub inscripție. 

Un alt bandou, cu un decor interesant, este al șaselea dinspre vest, care 

prezintă un decor cu viță de vie și struguri. Este cunoscut faptul că, în  arta 
creștină vița de vie este un simbol aparte, cel al lui Iisus

19
. 

                                                                 
17

 Karácsony István, „A bonchidai református templom építéstörténete” în Erdélyi Múzeum 

2001/3-4.  
18

 Karácsony István, op.cit., p. 60. 
19

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

Corvina, 1994,  szőlőhegy, szőlőtő.  

Fig. 1 Amvonul din Bonțida, detaliu. 
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Din înscripție rezultă că atât amvonul, cât și portalul vestic au fost 

comandate de însăși Georgius (George) Banffy, acesta fiind primul patron 

cunoscut al lui Sipos. Dacă dezvoltarea motivului zoomorf are vreo legătură cu 
comanditarul, atunci el este cel care a ajutat la apariția acestui motiv, în opera lui 

Sipos David.  

 
b) Băbuțiu 

 

Despre Băbuțiu avem cele mai puține informații. Știm doar că biserica 
reformată a fost demolată în 1927 și că respectiva biserică prezenta tavan casetat 

și pictat.
20

 
 Amvonul de aici a fost realizat tot de Sipos David, însă la un interval 

considerabil, de 21 de ani, în care se poate observa o evoluție a stilului, care se 

manifestă prin forme mai dinamice și mai circulare, lipsite de unghiuri care duc 
cu gândul la redări figurative. Este observabilă o trecere dinspre figurativ înspre 

naturalism. 

 Amvonul, de asemenea a fost cioplit și sculptat integral în piatră și are 
forma unui potir. Însă doar registrul superior este decorat cu elemente vegetale, 

acesta fiind impărțit în cinci bandouri pe orizontală. Al doilea dinspre vest 
conține două steme și o inscripție referitoare la donatori, care au fost Leszai 

Istvan și soția lui Keczeli Sara, iar data realizării 25 aprilie 1741. Al treilea 

bandou prezintă un decor vegetal, cu vrejuri care se termină cu un cap zoomorf, 
cde un realism mult mai accentuat decât în cazul primului anvon, ceea ce poate fi 

considerat de influență occidentală. Acest cap zoomorf este prezentat cu limba 

scoasă. Ultimul relief a fost decorat de asemenea cu un motiv vegetal, cu vrejuri 
care se termină în cap zoomorf însă, acesta pare a fi plasat puțin mai sus și este 

de dimensiuni reduse față de cel anterior. 

 
 
 

 

                                                                 
20
Léstyán Ferenc, Megszentelt kövek , http://mek.oszk.hu/04600/04684/html/1118.html, 

accesat în data de 27 X 2015. 

Fig. 2 Amvonul din Băbuțiu, detaliu. 

http://mek.oszk.hu/04600/04684/html/1118.html
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c) Zimbor 

 

Biserica actualemente reformată din Zimbor (jud. Sălaj), este o biserică 
medievală. Deși predominant pare a fi stilul gotic, apar și elemente romanice. 

Forma așa cum se prezintă azi a fost dată în secolul XV, când a fost transformată 

în stilul gotic, primind contraforturi și ferestre în arc frânt. La începutul secolului 
XVII comunitatea trece la protestantism. Amvonul a fost adosat arcului de 

triumf semicircular, care face legătura dintre navă și altar.
21

 

Amvonul a fost realizat de Sipos David în anul  în anul 1742, la doar un 
an de la realizarea amvonului din Băbuțiu. Acesta de asemenea, a fost cioplit și 

sculptat integral în piatră și are forma unui potir. Doar partea superioară a fost 
decorată, prezentând un șir de bandouri dreptunghiulare amplasate vertical. Se 

pot identifica șase bandouri.  

Al doilea bandou dinspre vest spre est, a fost decorat cu un motiv 
vegetal, cu vrejuri care  se termină cu un cap zoomorf rotund cu un cioc alungit, 

din care reiese că este vorba despre o pasăre. La o analiză mai atentă această 

pasăre pare a fi o barză care în simbolistica creștină se referă la natura umană și 
divină a lui Iisus și în același timp este și simbol al primăverii care duce cu 

gândul la reîntoarcerea lui Iisus.
22

  

 

 
Al treilea și al cincilea bandou au fost decorate cu motive vegeta le, cu 

vrejuri care se termină cu acel cap zoomorf, considerat a fi dragon. Capul de 

dragon de pe bandoul al treilea este de dimensiune mai redusă și cu forme mai 
puțin accentuate față de capul de dragon de pe bandoul al cincilea, care este de 

dimensiuni mai mari și cu forme mai accentuate, abmele privind spre vest. 
Al patrulea bandou este poziționat central. Acsta conține stema familiei 

Sombori sub care se află o inscripție latină, care menționează donatorul și data 

dornării. Drept donator, este menționată doar familia Sombori fără a fi scos 
vreun membru în evindență iar ca dată este precizată ceea  de 5 iunie 1742.   

                                                                 
21

 Kovacs Kuruc Janos, Magyarzsombor, Szilagysag, 1995,  IV, 21. 
22

Coord. Jutta Seibert, op. cit., Golya.  

Fig. 3 Amvonul din Zimbor, detaliu. 
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Ultimul bandou de asemnea, prezintă un decor vegetal, cu vejuri care se 

termină cu un cap antropomorf, fiind văzut din profil. Acesta seamănă  cu un 

mascarion ceea ce duce cu gândul spre arta renascentistă italiană. 
d) Hodod  

Biserica actualmente reformată din Hodod (jud. Sălaj), este o biserică 

gotică din secolul al XV-lea. Originile gotice sunt atestate de ferestrele duble în 
arc frânt și pastrând muluri. În plus, o altă dovadă este arcul de triumf, în arc 

frânt, aceasta făcând legătura între navă și altar. Bolta navei s-a prăbușit în urma 

unui incendiu, astfel încât nava a primit tavan casetat si pictat. Biserica are două 
portaluri. Portarul din vest este realizat în stil baroc, în timp ce portarul din sud 

este în arc frânt, dar a fost realizat după cel din vest.
23

 
Amvonul este adosat la arcul de triumf în arc frânt, care face legătura 

între navă și altar. Altarul are o dimensiune mai redusă față de navă și prezintă o 

absidă poligonală sprijinită pe contraforturi. 
Amvonul a fost realizat de Sipos David în anul  în anul 1754. Acesta de 

asemenea, a fost cioplit și sculptat integral în piatră și are forma unui potir. 

Astfel el poate fi impărțit în bază și parte superioară. Baza se poate împărți la 
rândul ei în două registre, fiecare dintre ele cu bandouri decorate cu motive 

florale. Între aceste două registre apare un șir de decor vegetal care leagă aceste 
două registre. 

 

 

 
Nivelul superior prezintă un șir de bandouri dreptunghiulare amplasate 

vertical. Se pot identifica șase bandouri, decorate cu motive vegetale mai 
complexe sau cu steme familiare și o inscripție sculptată în mezzo relief.  

Primul bandou este interesant din punct de vedere stilistic, acesta are 

motivul floral în centru, de unde pornesc vrejurile care iau forma unei litere S, în 
timp ce al doilea bandou prezintă un decor vegetal în forma cifrei opt. În aceaste 

forme Szasz Karoly a observat elemente baroce.
24

   

                                                                 
23

 Emődi Tamás, Hadad. Református templom (Erdélyi műemlékek 19) , Utilitas Könyvkiadó, 

Kolozsvár, 1996. 
24

 Szasz Karoly, op. cit., p. 94. 

Fig. 4 Amvonul din Hodod, detaliu. 
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Al patrulea bandou conține două steme, care așa cum precizează Emodi 

Tamas sunt stemele comanditarilor. Acestea au fost Francisc Wesselenyi al III-

lea și soția sa Rhedi Zsuzsanna.
25

 Sub aceste steme mai conține o inscripție cu 
inițialele BWF GRS, anul 1754 și un citat biblic.  

Ultimul bandou prezintă un decor vegetal cu vrejuri, care în partea 

superioară prezintă o floare redată static iar de la mijloc decorul devine mai 
dinamic, vrejul primește o formă circulară terminându-se cu un cap de dragon cu 

limba scoasă privind înspre est. 

Din articolul domnului Szasz, descoperim că amvonul era tratat 
cromatic, care însă a fost curățată de culoare ulterior.

26
 De aici se poate 

presupune că și restul amvonelor au primit un decor cromatic, ceea ce este și 
logic, dacă Sipos a fost așa cum am aflat și un bun tâmplar care a realizat și 

coroana amvonului de aici. 

În Nadișul Hododului, un sat vecin, de asemenea apare figura capătului 
de dragon, dar doar pe un singur bandou. Acest amvon a fost datat cu anul 1753. 

2) Analiza iconografică/ iconologică 

În această analiză iconologică am să ţin cont de mai multe aspecte cum 
ar fi: spiritul epocii, a primei jumătăți a secolului XVIII. Mentalitatea 

maghiarilor din Transilvania care, datorită confesiunii diferă față de cei din 
Ungaria. În plus, o să țin cont în permanență, de teologia reformată. 

 

 
 

 

 
 

 

În primul rând acele schimbări aduse de Imperiul Habsburgic manifestat 
în elanul de recatolicizare

27
, iar în al doilea rând, acele epidemii care se apropiau 

dinspre sud
28
, au creat o atmosferă apocaliptică în imaginea preoților, care erau 

mai informați. Este posibil ca prin predici, să fie făcute cunoscute în rândul 

                                                                 
25

 Emődi Tamás, op. cit., p. 10. 
26

 Szasz Karoly, op. cit., p. 94. 
27
Köpeczi Béla, Erdély története három kötetben , 

http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/322.html#325, accesat în data de 30 X 2015.  
28
Köpeczi Béla, op. cit.,http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/308.html#309, accesat în data 

de 30 X 2015.  

Fig. 5 Amvoanele din Bonțida, Băbuțiu, Zimbor și Hodod, detaliu capului 

de dragon. 

http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/322.html#325
http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/308.html#309
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credincioșilor. Astfel s-a creat o atmosferă general apocaliptică în rândul 

credincioșilor reformați.
 
 

În al doilea rând, biserica reformată duce o luptă împotriva recatolicizării 
prin toate metodele ce îi stăteau la îndemână. Însă pericolul plutea asupra lor. 

Carol al VI-lea, încă din 1730, încerca să impună cenzura pentru confesiunea 

protestantă și alte măsuri de limitare și reducere a acesteia, însă nu a  reușit. În 
1738 cu scopul de a îi speria pe nobilii protestanți și a slăbi puterea acestora, este 

arestat Szigheti-Gyula Istvan, episcopul reformat.
29

 Astfel este posibil ca preoții 

să fi recurs la o luptă prin predică, iar de la exprimarea scrisă a opinie i 
referitoare la habsburgi și acțiunile lor să fi trecut la ceea simbolică.  

Nu în ultimul rând cenzura instaurată în 1753 de împărăteasa Maria 
Tereza

30
 cu siguranță a dus la exprimarea nemulțumirii doar în predici și la 

trecerea de la exprimarea scrisă la cea simbolică, ce mai sus a fost doar 

suspectată de mine. 
În analiza preiconografică, prezintă cum era imaginat dragonul. El a fost 

considerat un animal mitologic, care apare și în Biblie descris ca fiind un animal 

care seamănă cu o șopârlă uriașă cu coarne și aripi.
31

 
Pornind de la primul argument, rezultă o interpretare iconografică într-un 

spirit apocaliptic al secolului descris. Astfel, dragonului aflat pe decorul 
amvonului, dintre numeroasele forme în care este întâlnit, cu ceea mai mare 

siguranță, i se potrivește forma aceea din apocalipsă, unde apare începând din 

capitolul XII versul 3
32

 și este simbol anticristic. Deși mulți cercetători ar fi 
tentați să trimită la legenda Sf. Gheorghe, în mediul protestant aceasta este prea 

puțin utilizat, fiind vorba despre un text din afara Bibliei. Astfel, dragonul 

descris mai sus fiind un personaj preluat dintr-o sursă biblică, este acceptat și 
utilizat de mediul protestant. Fiindcă interpretarea este una care ține cont de 

teologia protestantă, consider a fi relevantă. 

În analiza iconologică o să apelez la argumentul al doilea și al treilea, 
care au în vedere mentalitatea mediului protestant maghiar din Transilvania. 

Acestea fiind în opoziție cu Habsburgii și mai ales cu catolicismul. Astfel, 
consider că acel cap de dragon, descris mai sus ca fiind dragonul apocaliptic 

simbol anticristic, era considerat a fi însăși monarhia habsburgică și lumea 

catolică. Deoarece aceștia așa cum am văzut au provocat zile negre reformaților 
și au creat o permanentă stare de frică pentru aceștia. 

De precizat este că opoziția mediului protestant față de monarhia 

Habsburgică a fost datorită mișcării de recatolicizare și nu din cauza politicii 
duse de acesta. Deci, în propusa interpretare a dragonului apocaliptic ca 
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 Köpeczi Béla, op. cit.,http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/317.html#319, accesat în data 

de 30 X 2015.  
30

 Köpeczi Béla, op. cit.,http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/322.html#329, accesat în data 

de 30 X 2015.  
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 Coord. Jutta Seibert, op. cit., Sárkány. 
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 Biblia, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=12, accesat în data de 01 XI 

2015. 
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simbolizând  monarhia, nu aveau în vedere un mesaj anti-politic, doar în ceea ce 

privește politica confesională. 

Acum, logică ar fi afirmația că dragonul apare și în arta sacră a 
catolicilor, care erau susținuți de monarhie. Da, dar în timp ce ințelesul 

iconografic este dat de o sursă scrisă, ceea iconologică este una subiectivă, fiind 

într-o relație strânsă cu mentalitatea omului.
33

   
În final, o altă întrebare care ar putea fi adresată este: de ce apare un 

simbol apocaliptic, negativ pe amvon? Însă sunt cunoscute multe alte simboluri 

apocaliptice și chiar negative în decorul bisericilor din această zonă și perioadă. 
Eu consider a fi ceva normal această reprezentare. 

Referitor la opinia lui Miklosi Sikes Csaba, cum că ar fi vorba de un cap 
de leu

34
, consider că ideea a apărut din cauza formei mai stilizate, cu care a fost 

redat acest cap, în cazul amvonului de la Bonțida. Însă leul în arta creștină 

asemenea dragonului, poate avea simbol anticristic. Următorul vers biblic: 
„Izbăveşte-mă din gura leului şi din coarnele taurilor smerenia  mea.”

35
, aduce 

un bun argument, că și în cazul în care este cap de leu, interpretarea iconologică 

se poate menține. 
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Abstract: The present study aims to be an insight into the social, political and 
economic changes that took place in postwar Hungary during the gradual power 

takeover of the Hungarian Communist Party until the popular revolution of 

1956. Also, this article focuses on two key points regarding the sovietization 
process of Hungary: on one hand the entire mechanism was based on the 

original soviet model; on the other hand the particularity of the new soviet 

satellite played a significant role. 

Keywords: postwar Hungary; sovietization process; Hungarian Communist 
Party. 

1. Introducere 

 
Europa centrală şi de est, cunoaşte la sfârşitul celui de-al Doilea Război 

Mondial o perioadă de transformări profunde, în privinţa sistemului politic, 

trecând în doar câţiva ani la forme de conducere autoritare, prin impunerea unui 
sistem politic total străin de valorile democratice occidentale, un sistem impus de 

către armatele sovietice de ocupaţie.
1
 

Noul regim aduce cu sine un sistem de guvernare comunist, importat din 
URSS Ŕ ale căror valori de tip sovietic, vor guverna de acum înainte viaţa 

politică şi socială din ţările respective (cca. 50 de ani). În acest sens subliniez 
principiul lui Iosif V. Stalin, expus către Iosip Broz Tito, încă în anul 1941: 

                                                                 

 Absolvent al Masteratului de Istorie, Memorie, Oralitate in sec. XX (2015); Licențiat in 

istorie contemporană și recentă (2013) din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, UBB, 

Cluj-Napoca; Licențiat in Relații internaționale și studii europene - linia engleză (2011) din 

cadrul Facultății de Studii Europene; bursier Erasmul la Universitatea din Groeningen, 

Olanda (25.09.2012-10.02.2013). 
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 Jean Francois Soulet, Istoria Comparată a Statelor Comuniste din 1945 până în zilele 

noastre, Polirom, Iaşi, 1998, p. 16 
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―Cine ocupă un teritoriu îşi impune propriul său sistem social, atât de departe 

cât poate avansa armata sa‖.
2
 

Impunerea normelor de “sovietizare” în viaţa politică a ţărilor central şi 
est europene are asemănări şi deosebiri, datorită situaţiei politice la momentul 

încheierii războiului, precum şi la rolului real sau fictiv al trupelor sovietice.  

Referindu-mă la asemănările în procesul de “sovietizare” în ţările Europei 
central-estice, găsesc trei grupe (tipuri): 

 Prima grupă Iugoslavia şi Albania, care s-au eliberat fără ajutorul 

sovietic 

 A doua grupă cuprinde Polonia, România, Bulgaria (aici a avut loc un 
sprijin puternic pentru comuniştii locali) 

 Din a treia categorie fac parte Ungaria, Cehoslovacia, Germania de Est, 

unde trecerea la “un regim democratic” Ŕ sau altfel spus, “sovietizarea” 
s-a realizat mai lent. 

Probabil că la încheierea războiului, puterile occidentale au crezut iniţial că 

sovieticii nu urmăreau decât să-şi impună influenţa indirectă asupra ţărilor 
ocupate care să le asigure securitatea. În realitate, nu guverne prietene doreau 

sovieticii, ci pur şi simplu “sovietizarea” întregii zone, satelizarea ei, prin 
instaurarea regimurilor comuniste. ―Peste tot ei vor folosi ca intermediari 

partidele comuniste, care la adăpostul trupelor sovietice trec la preluarea 

puterii politice‖.
3
  

Foştii aliaţi de război ai URSS (Marea Britanie şi SUA) s-au trezit prea 

târziu. În acest sens trebuie să citez cuvântarea lui W. Churchill, la Fulton, 

Missouri din 5 martie 1946: ―De la Stettin, din Marea Baltică, până în Trieste în 
Marea Adriatică, o cortină de fier a coborât pe întregul continent. În spatele ei 

stau acum capitale ca Praga, Viena, Budapesta, Belgrad, Bucureşti şi Sofia. 

Toate aceste faimoase capitale şi populaţia acestor ţări, zac acum sub o zonă de 
influenţă sovietică şi toate sunt sub o formă sau alta, nu numai sub influenţa 

sovietică dar sunt strict controlate de Moscova. Partidele comuniste inexistente 
în aceste ţări din răsăritul Europei au fost promovate ca partide conducătoare şi 

urmăresc peste tot să obţină un control absolut. Guverne poliţieneşti guvernează 

peste tot. Coloana a V-cea se infiltrează peste tot sub controlul Cominternului 
condus de Moscova. Uniunea Sovietică nu se opreşte în agresivitatea ei 

ideologică şi expansiune teritorială decât în faţa forţei‖.
4
 

În opinia mea, constatarea lui W. Churchill a fost pertinentă, dar a venit prea 
târziu pentru istoria ţărilor din Europa central-estică, deoarece peste tot de la 

Elba la Vistula şi până la Dunăre “sovietizarea” şi implicit dărâmarea lumii 

                                                                 
2
 Ibidem, p. 21. 

3
 Thomas Kunze, Nicolae Ceauşescu, o biografie, Vremea, București, 2002, p. 17. 
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 Winston Churchill, Discursul de la Fulton, Missouri, 5 Martie 1946 , în Nicolae Baciu, 

Agonia României 1944-1948, Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 228. 
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vechi se făcea prin teroare şi violenţă sub protecţia trupelor sovietice de ocupaţie 

şi sub ochiul neputincios al observatorilor occidentali.  

“Sovietizarea”, din spatele “Cortinei de Fier” a avut aceleaşi condiţii de bază (cu 
unele mici deosebiri):  

 În primul rând omniprezenţa Armatei Roşii, ca piesă dominantă de 

supunere. Reprezentanţii URSS (România Ŕ Vişinski, Voroşilov în 

Ungaria) intervin în toate domeniile, îndeosebi cele politice. 

 În al doilea rând aceste ţări ocupate, sunt supuse aceluiaşi proces de 

“precomunizare”, dar la niveluri diferite. Este vorba de formarea unor 

aşa-zise “guverne de uniune” din care făceau parte vechile partide 
politice şi un procent mai mare al reprezentanţilor partidelor comuniste 

(în România Ŕ Frontul Naţional Democrat; Ungaria Ŕ Frontul Naţional 

Independent; Cehoslovacia- Frontul Naţional; Polonia Ŕ Frontul Unitar). 
Fiecare an de la sfârşitul războiului a marcat o etapă în procesul de 

“sovietizare” a ţărilor ocupate sau altfel spus în construirea edificiului stalinist, 
“Marele edificiu de patru etaje”

5
, care s-a terminat cu deosebirile specifice în 

1949. 

Trebuie menţionat faptul că procesul de “sovietizare” şi implicit preluarea 
puterii de către comunişti a avut loc sub directa îndrumare a URSS, prin 

reprezentanţii personali ai lui talin în fiecare ţară ocupată.  

Procesul de “sovietizare” s-a desfăşurat după aceeaşi schemă: 

 În prima fază care a durat puţin, Moscova a fost nevoită să constate că, 

deşi susţinute, partidele comuniste slabe nu pot face faţă prin forţe 
proprii forţelor democratice (etajul I).  

 În a doua fază s-a trecut la exercitarea unei presiuni tot mai mari, prin 

şantaj, violenţă asupra partidelor democratice, care făceau parte din 
„guvernele de coaliţie” (etajul II), aici citez vorba lui Stalin, „Nu 

contează câţi şi cum votează, ci cine numără voturile‖.
6
 

 a treia fază, în care comuniştii în majoritate falsă au format aşa numitele 
„Fronturi populare”, care vor sta la baza constituirii viitoarelor regimuri 

autoritare. (etaj III) 

După 1948, în condiţiile vizibile ale Războiului Rece, în Occident 
„comuniştii” au dispărut din guverne, iar în Europa de Est, URSS i-a eliminat pe 

necomunişti din „democraţiile populare” care se vor denumi dictaturi ale 
proletariatului. (etajul IV).

7
 

„Sovietizarea” ţărilor din Europa central-estică s-a realizat deci în mai multe 

etape, şi a depins într-o anumită măsură şi de evoluţia raporturilor dintre URSS 
şi Occident. Un element decisiv care a contribuit la urgentarea procesului de 

                                                                 
5
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6
 Ibidem, p. 30. 

7
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„sovietizare” a constituit-o poziţia geografică şi raporturile acestor ţări cu URSS 

(aici mă refer la cererea lui Stalin la întâlnirea „a celor trei” de la Yalta pentru 

formarea unui „cordon sanitar” pentru Rusia).  
Moscova a impus modelul sovietic în ţările din Europa Central-estică după 

1945, dar „el nu a funcţionat la fel peste tot datorită specificului naţional dar şi 

datorită personalităţilor diferite a liderilor comunişti locali‖.
8
 

„Noua ordine de tip sovietic a fost impusă în chip ferm, s-a trecut la 

introducerea şi aplicarea politicilor economice, culturale ori instituţionale 

proprii URSS-ului, - colectivizarea, industrializarea forţată şi rapidă, 
mobilizarea forţei de muncă – etc‖.  

9
 

Faptul că opera de „sovietizare” a Europei central-estice s-a desfăşurat 
coordonat, Kremlinului revenindu-i rolul de centru al iradierii stalinismului, 

rezultă din documentele descoperite în arhivele moscovite; în acest sens cea mai 

faimoasă este Directiva N.K.D.V-ului din 2 iunie 1947, care sintetiza în 45 de 
puncte -  „Principiile acţiunii‖ în Polonia, dar ele erau valabile şi pentru tot 

restul ţărilor ocupate‖.
10

 

Din aceste directive menţionez câteva „indicaţii preţioase”: 

 realizarea în mod accelerat a unificării tuturor partidelor în unul singur 

condus de către comunişti 

 unificarea tuturor organizaţiilor de tineret 

 reprezentanţii opoziţiei politice să fie închişi 

 cei ce lucrează în funcţii publice să fie înlocuiţi cu munictori, etc. 
Pentru exemplificarea celor prezentate anterior mă voi referi în continuare la 

„procesul de sovietizare a Ungariei”, una din ţările viitorului bloc Central-estic 

european, care a copiat identic modelul sovietic, fără a ţine cont de deosebirile 
sociale existente până în anul 1956, când a izbucnit revoluţia populară de la 

Budapesta. 

2. Sovietizarea Ungariei 

Situaţia Ungariei a fost asemănătoare cu a României. În condiţiile 

războiului şi destrămarea vechiului regim social şi politic a crescut puterea 
Partidului Comunist Ungar (până atunci fără importanţă) prin revenirea în ţară a 

lui Mátyás Rákosi şi a tovarăşilor săi numiţi de populaţie „moscoviţi”. 
În urma încercării nereuşite a Ungariei de a ieşi din război în 15 oct. 

1944, membrii Comitetului de Armistiţiu din Moscova au fost de acord ca în 

teritoriul ocupat de armatele sovietice să se formeze un guvern provizoriu. Stalin 
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impunând o primă condiţie: ca în noul guvern pe lângă partidele care formau 

„Frontul Maghiar” să facă parte şi membrii partidului comunist. 

De la început comuniştii maghiari, rechemaţi din Moscova au anunţat un 
nou program; ca urmare la 2 dec. 1944 la Szeged se constituie „Frontul Naţional 

de Independenţă” alcătuit din reprezentanţii Partidul Micilor Proprietari, Partidul 

Naţional Ţărănist, Partidul Naţional Democrat, Partidul Socialist şi Partidul 
Comunist.

11
 Acest organism, desemnează în 21 dec. 1944 un guvern provizoriu 

care se întruneşte la Debrecen sub preşedenţia lui Béla Miklos (lista membrilor 

guvernului a fost stabilit la Moscova). În 20 ian. 1945 la Moscova, Ungaria a 
semnat tratatul de armistiţiu, conform căreia trecea sub controlul Comitetului 

Aliat al celor trei naţiuni, dar de fapt a ajuns în sfera de influenţă sovietică 
reprezentată de prezenţa Armatei Roşii, şi sub controlul direct al mareşalului 

Voroşilov şi generalului Sviridon (reprezentanţi direcţi ai lui Stalin).  

Prima măsură a procesului de „sovietizare” a fost interzicerea 
organizaţiilor de extremă dreaptă, înfiinţarea comisiei pentru cercetarea 

trecutului funcţionarilor publici, înfiinţarea tribunalelor populare pentru 

judecarea criminalilor de război (au fost pronunţate 447 de condamnări la 
moarte, din care 189 au fost şi executate, iar 27.000 de cetăţeni au fost 

condamnaţi la diferite perioade de detenţie). 
Următorul pas a fost reforma agrară; aplicarea ei a provocat disensiuni 

grave între partide, Partidul Micilor Proprietari voia crearea gospodăriilor 

ţărăneşti începând cu 10-12 ha, în schimb Partidul Comunist şi Partidul Naţional 
Ţărănist după modelul din URSS cereau pământ pentru fiecare solicitant, fiind 

conştienţi că această fărâmiţare a teritoriilor agricole va duce până la urmă la 

formarea cooperativelor agricole de tip „sovhozuri”, după modelul sovietic. În 
acest sens comuniştii au obţinut în guvern portofoliul Ministerului Agriculturii 

prin persoana lui Imre Nagy. În martie 1945 s-a trecut la naţionalizarea marilor 

proprietăţi agricole şi la împroprietărirea ţăranilor (în general 5,1 ha la nicel de 
ţară).

12
 

În aug. 1945 mareşalul Voroşilov, însărcinat cu supravegherea situaţiei 
din ţară l-a înştiinţat pe primul-ministru Béla Miklos, că trebuiesc organizate 

alegeri parlamentare. 

Pe baza noii legi electorale nu se mai făceau alegeri uninominale, ci pe 
liste de partid. Cu tot sprijinul sovieticilor în alegerile din nov. 1945 comuniştii 

nu au obţinut majoritatea. Partidul Micilor Proprietari cu 57%  din voturile 

obţinute putea forma singur guvernul, dar sub ocupaţia sovietică Partidul 
Comunist nu putea fi exclus de la guvernare. Sub directa supraveghere a 

mareşalului Voroşilov, cele două partide muncitoreşti (PC şi PS) şi cele două 
ţărăneşti (Micii Proprietari şi Naţional Ţărănist) au obţinut 98% din voturi (revin 

la vorba lui Stalin Ŕ „contează cine numără voturile”). 
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În 15 nov. 1945 se formează guvernul condus de preşedintele Partidului Micilor 

Proprietari, Tildy Zoltán, iar ca vice-preşedinte al Consiliului de Miniştri era 

Mátyás Rákosi, secretarul Partidului Comunist. 
Odată ajunşi să deţină ministerele de bază din guvern (cel de interne, 

apoi ministerul economiei) şi având sprijinul Moscovei, comuniştii vor trece la 

înlăturarea principalului adversar politic, Partidul Micilor Proprietari.  
La 1 febr. 1946 se proclamă Republica Ungară, preşedinte fiind Zoltán 

Tildy şi prim-ministru Ferenc Nagy. Sub protecţia Moscovei, şi prin acţiunea 

forţată a comuniştilor, la 5 mart. 1946 se crează Blocul de Stânga (PCU, PSD, 
PNŢ şi sindicatele) care cer accelerarea procesul de naţionalizare (al doilea 

element de bază al „sovietizării”) şi organizează demonstraţia a 300.000 de 
muncitori la Budapesta pentru apărarea reformei agrare şi împotriva 

reacţionalismului Partidului Micilor Proprietari.
13

 

Între timp în 7 mai 1946 se adoptă legea privind desăvârşirea reformei 
agrare. Între 28 sept.-1 oct. 1946 are loc Congresul III al P.C.U. unde se adoptă 

planul trienal de refacere al economiei naţionale (1947-1950), iar în 22 nov. are 

loc naţionalizarea principalilor întreprinderi industriale. Pasul următor în 
procesul de „sovietizare” a fost începerea luptei pentru regimul de unipartid 

(comunist) prin înlăturarea celorlalte partide de la putere. 
Pretextul înlăturării Partidului Micilor Proprietari l-a cosntituit arestarea 

secretarului Béla Kovács, la 25 febr. 1947 învinuit de complot antistatal, 

descoperit de către poliţia maghiară în colaborare cu NKVD-ul (poliţia politică 
secretă). Béla Kovács a fost arestat şi dus în Uniunea Sovietică. 

În continuare primul-ministru, Ferenc Nagy acuzat de uneltiri 

antirepublicane, în absenţa sa (era în concediu) a fost demis şi conducerea 
guvernului a fost preluată de Mátyás Rákosi, prim-secretar al PCU.  

Următorul pas spre „sovietizare” a fost fuzionarea forţată a partidului 

socialist cu partidul comunist în iunie 1948 şi crearea Partidului Muncitorilor din 
Ungaria,  secretar general fiind Mátyás Rákosi. 

Prin demisia forţată a preşedintelui republicii, Zoltán Tildy, Ungaria va 
avea o evoluţie invariabilă spre comunism după modelul sovietic. În realitate s-a 

instaurat dictatura proletariatului condusă de trioul Mátyás Rákosi, Ernő Gerő şi 

Mihály Farkas, ca ministru al apărării. 
Procesul de „sovietizare” şi pe plan economic se apropia de sfârşit, astfel 

că în 20 aug. 1948 începe procesul de transformare socialistă a agriculturii prin 

crearea coOperativelor agricole de tip sovietic (colhozuri) astfel că până în 1953, 
32% din micii proprietari au fost obligaţi să intre în aceste colhozuri, ceilalţi au 

fost declaraţi chiaburi şi au fost distruşi material sau fizic. Un exemplu 
concludent, în 1952 din 1,2 mil. de familii ţărăneşti, 800.000 au rămas fără 

recoltă, din care 400.000 au fost condamnaţi pentru că nu au putut preda „cotele” 

din produsele agricole. 
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În 15 mai 1949 au loc alegerile pentru Adunarea de Stat care au fost 

câştigate de Frontul Popular Patriotic (alianţa PC şi a celor fără de partid). În 18 

aug. 1949 se adoptă o nouă Constituţie, iar Ungaria este proclamată Republică 
Populară. În 10 dec. 1949 se încheie procesul de naţionalizare a industriei prin 

naţionalizarea tuturor întrprinderilor cu peste 10 muncitori. 

Ca prim-secretar al PCU, Mátyás Rákosi „Micul Stalin al Ungariei” (el 
se considera cel mai bun discipol al lui Stalin)

14
, a impus un regim stalinist 

necruţător între anii 1949-1953, iar poliţia secretă (AVAH-hul) a instituit domnia 

terorii (asemănător cu Gheorghiu Dej Ŕ ambii stalinişti convinşi).
15

 
După „aceste victorii” comuniştii sub îndrumarea Moscovei au trecut la 

atac împotriva religiei şi a bisericii, anunţând ateismul. Primul moment a fost 
arestarea şi condamnarea pe viaţă a cardinalului Jozsef Minszenti,  apoi au fost 

condamnaţi la închisoare episcopul evanghelist László Ordass, episcopul 

reformat László Ravasz (plus alţii). Au fost desfiinţate ordinele călugăreşti şi 
şcolile confesionale. 

Ajunşi la putere, comuniştii, urmând modelul sovietic au început 

„epurarea” elementelor neloiale. Astfel în 1949 are loc procesul lui László Rajk 
şi a tovarăşilor săi ca spioni imperialişti; în perioada 1950-1951 au fost 

întemniţaţi numeroşi comunişti: György Marosán, Ferenc Donáth, János Kádár, 
Géza Losoncy. Sub paravanul luptei de clasă, intelectualitatea a fost declarată 

„duşman de clasă” le-au fost luate locuinţele, trimişi la domicilii forţate şi muncă 

forţată în agricultură, etc.  
Cine a ajuns în mâinile poliţiei secrete a A.V.H.-ului, prin torturi a fost 

obligat să recunoască faptele sau chiar ideile antipopulare. În perioada 1950-

1953, tribunalele populare au dat verdicte pentru 650.000 de oameni, din care 
387.000 au fost condamnaţi. Pentru supravegherea marelui număr de 

condamnaţi, pe lângă închisorile umplute până la refuz, s-au înfiinţat 100 de 

lagăre de internare şi de muncă în care au lucrat peste 45.000 de oameni în 
condiţii inumane. 

Situaţia deosebit de grea a populaţiei a intrat până la urmă şi în atenţia 
noii conduceri de la Moscova, astfel că după moartea lui Stalin în 1953, Mátyás 

Rákosi a fost înlocuit cu Imre Nagy (un comunist reformist) ca urmare a 

procesului de destalinizare a lui N. Hruşciov
16
. Mátyás Rákosi a revenit la putere 

în 1955, dar s-a confruntat cu o opoziţie care a culminat cu revoluţia de la 

Budapesta din oct. 1956
17

 (M. Rákosi a fost înlăturat de la putere şi a murit în 

exil în URSS în 1971).
18

 

                                                                 
14
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După reprimarea revoluţiei din 1956, noul conducător al Ungariei, János 

Kádár, în politica externă a rămas loial Moscovei, dar pe plan intern faţă de alte 

state „sovietizate” a permis o diversificare mai mare a economiei şi un nivel de 
trai mai ridicat. Astfel în anii ‟60, Ungaria a devenit ţara cea mai prosperă dintre 

ţările comuniste  est europene. 
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REINTEGRAREA SOCIALĂ A FOŞTILOR DEŢINUŢI 

POLITICI DIN CADRUL FENOMENULUI PITEŞTI 

SOFIA ALEXANDRA POŞIRCĂ  

 

Abstract: The ,,reeducation‖experiment from Piteşti, that took place between 
april 1949 – august 1951, had the main purpose the transformation of convicts 

into ,,new persons‖, a person that was supposed to obey the Communsit regime, 

by giving up on his beliefs  and becoming the agressor himself. The tortures from 
Piteşti were so brutal that the victims became uncapable of showing anz 

resistance to the regime. In order to reintegrate themselves in the society, the 
victims that were released from prison had to cooperate with the regime.  

 
Keywords: rehabilitation, social reintegration, ,,new man" , psychological 

trauma, The Securitate 
      

Fiecare fost deținut politic este marcat de o psihotraumă, care se 
generalizează la nivel social, lezarea lui privește întreaga societate, care a 

participat la traumatizarea acestuia. Traumele psihice i-au afectat sistemul de 

motive și valori și l-au aruncat pe nivelele inferioare de existență, atât pe plan 
ontogenetic, cât și filogenetic. În cazul agresiunilor violente , cum a fost în 

detenție, dar și în afara închisorilor, prima și cea mai afectată cauză a fost cea de 

integrare socială, generând multiple și variate psihotraume, cu urmări nefericite 
pentru fostul deținut și societate.

1
 

Un prim argument în susținerea acestei ipoteze este acela că eliberarea 

din închisoare era condiționată de supravegherea Securității. Toți foștii deținuți 
de la Pitești s-au izolat în comunitățile în care au  trăit, iar urmărirea din partea 

Securității și frica de informatori le oferea senzația că s-au transferat dintr-o 
închisoare în alta. Aceștia trebuiau să raporteze în continuare Securității orice 

discuții purtate cu alți foști deținuți.
2
 

Dumitru Bacu mărturisește cum: ,,După ieșirea din închisoare eram 
chemați, din când  în când, Marcel [Petrișor] și eu ( ca și mulți alții, de altfel), 

la Securitate. Era vorba de șantajul practicat  de 70 de ani în Rusia Sovietică și 

de 40 de ani în țările satelite. Fiecare chemare ne speria grozav și, după fiecare 
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ne reîntâlneam și ne spuneam reciproc:,,De acum încolo nu mai facem nimic. 

Ăștia ne trimit la pușcărie și nu mai scăpăm vii de acolo‖.
3
 

La Pitești, ofițerii superiori de securitate care vizitau periodic  deținuții, 
le făcuseră promisiuni acestora de eliberare și de posibilă încadrare în 

Securitate.
4
 După eliberare, victimele ,,experimentului Pitești” au avut dificultăți 

în găsirea unui loc de muncă, un exemplu în acest sens fiind situația lui Radu 
Ciuceanu, care fusese deținut în perioada 22 septembrie 1984 Ŕ 18 septembrie 

1963.  Angajarea la un loc de muncă a fost foarte dificilă pentru el, întrucât 

Securitatea a produs o întârziere a buletinului său de identitate, lucru frecvent în 
cazul foștilor deținuți. După multe încercări, în toamna anului 1965,   se 

angajeză la Institutul  de Studii și Proiectări pentru Îmbunătățiri Funciare, apoi 
ca fotograf la Cooperativa Arta Fotografică.

5
  

Securitatea l-a urmărit mult timp în libertate, deoarece  s Ŕ a opus public 

măsurilor  
luate de statul comunist și a fost bănuit și de dorința de a pleca în străinătate. A 

finalizat studiile în cadrul Facultății  de Istorie din București,  în 1970,  

angajându-se mai apoi la Muzeul  Național de Istorie și Arheologie al  
Municipiului București. Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului va  lua 

naștere la inițiativa sa și va deveni membru fondator al Asociației Foștilor 
Deținuți Politici din România.

6
 

Gheorghe Marian, fost deținut al lagărelor comuniste amintește: ,,Imediat 

după eliberare am încercat să îmi continui studiile întrerupte, dar răspunsul, 
atât la Timișoara cât și la Cluj și la Ministerul Învățământului, au fost negative. 

În paralel eram într-o izolare în societate prin filajul Securității și prin rezerva 

față cei din jur [...]Am simțit tot timpul ,,mâna lungă‘‘ a Securității,care mă 
avea în grijă în felul ei și mă hărțuia continuu cu propuneri de colaborare drept 

condiție de reluare a studiilor‖. 
7
 

Eliberat la data de 31 iulie 1964 Gheorghe Gheorghiu, a avut de înfruntat 
problema comună  a mai multor deținuți și anume, nu a reușit să finalizeze 

studiile universitare, s-a angajat ca muncitor electrician , apoi a lucrat ca 
tehnician, fiind sub supravegherea Securității până aproape de retragerea din 

viața profesională.
8
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Gheorghe, Boldur Lățescu, amintește că sunt și ,,nenumărate cazuri de 

camarazi întru suferință care, după eliberarea din închisoare, au luat viața de la 

început, la 35-40 de ani, sau chiar și mai mult, și-au terminat studiile, luptându-
se cu persecuții inimaginabile, și au reușit să devină eminenți medici, ingineri, 

economiști sau cercetători de frunte‘‘.
9
Desigur, supravegherea din partea 

Securității a fost o constantă a vieții acestora. 
Costin Merișca a resimțit pericolul unei noi ,,demascări” pe tot parcursul 

anilor eliberării sale:,,Fiecare a trăit frământări pe care nu le încape hârtia , 

căci Securitatea aflase în noi un teren mai mult sau mai puțin  vulnerabil și voia 
să ne mențină în continuare ca delatori. Cum a procedat fiecare și până când – 

a variat de la caz  la caz. Oricum, tragedia Piteștiului s-a prelungit, prin 
consecințele ei, ani și decenii[...]Demascările au încetat, dar spectrul  

reînceperii lor a terorizat victimele în continuare o bună bucată de 

vreme[...]Ieșind în libertate, ne-am izolat singuri, iar pe unii, cu remanențe 
adânci, îi stăpânește o frică maladivă  și acum. Procesul de revenire la normal 

s-a dovedit, într-un fel, mai greu, pentru mulți, decât cel al demascărilor‘‘.
10

 

Un alt exemplu al eliberării condiționate de supravegherea din partea 
Securității este cel al fostului deținut politic, Dumitru Lucinescu. El a fost 

urmărit încă douăzeci de ani după eliberare, dar a reușit să absolve Facultatea de 
Mecanică  din București.

11
 

Nicolae Purcărea, prins de Securitate în vara anului 1949 și eliberat în 29 

mai 1956, când a primit domiciliu obligatoriu la Lățești, în Bărăgan,a reușit să 
formeze o nouă familie  în 1957, dar pentru că a refuzat să fie informator, pe 

data de 12 septembrie 1958  a fost din nou arestat și numai în noiembrie 1959 a 

ieșit din penitenciarul de la Aiud. Acesta nu a reușit să fie complet liber 
niciodată, întrucât Securitatea îi urmărea acțiunile, dar s-a angajat  la CIAT 

Brașov și la Steagul Roșu, ieșind la pensie în anul 1985.
12

 

Acesta avea să mărturisească:,,Securitatea ne-a dat drumul în ‘64. 
Mulțumesc! Dar la două trei luni fie eram chemați, fie venea după noi un agent 

sau ne telefona: ,,Vino la camera cutare.‖ Ne chestiona - nimicuri, prostii, - iar  
ultima întrebare era cea mai dificilă:,, Nu vrei să ne-ajuți?‖ Adică încercau să 

te facă informartor. Ce le spuneam?Le spuneam ceva, așa, în doi peri, și ne 

lăsau în pace. Pentru că în același timp ne urmăreau. Aveau informatori, de 
exemplu, care dădueau tot felul de amănunte care nu existau. Nu ne cunoșteau 

viața intimă, dar le inventau.Erai mai liber în închisoare, pentru că acolo nu 

aveam decât un gând: eliberarea, păstrarea demnității noastre ca oameni și 
verticalitatea.‖

13
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Constanin Rodas, considerat de către Țurcanu ,,nereeducat”, după 

eliberarea sa, din august 1964, nu a reușit să își termine studiile niciodată și este 

un exemplu al impactului terorii impuse de Securitate asupra foștilor deținuți, el 
rămânând sub atenția acestui organ de represiune mult timp după ce s-a angajat 

în domeniul contabilității.
14

 

Emil Milu Sebeșan, victimă a reeducării, în perioada cuprinsă între 
martie  1949 și  16 martie 1954, a fost urmărit permanent de Securitate după 

eliberarea sa și a considerat această perioadă ca fiind cea mai grea din viața sa, 

întrucât trebuia să fie atent să nu divulge lucruri ce contraveneau regimului. 
Astfel, numai în anul 1989 a reușit să finalizeze studiul în învățământul 

universitar.
15

  
Gheorghe Stănică a fost eliberat din închisoarea comunistă pe 27 mai 

1954, Securitatea urmărind acțiunile și sferele profesionale în care acesta se 

integra. A lucrat ca meșter la fabrica de băuturi ,,Zarea”, după care s-a angajat ca 
șef de șantier și șef de producție. S-a angajat mai apoi la Întreprinderea de 

neferoase, însă cazierul i-a împiedicat avansarea, rămânând inginer principal 

gradul II până în 1988.
16

 
Mihai Buracu, eliberat în anul 1952, a acceptat să nu spună nimănui 

despre întemnițarea sa o perioadă îndelungată. I s-au înscenat însă foarte multe 
lucruri din partea Securității și a fost persecutat în continuare, încât a simțit că 

,,după Piteștiul în care a coborât în infern a urmat un alt Pitești, în libertate‖.
17

  

Deci eliberarea  din 1964 presupunea trecerea foștilor deținuți într-o închisoare 
mai mare, unde Securitatea îi controla la această dată numai la nivel psihologic 

și nu fizic pe cei pe care îi considera oponenții regimului. Experimentul de la 

Pitești a fost doar un proces relativ redus ca dimensiuni, în comparație cu 
reeducarea societății, crearea ,, omului nou”. 

Reintegrarea a fost controlată și dirijată de Securitate, după cum 

relatează Costin Merișca: ,,Dar aveam de obținut sau de menținut un serviciu, de 
întreținut o familie  și puteam fi oricând rearestați ( cum s-a întâmplat cu mulți 

în 1956-1958). Am fost supuși unui tir continuu de persecuții, presiuni și 
șantaje‖.

18
 

Silvestru Nanu, deţinut politic în perioada cuprinsă între 30 iunie 1948 şi 

ianuarie 1953, mărturiseşte că eliberarea era condiţionată de supravegherea 
Securităţii:,,...am fost urmărit 
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 până -n ‗89‘‘ şi că a fost chemat pentru a da informaţii acesteia:,,Până-n ‘58 

foarte des. Şi mă ameninţau...”
19

. 

De asemenea şi Emilian Apostolescu, arestat în data de 3 mai 1947 şi 
eliberat definitiv în 1964 îşi aminteşte cum după eliberare:,,Am mai fost chemat 

şi la Securitate în câteva rânduri, ameninţat, dar n-au mai putut să facă nimic cu 

mine.‖
20

 
Consecința cea mai gravă a supravegherii de către Securitate după 

eliberarea din închisoare a fost distrugerea relațiilor de prietenie  și încredere 

dintre foștii deținuți.S-a încercat recrutarea ca  
informatori a victimelor și a fost relativ ușor să se ajungă la acuzații reciproce 

între acestea.
21

 
Al doilea argument pentru susținerea ipotezei mele este că integrarea era 

posibilă prin recunoașterea succesului sistemului. Spre exemplu, Constantin 

Bogos, a fost deținut în penitenciarul de la Pitești din octombrie 1949 și  eliberat 
în 1952, a participat la agresiunile fizice în camerele închisorilor, iar după 

eliberare  a fost reactivat ca informator de Securitate. El este inclus într-o 

categorie specială a deținuților politici, care au acceptat regimul și au făcut 
compromisuri pentru acesta. A conștientizat că, odată eliberat, nu mai depindea 

de propria sa voință, era șantajabil prin faptele comise  în cadrul grupului Popa-
Țurcanu, iar de această situație, Securitatea a profitat până în decembrie 1989. El 

a realizat că acceptarea succesului regimului este singura cale prin care putea să  

se integreze în societate.
22

 
Cazul lui Gheorghe Calciu Dumitreasa este dovada că pactul cu regimul 

a fost congruent cu eliberarea din închisoare. Acesta a devenit deținut al 

Piteștiului în februarie 1949, în urma torturilor a început colaborarea cu 
agresorii, transformându-se el însuși în agresor. Anna Freud definește această 

transformare a victimei în agresor drept ,,un prim stadiu în care subiectul 

agresat introiectează agresorul și proiectează în exterior critica și 
culpabilitatea‖

23
 Odată cu transferul la Gherla, în anul 1951 și ocupând un loc 

de muncă în Unitatea de Producție, funcționa ca informator rezident. 
24

 
După eliberarea sa, în anul 1964, a reușit să își finalizeze studiile la 

Facultatea de Filologie, în  

1967 și a fost urmărit și chemat permanent de Securitate, fiind considerat un 
potențial pericol  
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pentru regim.
25

 

În anii care au urmat eliberării, Securitatea verifica persoanele care intrau 

în imobilele în care intra și fostul deținut, au fost puse microfoane în apartament 
și i-a fost interceptată corespon- 

dența. A urmat Facultatea de Teologie și a fost numit  preot profesor la 

Seminarul Teologic din București. A susținut mai multe predici, numite 
,,Cuvinte pentru tineri‖ la Biserica Radu Vodă, pentru  acombate presiunile tot 

mai mari ale regimului comunist din 1978 împotriva Bisericii.
26

 

Datorită mesajului predicilor sale, neconform cu ideologia regimului, 
Calciu a fost eliminat din funcția sa de la Seminarul Teologic. Măsurile luate de 

Securitate nu au întârziat să apară, soția sa a fost amenințată, locuința 
percheziționată, a fost interceptată corespondența Patriarhiei, a Institutului 

Teologic Universitar și a Seminarului Teologic București. A fost arestat pe 10 

martie 1979, sub pretextul  implicării sale în constituirea Sindicatului Liber al 
Oamenilor Muncii din România.

27
 

Securitatea a urmărit ca cei eliberați din închisorile de reeducare să 

recunoască succesul sistemului, iar în cazul contrar, erau trimiși din nou în 
spatele gratiilor, se urmărea un compromis total din partea acestora. S-a urmărit, 

în cazul prezentat mai sus ,,influențarea” lui Calciu prin izolare, informatori, 
urmărirea familiei, interceptarea corespondenței externe.

28
 

Un alt caz care ilustrează că recunoașterea succesului sistemnului 

condiționa reintegrarea socială, este cel al lui Petru Cojocaru. Arestat în 1949, 
acesta a cedat în fața torturilor, colaborând cu Securitatea în ceea ce privește 

oferirea de informații. În toamna anului 1956 a fost mutat la Securitatea din 

Timișoara și a fost agent de influență pe lângă arestați. Datorită cooperării cu 
regimul, a fost eliberat înainte de termen, pe 27 octombrie 1956. Securitatea l-a 

contactat mult timp după eliberare, el reușind să ocupe un loc de muncă la Stația 

de Utilaj Greu.
29

  
Constantin Păvăloaie, prizonier al închisorii de la Pitești din decembrie 

1949 până în 1959 a colaborat cu Securitatea până la căderea regimului 
comunist. În 1955 a fost informator la  

Securitatea Suceava, mai apoi  devenind informator în celulele Direcției 

Regionale Suceava, urmărind să obțină de la Securitate aprobarea pentru 
rejudecarea procesului său. După ce a obținut-o, a fost trimis din nou la Aiud 

pentru a extrage informații de la deținuți.
30
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Constantin Păvăloaie a fost plătit de Securitate să dea note informative  

și rolul său devenise important, propunându-i-se chiar să îmbrace haina 

monahală la Mânăstirea din Slatina, tot pentru a oferi informații Securității.
31

  
Teodor Stănescu a devenit colaborator al regimului pentru a se reintegra 

în societate. După eliberarea sa, din 30 aprilie 1957, a fost urmărit de Securitate 

pentru a oferi informații, întrucât încă din timpul în care era prizonier el a 
devenit agresor.

32
 În anii 1980 le-a spus ofițerilor ,,că prefera să nu iasă din 

închisoare‘‘
33

, moment care a marcat  încetarea colaborării cu Securitatea. 

Irena Talaban observă însă că integrarea socială nu era condiționată 
numai de frica de Securitate, ci și de  refuzul inconștient al 

ororii:,,Supraviețuitorii Piteștiului nu vor să vorbească despre acest lucru . 
Despre Pitești e mai bine să taci. Nu din frică față de Securitate – oricum nu mai 

are nicio putere asupra lor. Ceea ce îi împiedică să vorbească este sentimentul 

de neputință, o neputință de a împărtăși cu altcineva o asemenea experiență.‖
34

 
Ultimul argument adus pentru demonstrarea ipotezei mele este că eșecul 

reintegrării însemna asumarea labilității psihice. Efectele traumatizării psihice, 

precum maladii psihice, psiho-somatice, anomalii de comportament nu au permis 
revenirea victimei la starea de dinainte de arestare.Astfel, Titus Leonida, ajuns la 

Pitești pe 26 februarie 1950 a fost torturat până când s-a transformat în agresor 
și,  odată ajuns la Gherla,  avea ,un vădit dezechilibru mintal și psihic, care, 

după ce ucise un număr mare de oameni și tortură îngrozitor sute de 

deținuți,[...] înnebuni‘‘
35

. Securitatea l-a contactat pentru a activa ca informator 
după eliberarea sa, din anul  1956 și l-a urmărit permanent. A devenit persona 

non grata printre foștii deținuți din cauza comportamentului său de la Pitești, 

părăsind țara.
36

 
Cazul lui Popa Țanu atestă faptul că asumarea debilității psihice a 

determinat eșecul reintegrării. A supraviețuit închisorilor comuniste, după ce la 

Pitești colaborase cu regimul, devenind torționar, iar în anul 1967 a fost recrutat 
de căpitanul Ioan Erhan și maiorul Ioan Prodea. Activitatea sa  a fost foarte utilă 

regimului în perioada cuprinsă între martie 1971- octombrie 1989. A fost 
recompensat pentru angajarea sa în slujba Securității. Marcel Petrișor amintește 

că acesta ,, păstra o muțenie absolută când vorbea despre Pitești‘‘, iar în 1988, 

Popa Țanu s-a internat la  un spital de boli nervoase, secția psihiatrie.
37

 
Traumatizările relaționale au fost urmate de consecințe negative și, pe 

termen lung, au dus la crearea unui climat social de suspiciune, delațiune și 

învrăjbire, au condus la pierderea stimei și încrederii în sine și în ceilalți.  Sub 
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teroarea instaurată, capacitatea deczională şi capacitatea de autodeterminare au 

fost  anulate, a fost limitată conştiinţa, urmând tendinţa de formare a unei noi 

identităţi.  
Nicu Ioniţă subliniază eşecul reintegrării în societate:,,Timpul a trecut, 

tragedia în care am fost antrenaţi a rămas înscrisă în sistemul nostru cognitiv, 

influenţându-ne gândirea, starea afectivă şi comportamentul, aşa că nu o putem 
uita. Orice încercare de a ne despărţi de trecutul nostru traumatic este sortită 

eşecului. Despărţirea de trecut este imposibilă atâta vreme cât condiţiile social-

politice sunt aceleaşi. Timpul singur nu vindecă toate rănile şi  victime le singure 
nu pot ieşi din situaţia traumatică în ccare au fost antrenate. Totul poate lua 

sfârşit numai când raporturile  interumane vor putea fi restabilite şi când cei 
care au cautat dramele fără număr îşi vor recunoaşte vinovăţia.‖

38
 

Amprenta ideologiei totalitare a rămas în conştiinţa tuturor celor cărora 

au fost supuşi reeducării introduse ca metodă de tortură în perioada comunistă, 
se urmărea ca aceştia să nu se mai poată reconstrui niciodată. În condiţiile 

mediului concentraţionar, păstrarea comunităţilor şi sistemelor de valori umane a 

fost marcată de traumatismul rupturii cu ordinea existentă şi de traumatismul 
dublei constrângeri.

39
 

După ce a fost eliberat din lagărul Piteşti, George Măruţă se descrie 
astfel: ,,Nici uşurare, nici vinovăţie, nici ruşine, fără vreo senzaţie sau 

idee...doar incapacitatea totală de a povesti ceva...‖
40
. De asemenea şi Aurel 

Vişovan ilustreayă în memoriile sale cum:,,Rănile fiyice şi psihice produse de 
acel masacrusunt atât de adânci încât nu suportă nici o privire retrospectivă din 

partea victimelor. mai ales că torturile nu s-au limitat la un simplu atac. Ele au 

durat doi ani de yile cu perspectivă nelimitată...orice amintire despre acea 
cumplitate cutremură în adâncuri pe fostele victime. când vorbeşte despre 

Piteşti, întregul sistem nervos al fostelor victime se tulbură şi se revoltă încât nu 

suportă nici o aducere aminte. Aşa se explică  de ce victimele Piteştiului 
păstrează - în majoritatea lor – tăcerea‖.

41
 Astfel, nu doar teama de Securitate a 

fost cauza tăcerii victimelor la mult timp după eliberare, cât mai ales reprimarea 
traumei procesului de ,,demascare” la care au fost supuşi.  

 În concluzie, victimele dezorganizării oricărui ordin social existent , din 

cadrul închisorii comuniste de la Piteşti, au pactizat cu regimul pentru a se 
reintegra social. Chiar în atare condiţii, revenirea la o stabilitate în urma unei 

psihotraume a fost deosebit de dificilă, iar eşecul reintegrării a presupus 

asumarea labilităţii psihice. Foştii deţinuţi politici consideră că secolul XX a fost 
profund afectat de patologia extremei stângi. 

În mod inevitabil, reîntoarcerea victimelor în societate a presupus 
supravegherea din partea Securităţii şi recunoaşterea succesului sistemului impus 
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în regimul comunist. Controlul permanent din viața fiecărui ,,reeducat” a fost 

consimțit de acesta pentru că întreaga societate era contaminată de ideologia 

comunistă. Reintegrarea presupunea acceptarea sistemului de valori impus de 
Partidul Comunist Român, întrucât ordinea de acum era fundamental 

transformată în raport cu ordinea existentă înainte de arestarea lor. Ei  au înțeles 

că supraviețuirea presupunea acceptarea supravegherii din partea principalului 
organ de represiune. A fost compromisul pe care și l-au asumat în vederea 

reintegrării lor în societate. 
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INFORMAL ECONOMY 

"BLAT" FOR GOODS, WORKPLACES, 

AND RESOURCES IN COMMUNIST ROMANIA 
 

VLAD ONACIU  
  

Abstract: Shortage was such a pressing matter in Romanians' everyday life that 

the search for ways of neutralizing it was continuous. One of these mechanism 
was the informal economy, which had the role of compensating for what the 

official market could or would not offer. There are two levels to this issue, one 

regarding individual people, and the relations between them, the other focusing 
on bureaucracy and factory managers. This article proposes to tackle the first 

level, the personal one, looking at how using "blat" helped people obtain what 
they wished for or were in dire need of.  

 Motivations were of the most basic kind, mak ing life more bearable, 

attaining a higher level of wellbeing, characteristic of a certain type of social 
mobility, which in the absence of a real one in the Communist era had to be 

simulated. Thus "blat" was associated not just with the good itself, but a lso with 

its quality. It was not always that people attempted to gain goods unavailable on 
the official market, sometimes they wanted something better looking or more 

reliable, with the sole purpose of achieving a higher degree of prestige.  

 According to Alena Ledeneva, the informal economy played a major role 
in the survival of the Communist regime for such a long period. Its ability to 

create supplement in those sectors where the official market did not, had two 
effects, one of making life more bearable and the other of keeping factories in 

working shape. But while it was a key component of the whole economic 

mechanism, it also managed to undermine the regime by creating an alternative 
market, and maintaining human relations in a otherwise very paranoid society. 

  

Keywords: informal economy, "blat", goods, resources, shortage, everyday life, 
official market  

  

Introduction:  

 The shortage so often mentioned by historians and people, forced the 

imagination of the population to come up with solutions in its quest to lighten 
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the burden. The use of "blat"
1
 which in this context can be analyzed on two 

levels, an individual one which focuses on people and their relationships, and 

another, more vast, focusing on the negotiation for resources between factory 
managers and the bureaucracy. In this paper I will look at the first one, in an 

attempt to get a better understanding of what citizens wanted and needed while 

also taking into account the price which they had to pay.  
 The phenomenon is widely known as part of informal interactions 

between individuals, and there is a fair amount of literature dedicated to its 

analysis. We must distinguish between papers and books focusing on it as an 
aspect of human nature, and particular case studies on various areas of the world. 

In the first case, probably the most noteworthy is Caroline Humphrey and 
Stephen Hugh-Jones' volume, Barter, exchange and value: An anthropologic 

approach,
2
 a collective effort at explaining the mechanisms of informal 

economic exchange. Alena Ledeneva's Russia's Economy of Favours
3
 represents 

probably the best tackle of the phenomenon of "blat", which is specific to East-

Central Europe, yet this does not mark the sole attempt, as Sheila Fitzpatrick also 

approaches the issue in one of the chapters of her book Everyday Stalinism.
4
 As 

far as the Romanian case is concerned there has been quite little written with the 

most notable efforts coming from Zoltan Rostas and Antonio Momoc's volumes 
of interviews with party activists and former smugglers, Activisti marunti: istorii 

de viata, and Bisnitari, descurcareti, supravietuitori.
5
  

Dimensions of "Blat" - Defining a phenomenon:  
 In this dimension, individual motivations where at the most basic of 

levels, such as easing life, the achievement of a some kind of social well-fare 

characteristic of social mobility, as this was lacking in Communist regimes. 
"Blat" was not associated just to the "good" itself but also to its quality, as 

sometimes people attempted to procure something which either looked better 

was longer lasting than what was normally found on the state controlled market. 
This was done because one could gather up prestige by owning such products. 

Ledeneva goes as far as stating that a person could live a relatively prosperous 
life by relying solely on his or her ability of receiving and giving out favours.

6
  

                                                                 
1
 According to Alena Ledeneva, "blat" is the use of personal connections, relationships and 

informal contacts to gain access to rare goods and services, while also avoiding official 

means, Alena Ledeneva, Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal 

Exchange, Cambridge University Press, New York, 1998, pp.1.  
2
 Ed. Caroline Humphrey, Stephen Hugh-Jones, Barther, exchange and value: An 

anthropological approach , Cambridge University Press, Cambridge, 1992.  
3
 Alena Ledeneva, Russia's Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange , 

Cambridge University Press, Cambridge, 1998.  
4
 Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet 

Russia in the 1930s, Oxford University Press, New York, 2000.  
5
 Zoltan Rostas, Antonio Momoc, Activiștii mărunți: Istorii de viață , Curtea Veche, 

București, 2007, Zoltan Rostas, Antonio Momoc, Bișnițari, descurcăreți, supraviețuitori, 

Curtea Veche, București, 2013.  
6
 Alena Ledeneva, op.cit., pp.30-31.  



79 
 

 How could an individual obtain goods or services which later he/ she 

could use to get something in exchange? The state was the only one which could 

accumulate, after which it would redistribute based on how it saw fit for the 
development and construction of socialism.

7
 De jure, it was the only proprietor 

in the Communist regime, but reality is always more nuanced, as people found 

ways to become the de facto owners of the goods. Thus any exchange through 
"blat" was done through one or another type of theft, at least that was how it was 

seen by the authorities. The best positioned to commit such acts were those 

involved or working in commerce, salespeople in state shops or those hired by 
warehouses. In the end, they acted as some sort of referees over the material 

state of the population through their decisions to help some while ignoring 
others.  

The queue and precious time:  

 The "queue" develops two meanings in Communism, that of being a 
nationalisation mechanism for time and that of being an unintentional generator 

of shortage, in the sense that it changes the relationship between buyer and 

seller. The consumption of time by the state did not allow people to be as they 
defined themselves to be. Thus perspective of the self was almost destroyed, 

allowing the aforementioned state to exercise its power as it saw fit. Some 
authors argue that the results of time limitations had an effect even on the 

secondary economy, which could no longer function properly, deepening 

shortage even more and putting a huge strain on personal relationships.
8
 Also the 

people being preoccupied by issues such as getting food, shelter or other 

resources, could no longer pay attention to struggle for power, which they 

abandon entirely in the hands of the elite, which was the one who brought them 
here in the first place.

9
  

 One of the more interesting effects of the "queue" was that of 

hierarchical disintegration, to which all those participating were exposed. 
Basically, any distinction, based on class, education or material condition 

between people was dissolved, as they were forced to wait in line to acquire the 
most basic of consumption goods. Still, equalization is only an illusion, "these 

people are quite unequal because of their order of succession", despite the fact 

that they remain just as helpless in their attempts to improve their odds.
10

 In the 
case of Romanians, the result was even more harsh, as for them, being a good 
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host was part of their identity, and by not allowing them do as such, constituted a 

direct attack, leaving them with a feeling of impotence.
11

  

 If Katherine Verdery could be accused of simplifying the nationalization 
of time, when referring to the controlling character of the regime, Pavel 

Câmpeanu developed it further and reached the conclusion that there are three 

types of time in this context. Firstly, we have functional time, which transcends 
the uncertainty of the result of the standing in line, for as long as there is 

continuous competition it affects all the participants in the same way, be they 

winners or losers. Secondly, there is contextual time, in which "the wait" 
becomes a means of exerting economic power, but also a means of adapting. 

And from here we can move to the last one, economic time.
12

 The life of the 
individual is modelled around the time he is forced to spend waiting to acquire 

common goods. The uncertainty that in the end he will manage to obtain what he 

wants or needs also has a double meaning, once for the time lost in queuing and 
the other for efficiency.

13
  

 Earlier on, we mentioned time wasted waiting in line to buy, but this is 

not lost just from work hours or production, but also from personal development. 
Thus it becomes "an expression of the devaluing of lifetime", becoming 

something coercively determined and not the choice of those taking part.
14

 In 
essence, we are looking at another control mechanism which is part of a much 

larger arsenal, used by the state to facilitate the construction of socialism.  

Responsibilities and "pile":  
 The relationship between seller and buyer suffers major changes. In 

capitalism the first is the one that searches for the client, "the socialist system" 

turns this state of affairs upside down, which means the commercial worker 
becomes more powerful as he controls the distribution of goods.

15
  When the 

buyer attempts to win the goodwill of the seller through bribery or friendship he 

does not gain something new, but simply the lost right of choosing or even more, 
it can be seen as an admission of losing it in the first place.

16
  

 Pavel Câmpeanu talked about a distribution of queue roles within the 
family while some of those interviewed admit that indeed they cooperated and 

organised themselves so as to gain what they wanted or needed.
17

 But when it 

came to common goods, such as bread or meat, the strategy of acquirement was 
not always the same, some being used more often while others were reserved for 

special occasions such as birthdays, when they would usually appeal to an 

                                                                 
11

 Katherine Verdery, op.cit., pp.55-56.  
12

 Pavel Câmpeanu, op.cit., pp.71, 76, 101.  
13

 Ibid., p.96.  
14

 Ibid., p.106.  
15

 Janos Kornai, The Socialist System: The Political Economy of Communism, Oxford 

University Press, New 

York, 1992, p.245.  
16

 Pavel Câmpeanu, op.cit., p.142.  
17

 Ibid., p.90.  



81 
 

acquaintance. This person would most likely be someone working the shops, 

warehouse or restaurant systems. For these individuals shortage was not as 

strong. M.O. remembers that during a visit cu Cluj-Napoca, as a child, one of her 
uncles who was working at a local establishment had access to tomatoes, even 

before and after the regular agricultural season. She also talks about how another 

uncle, who very much similar to the previous one, was working in the restaurant 
supply network in Bistriţa, managed to acquire bananas, an even more rare 

occurrence those days. But even here we can notice that the quality of the 

product was not the best, as the fruit was unripe.
18

 So those who had relatives 
imbedded within the commercial system had access to goods meant for special 

shops, but this access was rather do to luck. Acquaintances were not enough, 
because in the absence of services to offer up for exchange, the individual could 

not escape shortage.  

 Access to resources leads to an interesting phenomenon but with a 
clandestine and illegal character, yet unavoidable in a society where corruption 

and theft were indirectly encouraged through the perpetuation of shortage. 

Benefiting from access to rare goods, a certain number of individuals helped 
create ample unlawful exchange webs of services and goods. Illustrative of this 

is the famous example of Gheorghe Florescu, who for a long period of time 
worked in the supply chain of warehouses in Bucharest and the rest of the 

country. Through friendships and even kinship (his boss became the godfather of 

his first-born) he managed to build quite a comfortable lifestyle. The secret of 
this well-oiled machine was that no one was to be disgruntled, so as no one 

would have the interest of ratting them out. Still, what remains interesting is that 

this web was not one based on written rules or for that matter a clear structure, 
but was rather the result of silent approval and prior understandings between 

those in power and their agents. One could say that it bore many similarities to a 

patronage relationship in which employees would get the goods they needed 
while their bosses, in exchange for a part of the profit, would turn a blind eye. In 

fact Florescu was protected by his superiors on more than just one occasion, 
although in the end he did end up behind bars.

19
  

 Sometimes the links between the shops and the drivers who brought the 

supplies would turn into something very much similar to influence peddling.
20

 
The commercial establishments would offer money or products to the suppliers 

so that after returning to the warehouse they would convince the authorized 

people to send a larger quantity or a better quality of/for a certain product. As 

                                                                 
18

 Interview M.O., 16.02.2014.  
19

 Gheorghe Florescu, Confesiunile unui cafegiu, Humanitas, Bucureşti, 2008, passim.  
20

 The corruption act as foreseen in the article 257 C.pen. which involves the receiving or the 

request of money or other gains or the accepting of promises, gifts, directly or indirectly, for 

one-self or someone else. The act is committed by a person who has influence or creates the 

illusion of having influence over a clerk or any other employee, so as to determine him or her 

to not do something which is prescribed in his attributions, http://legeaz.net/dictionar-

juridic/trafic-de-influenta, accessed 17.06.2014.  



82 
 

Florescu said himself these understandings were very profitable for him, 

furthering his monthly wage.
21

 Even after he gives up working in the supply 

system and goes into the coffee shop business, the relations system remains in 
place. It was here more than anywhere else that the unofficial ranking of the 

population becomes obvious. The best products were reserved for the most 

important people who passed through his door or for when the goodwill of an 
authority had to be gained.

22
 Even though the seller did have an upper-hand over 

his client, all was quite relative, as domination was restricted to those who could 

pull the most strings.  
 Obviously the story of the coffee shop keeper ends with his arrest, thus 

reminding us of an even more famous case, that of Ştefănescu, also known as 
"Bachus". Seen by the regime as a real-life mobster, this legend managed to 

enrich himself through the theft of wine while creating his own web.
23

 The case 

was so known that film director Geo Saizescu and screenwriter Titus Popovici 
made a movie called "The Secret of Bachus", in which Ştefănescu is divided into 

two characters, shopkeeper Bumbescu and agricultural manager Gheorghe 

Cercel, both enriching themselves through the exploitation of their positions.
24

 
Despite the consistent communist propaganda which fills the film, we can notice 

that it is an attempt at discouraging a certain type of behaviour, unwittingly 
letting the audience and historians observe a hidden reality of the time. Cristian 

Tudor Popescu compares it to the famous Soviet movie The Nepman, about 

individuals who acquire wealth through unlawful means.
25

 Despite the much 
critique of the film, there are certain elements based in real-life. Certain phrases 

used to rely "blat" were rather euphemistic in an attempt at hiding what was 

happening giving the relationships an aura of friendship "chestii, socoteli" 
(things, understandings)

26
 and "serviciul în slujba consumatorului" (the service 

for the consumer), from which we can extract the length of discretionary power 

the seller has over the buyer
27

 or "... o lume nouă, a celor iniţiaţi şi privilegiaţi, 
unde nimic nu era permis, dar totul era posibil, chiar încălcarea legii" (... a new 

world, of those initiated and privileged, where nothing was allowed, yet all was 
possible, even the violation of the law)

28
.  

Becoming a Party member for benefits:  
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 Previously, we brought to attention the proper obedience to the regime, 

and by doing so gaining privilege, this issue requires additional clarification. The 

idea is that those who chose to join the Party benefited from certain advantages 
such as the acquisition of rare goods. Experiences have varied between 

individual cases which would make this thesis somewhat general. There is a 

necessity for a hierarchical distinction within the organization, as during the '80s 
there is a process of massification, thus making the avangarde position of the 

party
29

 no longer plausible.
30

 For those in a key or important position there were 

certain advantages but for those at the bottom of the pyramid there was little. 
A.V. and M.O. do not remember party membership as being a positive aspect of 

their life. Still, the second interviewee admits that her remaining in Cluj-Napoca, 
in a time the city was declared closed, was due to her relationships. While also 

stating that she was selected to give flowers to Elena Ceauşescu during a state 

visit at the factory she worked at.
31

  
 For some there were real benefits from holding a party position. Ion 

Alecu, a former jurist who worked within the "Securitate", admits that the secret 

to success laid in his ability to adapt, of not deviating from the official line, an 
attitude which he justifies as part of the trend.

32
 His wish and attempts at 

exonerating himself are perfectly natural, in the context of working for the secret 
police, which is hated even today. Also the absence of any real regrets is also 

understandable as his actions facilitated a better life for him and his family. But 

there could be another result, some people did not perceive the everyday 
shortage as they compare their wellbeing with that of the time before 

communism, when they were very poor, and yet a part of the official system. 

Thus their rise offered them a better life, making them loyal towards the regime, 
but it also broke the link with their brethrens' sufferings. But this does not mean 

they were oblivious to the system's modus operandi, they knew that if they 

showed the slightest disloyalty they would lose their position of privilege.
33

  
 Others present themselves as benefactors using their status to help those 

in need without expecting compensation. Valentina Oprescu is one such 
character, a headmaster at a school for ten years and at one point even a deputy 

in the National Grand Assembly she got rare medicine prescriptions by using her 

position.
34

 Even though she request nothing in return for the help given, in this 

                                                                 
29

 David Priestland, Steagul Roşu. O istorie a Comunismului , Trad. Corina Hădăreanu, 

Editura Litera, Bucureşti, 2012, p.169.  
30

 Adam Burakovsky, Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989. Geniul Carpaţilor, Trad. 

Vasile Moga, Polirom, Iaşi, 2011, p.150.  
31

 Interview A.V. april 2014 and Interview O.M., 16.02.2014.  
32

 Interviu Ion Alecu, "Ne-au dat sandale şi carnet de brigadieri", in Ed. Zoltan Rostaş, 

Antonio Momoc, Activişti Mărunţi, pp.21-23.  
33

 Interviu cu Ciulbea (Bulgaru) Anica, "Noi şi partidul nu eram cu furatul şi alte chestii...", 

in Ed. Zoltan Rostaş Antonio Momoc, Activişti Mărunţi, pp.76-77.  
34

 Interviu Valentina Oprescu, "Vine tovarăşul Ceasuşescu, dă-i cu mătura, dă-i cu 

bidineaua...", in Ed. Zoltan Rostaş, Antonio Momoc, Activisti Mărunţi, p.180.  



84 
 

case we could be seeing something called the projected image in the community 

in the context of accumulation of prestige.  

 Gaining privilege means giving up on your liberty and choosing utter 
obedience towards the wishes and will of the regime. This accommodation to the 

rules of socialist society implies a series of responsibilities for those who have 

become party members, doubled if they held managerial positions, no matter 
how insignificant. A.V. remembers she was forced to take part in all the parades 

and mass festivities organized during national holidays or official state visits. 

The arbitrariness of such actions comes to light by looking with how great ease 
she was transferred from one organization to another, one year she was part of 

the athletes group, even though she never played sports, just because she was 
young and healthy.

35
 M.O., as she recalls her story, was appointed once to give 

flowers to Elena Ceauşescu, during an official visit at the factory she worked in. 

For this, she had to give up on wearing any jewellery, and had to submit to a 
medical examination.

36
 Personal space was merely an abstract notion for the 

regime, which had a habit of invading it. Individual choice was even far worse as 

it always had to be adapted to what was request or suggested. Thus gaining 
privilege required more sacrifice than imagined, this went as far as abandoning, 

at least partially, of one's own self, involving the wearing of a social mask, 
through which one dissimulated the assimilation of the public space system and 

the vertical nature of power.
37

  

 The advantages of being a party member and of have succeeding in 
becoming part of the privilege mechanisms also came into play when one 

wanted to travel abroad. As is well known, the Ceauşescu regime was quite 

isolationist, and allowed very few people to step outside its borders. The reasons 
for such a policy were varied, from keeping them away from temptation to 

avoiding them finding out the truth about their dire life conditions. Thus those 

allowed to travel were few and went through a punctilious process of selection 
and approval. Looking at the former "Iris" porcelain factory in Cluj-Napoca, it 

can clearly be seen that such people were not that many and they tended to be 
the same ones over and over again, so there was no diversification in this group.  

 The main characteristic of these individuals was that of being party 

members, which gave them an aura of supplementary trust. Seniority did not 
seem to play a major role in gaining approval, but activity did, as it offered 

credibility and showed proof of loyalty (this interpretation stands only if we 

analyse the issue from an ideological perspective). Participation in activities and 
accomplishment of assigned tasks meant gaining trust and creating relationships 

with people in key positions for one's future. Thus seniority could be taken out of 
the equation, because it cannot compensate for the absence of making yourself 
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noticed. Simulated meritocracy in Communism is not one based on worthiness, 

but on the capability of creating a position within the vertical negotiation system.  

Going abroad as privilege:  
 The number of people sent abroad by the "Iris" porcelain factory was 

quite big, between 1973 and 1974 there were no less than 290 travels, both on 

the European continent, but also in Asia (mostly to the People's Republic of 
China). Of these, just a small number travelled to the West or other countries 

outside the Socialist World, these were offered almost exclusively to those in 

key or managerial positions within the factory or the party. There were two visits 
to England, and those chosen were a S.U., who was head of service and a party 

member since 1967, being in charge of the patriotic guards of the factory, the 
other person being the factory general manager, Ş.A.

38
 Besides these, there 

twelve other visits to the West, in countries such as France, Belgium, The 

Federal Republic of Germany, Spain, Italy, Switzerland and Sweden, and six of 
the people sent here held key managerial or administrative positions.

39
  

 The selection process of those allowed to travel, even for just a couple of 

days or weeks was a highly complex and bureaucratized one, especially for 
states outside the Comecom. All those selected were party members, the 

majority having at least ten years seniority, and enjoying a plentiful syndical 
activity (Secretary for the Factory Syndical Committee), or a propagandistic one, 

and so on.
40

 Those who were part of the bureaucracy seemed to have enjoyed a 

more light travelling regime. For example if one of them wanted to go to 
Bulgaria, the level of verification and the number of recommendations reduced 

considerably, and once they arrived there they enjoyed broader freedom of 

movement.
41

  
 The most links within the Comecon that the factory had, were with 

Hungary and the Democratic German Republic, as that is where most people 

were sent for specialization.
42

 As far as the relationship with the West goes, the 
links were focused on the Federal Republic of Germany, this could have been 

the result of the close ties to the DGR. But one should not ignore the ties with 
France, Italy or Belgium, which also seemed to occupy an important place, but 

were surpassed by those in Sweden, Switzerland and Spain.
43

  

 One last aspect which must be brought into discussion is of how some 
people enjoyed more privilege than others. S.U. was such an example, as he 

travelled both to the West and within the Communist Bloc. In 1973 and 1974 he 

travelled to England, the DGR, Hungary and Czechoslovakia. Interestingly 
enough, his party seniority was not that impressive, becoming a member in 1967, 
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and neither could his political activity be called arresting, he was just the 

commander of the factory patriotic guards. His advantage could have been given 

by the fact that he was a German native speaker.
44

 So despite the lack of a 
meritocratic selection process most of those selected to travel abroad were fluent 

in at least one foreign language, Russian, Hungarian, French, German or even 

English.
45

  

Conclusion:  

 Shortage, a word and a real aspect of everyday life in Communist times. 

It still remains strong in people's memories and even etched in their current 
behaviour. The informal economy was their means of overcoming this shrewd 

mechanism of control, and the attachment to it has helped it survive even now, 
25 years later. Although condemned by the authorities, this was the only way to 

create a pseudo-form of capitalism and social mobility in a state-owned and -run 

world.  
 The "blat" concept requires further research and development so as to 

make it easier to apply to contexts outside the Soviet Union. While it would be 

ideal if historians would be able to come up with terms for each East Central 
European country, this is quite difficult due to the original concept's vast 

understanding, as it stands for a number of informal relations between 
individuals and the possible exchanges between them, as well as encompassing a 

series of economical actions involving goods or services.  

 What is certain is that "blat" was more than a phenomenon it was a 
veritable mechanism which served not only to help individuals ease their lives 

under the shortages of Communism, but it was also a support for the official 

system serving both to prolong its existence while simultaneously undermining 
it. Also, according to Ledeneva it can be seen just as well as a means of rebelling 

or opposing the regime in a clandestine and less dangerous fashion.
46
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RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII DE 

SECURITATE 

 

GRAND STRATEGY. CASE STUDY: ROMANIA 

IULIA BARBU  

 

Abstract. The aim of this article is to present a theoretical explanation of the 
strategy and security concepts, followed by a case study: Romania. It will be 

explained Romania‘s strategy in various affairs as energy, counterterrorism 
and crises.  Romania nowadays is an important actor in Europe, due to its 

important strategic position and the membership in NATO and the European 
Union. 

Keywords: Security Strategy Grand Strategy Romania Development Energy 
Power 

In the first part of the essay is provided a theoretical context and 
explanations for understanding the concepts of security and strategy. To start 

with, it will be given two definitions for Grand Strategy and Military Strategy, in 

order to help the reader to comprehend the differences between the two 
strategies: 

Grand Strategy is the art and science of developing 

and using the political and economic powers of a nation, 
together with its armed forces, during peace and war, to 

further national interests, priorities and policies. 
1
 

Military Strategy is a subset of grand strategy and is 
the art and science of employing the armed forces of a 

nation to secure grand strategy objectives by the application 
of force, or the threat of force. It does not define grand 

strategy but rather is defined by it. 
2
 

 
One of the first theorists who wrote about war is Carl von Clausewitz. 

He had developed specific ideas about how a leader should act in order to widen 
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and increase his country‟s strategic and military power. He thought that the best 

strategy is to defeat the enemy‟s military forces. Also, Clausewitz described a 

specific typology of thinking for grand strategists. They must understand the 
process from the general to the specific, which means that they have to design 

the conflict as a whole and only after to start the operational and tactical 

discussions. Clausewitz defined war as ‗an act of violence to compel our 
opponent to fulfill our will‘. 

3
 

So as to explain the concept of security, it is important to understand it 

from different theoretical approaches perspectives. Firstly, the realism defines 
the security „as a derivative of power‘

4
.  Also, Hans Morgenthau Ŕ well-known 

realist scholar - states that „the most important material aspect of power is armed 
forces‟, which could explain the relation between power and security because 

armed forces are so close related to military power. Furthermore, he said: 

„power….tends to be equated with material strength, especially of a military 
nature‟. The realism explanation can be applied for the first half of the 20

th
 

century, in the era of World Wars, but in order to explain the Cold War period, 

we need to broaden our understanding towards more complex approaches, such 
as constructivism and neorealist. Hence, we can mention Barry Buzan, who 

created a complex image of security, using concepts as regional security, or the 
societal and environmental sectors of security.

5
 

Buzan criticized the realist approach concerning the concept of security, 

because he saw it as being outdated, stopping the understanding of the notion 
mentioned. He takes from the neorealist theory the idea that the international 

system is anarchic. It is important to develop and explain Buzan‟s ideas about 

security, because he is one of the most outstanding scholars who studied this 
concept deeply. His approach is so interesting because he explained security 

from different angles, from micro to macro, analyzing the social aspects and the 

impact of the people or societies. Also, he defines three levels: individuals, states 
and international systems and five sectors: Political, Military, Economic, 

Societal, and Environmental. He sees the sectors as being interconnected in a 
web, dependent of each other. The first and the most important are the military 

threats, because they can affect the society on each of the three levels and can 

question the authority of the state and its capability of protecting its citizens. The 
second is the political sector. Political threats are more complicated and harder to 

explain because they are not so obvious compared to the military threats. Then, it 

follows the economic threats, which are harder to be shaped, because, as Buzan 
says, „the normal condition of actors in a market economy is one  of risk, 

aggressive competition and uncertainty‟.
6
 Also, the military sector is dependent 
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of the economic one, because of the budget constraints.  The next type of threat 

is the societal one, and the most important factors that determine it are identity, 

culture, and ethnicity. This sector is significant when we try to understand a 
conflict at a macro level. The last sector is the environmental one and it can be 

labeled as the most disputable, because the ecological threats such as 

earthquakes, hurricanes, tsunamis are impossible to control.
7
 

Buzan provides an analysis using three key-concepts: insecurities, 

vulnerabilities and threats and divides the national security policy into two parts: 

focused outward (cutting off threats to the state at the source), called 
international security strategy and focused inward (reducing the state‟s 

vulnerabilities), called national security strategy. After a deeper understanding 
on Buzan‟s work, the reader can comprehend that he thinks that the optimal way 

for a state is to combine these two strategies, not to choose only one (even 

though one would also work). He admits that it is not easy for leaders to find the 
equilibrium between the two, but it would create the security policy that would 

work on multiple levels.
8
 

After analyzing and understanding the concept of security the next step 
that follows is the comprehension and analyze of strategy. One of the most 

important strategists is B. H. Liddell Hart. Inspired by the amazing work of Sun 
Tzu, Liddell Hart created a guidebook for the military men and strategists all 

over the world. In chapter XX of his book, Strategy, the author states eight 

maxims that can provide theoretical knowledge in case of war. Six of them are 
positive maxims and two are defensive. Even though many of the readers could 

consider the maxims unfair, and even not fair-play, we must take into account 

the fact that war is not a game, and a lot of the losers don't get to go home.
9
 The 

first principle says: Adjust your ends to your means. This means that you have to 

understand clear which is your position, to be aware if the enemy is stronger than 

you. Don‟t hold back, but at the same time, don‟t try to get more than you know 
you have the power to accomplish, because this will affect the courage of your 

army. The second maxim tells to keep your object always in mind, while 
adapting your plan to circumstances. It is important to keep in mind the final 

objective and try to avoid possible disturbances. The third says: Choose the line 

(or course) of least expectation. This means that you have to attack the enemy in 
a way he would never anticipate. It is important to put yourself in the enemy‟s 

shoes, and think the way he would, in order to find its weak point, and to attack 

him in that point. The forth maxim is: Exploit the line of least resistance, so long 
as it can lead you to any objective which would contribute to your underlying 

object. Also, don‟t do more than you need to do, and keep your eyes on the final 
purpose. The fifth principle is about taking a line of operations which offers 
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alternative objectives. This is essential because if you have more than one 

objective, the chances to accomplish at least one are bigger, and also because 

you can mislead the adversary, not letting him know which one is more 
important. Principle number six says to ensure that both plans and dispositions 

are flexible and adaptable to circumstances. You must be ready for all 

possibilities, if you plan is accomplished, or if it‟s not, or if it‟s partly a success, 
but also a loss in certain areas. The seventh maxim: Do not throw your weight 

into a stroke whilst your opponent is on guard - whilst he is well placed to parry 

or evade it. The rival‟s strength can be weakened manipulating him that the odds 
are against him or by spreading confusion. This can be done through certain 

means like: cutting his communications, capturing his headquarters, or simply 
forcing the situation to change more rapidly than the enemy can react. The last 

principle says to not renew an attack along the same line (or in the same form) 

after it has once failed, because if it failed the first time, chances are it will fail 
again even if your attack is reinforced. Also, the opponent can get stronger as 

fast as you, but his success will help his troops on the psychological level.
10

 

In the book Grand Strategy for Information Age National and 
International Security are explained two types of threats: the structured one and 

the unstructured one. In the first category are the nations, terrorists and 
transnational entities and in the unstructured one are criminals, hackers, crackers, 

disgruntled employees and vandals. 
11

   

The grand strategy comprises the "purposeful employment of all 
instruments of power available to a security community".

12
 The difference 

between strategy and grand strategy is that while the horizons of strategy are 

bounded by the war, grand strategy looks beyond the war to the subsequent 
peace. It should not only combine the various instruments, but so regulate their 

use as to avoid damage to the future state of peace Ŕ for its security and 

prosperity.
13

 
 

In the following part of the essay a case study will be made and the main 
actor will be Romania. We‟ll study the country‟s strategy on different areas like: 

energy strategy, Romania‟s position within the Ukraine Crisis, The Republic of 

Moldavia between Russia and Romania, the Black Sea Strategy, The Nabucco 
Project, counterterrorism strategy.  

To start with, I‟ll analyze Romania‟s position towards one of the most 

important issues that concern Europe at this point: The Ukraine Crisis. Its 
geographical position makes Romania a key player when talking about this 

issue, but the country also has other concerns. First, Russia can appear as a 
danger for Republic of Moldavia because of Transdniestria, the region in 
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Moldavia where mainly Russians live, which supports Russia and it‟s politically 

and financially supported by Moscow. Russia could use Transdniestria in order 

to create social movements in Moldavia to destabilize the country. Strategically, 
Romania‟s reaction started with the attempt to keep Moldavia within its sphere 

of influence. Russia has a remarkable influence in the Republic of Moldavia, 

with one-third of Moldavia‟s exports going there and more than half to the 
European Union. This is the reason why E.U together with Romania started 

some procedures to keep Moldavia close to them: in April 2014, European 

Union gave visa free-travel; in May it gave 30 million Euros to seize the benefits 
of the forthcoming association agreement with the European Union and of 

course, Romania is strongly supporting Moldavia‟s membership in the EU. The 
second concern that appeared in Romania‟s political and strategic agenda was 

the fact that Russia increased its power not only in Eastern part of Ukraine and 

Crimea, but also in Odessa, which is situated less than 200 km away from the 
Romanian border. The problem that leads from here is that Russia augmented its 

power in the Black Sea. To keep the situation under control, Romania 

strengthened its bonds with the USA, ensuring their military support. Also, 
Romania helped in 2014 USA when the troops were returning from Afghanistan 

and in 2015 the U.S. missile defense system will be deployed in Romania. Not 
only Romania is dependent on the USA, but I could rather affirm that there is a 

relationship of interdependence. After the Montreux Convention which settles 

the law that the unlimited transit of a naval force into the Black Sea through the 
Bosporus (controlled by Turkey) is prohibited, only Romania remained as an 

open gate for the USA in the Black Sea. Also, Romania is a potential aircraft 

base for operations in the region (mainly in Ukraine) and would be win-win 
game if the USA supports Romania in building a significant naval force in the 

Black Sea because would not only be a possible strong weapon against Russians, 

but also might motivate Turkey to cooperate with Romania and thereby work 
with the United States. One of the most important reasons why Romania is 

opposing to Russia‟s increasing power in Black Sea is that Moscow could 
became an obstacle in its plan for energy exploration in the Sea. However, 

Romania is obliged to keep a good relation with Russia because almost all of the 

gas imported comes from there.
14

 
15

 
From this problem follows the next subject that will be explained in this 

essay: Romania‟s energy strategy. In 2014, Romania was producing less than 

three-quarters of the natural gas it was consuming. One project that would have 
helped Romania significantly was the Nabucco Project, but unluckily for the 

country, the Trans-Adriatic Pipeline, which is not crossing through Romania, 
was chosen over Nabucco.   The Nabucco West Pipeline, supported by the 

European Union, was a smaller version of Nabucco Project. The aim of the 
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pipeline was to provide the East-European countries the energy resources they 

need to not longer be dependent on Russia. The pipeline was projected to pass 

form the Turkey border to Bulgaria, Romania, Hungary and to go to Austria (as 
seen in the figure 1.). It can be said that Romania will be even more affected by 

the decision than Bulgaria and Hungary, because now finds itself without an EU-

backed intercontinental pipeline project. The Nabucco West could have not only 
help Romania economically, but also to strengthen its relations with the core of 

the European Union.  However, this was an impulse for the country to develop 

its own energy reserves.
16

  
In 2015, Romania has a project to develop a long-term energy strategy. 

The main achievement will be to strengthen its energy security, and in order to 
do that, Romania has to diversify import routes and supply sources and to 

modernize the energy infrastructure. The best procedure to accomplish its plan is 

through energy efficiency, but this can be difficult even for the well-governed 
countries, and Romania cannot enter in this category. There are slight chances 

for Romania to improve her energy efficiency because of low project 

implementation capacity and subsidized energy prices for residential users. 
17

 
To conclude, the late events made Romania vulnerable in front of Russia, 

both military and related to energy. The instability in the region will push 
Romania closer and closer to the USA, bonding them together for further 

cooperation and projects. Nevertheless, Romania will also keep cold relations 

with Russia, but at the same time paying attention to not act in an improper way.  
An interesting strategic plan had developed in the Central Europe in 

2014 and had three main actors: Romania, Poland and USA. The two European 

countries are the biggest in Central and Eastern Europe, both share borders with 
Ukraine and both are dependent on Russia with regard to the energy. 

Furthermore, both are afraid of Russia‟s possible expansion in Europe due to the 

past century‟s history. So they thought that the best option is to strengthen their 
relationship and to create a coalition to protect themselves from the dangers that 

came with Russia‟s actions in Ukraine and Crimea. Romania finds itself in a 
strange position, having as neighbors an unstable Ukraine and a potentially 

explosive Moldova to its east and an unreliable Hungary to its west. The other 

countries in this part of Europe are not essential at this point for the coalition, but 
USA has an essential role in this plan because the countries need modern 

military equipment, anti-tank and mobile infantry and air defense. Unfortunately 

the strongest countries in the European Union kept the distance from the 
problem and tried to keep good relations with Russia due to their dependence 
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and to the economic reasons related to energy, so for the European countries that 

feel at risk because of Russia, the only solution remains to rely on USA. 
18

 

In the following part of the paper, it will be described the relation 
between Romania and USA and the role Romania is playing in the Eastern part 

of Europe. Starting with 2005, Romania was taken into account when the United 

States developed a strategic plan in the East-Europe. In December 2005, 
Romania signed an agreement with the USA, permitting them to build in the 

country four military bases. The United States chose Romania for several 

reasons: it does not have borders with any country from where Russia could 
launch an attack, the position on the Black Sea constitutes an ideal projection 

point for efforts in the Caucasus, Central Asia and the Middle East. This alliance 
with the United States guaranteed Romania an important, strategic position at the 

international level.
19

 As mentioned above, in the last years Romania has been an 

important partner for the United States in Central and Eastern Europe, and both 
countries take advantages from this mutual cooperation. The USA know they 

can rely on Romania in the region, and Romania feels safer when knows that the 

Unites States are guaranteeing protection in case of danger. Also, Romania and 
USA had negotiated to sign a key transit agreement as the United States draws 

down military operations in Afghanistan in 2013. 
20

 
21

 
In the next part of the essay an important issue will be treated: 

Romania‟s counterterrorism strategy. At the national level, the document 

National Strategy on Preventing and Countering Terrorism is providing the 
necessary information and its objectives are: identifying and permanently 

monitoring terrorist threats, protecting the national territory and the Romanian 

citizens, preventing terrorist cells from functioning in the territory of Romania, 
and participating in relevant international efforts.

22
 On international level, 

Romania is cooperating with international organizations like the EU, the UN, 

NATO, OSCE, and the Council of Europe to facilitate the fight against terrorism, 
implementing their previsions. On bilateral and regional level,  has signed more 

than 50 bilateral cooperation agreements  with European states and states on the 
American continent in the field of counter-terrorism, fighting organized crime 

and drug trafficking, to ensure security in the Eastern Europe, South Caucasus 

and Danube and Black Sea region. The institutions responsible for the National 
strategy on preventing and combating terrorism are: The National Supreme 

Defense Council, having a strategic coordinative function, The Romanian 

Intelligence, fourteen ministries (The Ministry of Public Administration, The 
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Ministry of Foreign Affairs, The Ministry of Agriculture, Food and Forests, The 

Ministry of National Defense, The Ministry of Waters and Environment 

Protection, The Ministry of Communications and Information Technology, The 
Ministry of Public Finance, The Ministry of Industry and Resources, The 

Ministry of Public Information, The Ministry of European Integration, The 

Ministry of Interior, The Ministry of Justice, The Ministry of Public Works, 
Transports and Housing, The Ministry of Health and Family), The Foreign 

Intelligence Service; The Protection and Guard Service, The Special 

Telecommunications Service; Prosecutor s̀ Office by the Supreme Court of 
Justice; The National Bank of Romania, the following national authorities: The 

National Agency for Strategic Exports Control and foe the Chemical Weapons 
Ban (A.N.C.E.S.I.A.C.), The National Bureau for Preventing and Countering 

Money Laundering (O.N.P.C.S.B.C.), The National Commission for the Control 

of Nuclear Activities (C.N.C.A.N.). 
23

 
24

 
To conclude, it can be said that during the history, Romania has always 

been a small power between bigger ones, and its geography didn‟t help it to 

protect itself, but rather divided in four parts due to the Carpathian Mountains. 
However, its position in Europe made it an important actor at the international 

level, and nowadays, the strategic partnership with the Unites States, NATO and 
the European Union helps Romania to remain significantly important in Eastern 

Europe.    
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PROBLEMA REFUGIAŢILOR PALESTINIENI DE DUPĂ 

1948 

RADU-ADRIAN MĂRINCEAN1 

 

Abstract: The palestinian refugee problem still persists until today. It started 
after the Israeli War for Independece in 1948 as they claimed the land of 

Palestine as their hystorical right, due to prolonged persecution of jews over the 

years wich culminated with the Holocaust. For the palestinians, which have been 
established in Palestine for hundreads of years, the United Nations partition 

plan for Palestine and last the establishment of the State of Israel was seen a an 

unjust method of redemption by Western powers. According to their logic, they 
did not persecuted jews, neither cause any harm of them so why should they (the 

palestineans) pay with their land for the western powers‘ neglect concerning the 
jewish persecution since Hitler took office? But the State of Israel has been 

created and according to palestineans this was „al-Nakba‖ wich means 

catastrophe, disaster, materialized in thousands of people leaving their homes 
and taking the refugee path in neibhouring Arab States.  

 

Keywords: al-Nakba, Zionism, refugee camp, deportation policy, statehood.  

 

Introducere 

 
Despre conflictul arabo-israelian s-a scris extrem de mult, despre 

revendicarea Palestinei dintre două entităţi diferite cultural, socio-economic şi 

militar respectiv cea evreiască şi cea a arabilor palestinieni. Trecerea anilor şi 
deschiderea arhivelor statelor a permis unor autori precum Benny Morris sau 

Efraim Karsh să acceseze arhive documentare, cu privire la acest conflict, astfel 
ei reprezentând „generaţia nouă” de istorici are încearcă într-o manieră obiectivă 

să redea pe cât se poate adevărul despre faptele istorice. Deşi scopul aces tei 

lucrări nu este acela de a analiza cauzele şi desfăşurarea primului război arabo-
israelian ci mai cu seamă urmările şi schimbările cu caracter demografic pe care 

le-a produs acesta, considerăm totuşi ca fiind binevenit un scurt istoric al 

războiului din 1948 pentru încadrarea în context a subiectului. Astfel, ne 
propunem, în urma parcurgerii unor lucrări aparţinând autorilor menţionaţi mai 

sus şi a unor articole de specialitate, întocmirea unui studiu de caz urmărind 
evoluţiile demografice din Palestina înainte, pe parcursul şi mai ales după primul 

război arabo-israelian din 1948 care a dus la naşterea statului Israel şi la 

producerea unor mutaţii demografice din această regiune controversată; mutaţii 
care o vor urmări această regiune, ducând la tensiuni, conflicte şi animozităţi 
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care durează până în ziua de astăzi şi care momentan nu întrevăd o perspectivă 

paşnică în viitorul apropiat.  

Astfel prezentul este împărţit trei mari capitole  în care vom încerca să 
surprindem aspectele demografice din Palestina înainte de venirea imigranţilor 

evrei în număr mare (1880-1882); apoi vom trece la schimbările pe care această 

populaţie începe să se stabilească în această zonă, să construiască şi să se 
organizeze separat de populaţia palestiniană iar, în ultima parte vom aborda 

urmările produse de primul război arabo-israelian pentru Palestina. 

 

1.Scurt istoric privind cele două comunităţi; arabii palestinieni şi 

evreii. 

 

Orientul Mijlociu este probabil cea mai sensibilă zonă a lumii din punct 

de vedere strategic, politic, economic şi cultural; tărâm al conflictelor, care se 
datorează, în mare parte, prăbuşirii Imperiului Otoman (1918) şi a împărţirilor 

sale între puterile coloniale
2
.  

Înainte de 1880-1882 când a fost prima Aliyah, adică primul val mare de 
imigranţi evrei în „Ţara Făgăduinţei”, în Palestina existau diferite aşezări 

populate de fellahii (ţăranii, cei care lucrau pământul) şi beduini (cei ce creşteau 
animale) având o organizare centrată pe trib, clan sau familie. Principalele 

activităţi ale acestor comunităţi erau creşterea animalelor şi cele cu specific 

agricol dar agricultura era slabă, cu un sistem de irigaţii redus. Aceste comunităţi 
erau destul de rare şi sărăcăcioase căci există surse care descriu starea din 

Palestina de la acea vreme ca fiind într-un declin continuu, cu zone de 

dimensiuni mari necultivate, o populaţie care suferea de diferite boli şi nu 
dispunea aproape deloc de securitate publică; sistemul de învăţământ era 

deficitar condiţiile sanitare din sate erau extrem de limitate iar partea de est era 

aproape în totalitate un deşert pustiu
3
. Mark Twain care a vizitat Palestina în 

1867 o descria ca un loc sumbru, cu dealuri sterpe. Văile erau un deşert 

interminabil şi până şi vegetaţia existentă era marcată de suferinţă şi apăsare. 
Este un pământ trist, fără speranţă şi dezolant

4
. Desigur autorul hiperbolizează 

acestea dar Palestina tot nu rămâne „ţara în care curge lapte şi miere”.  

În 1881, în Palestina erau aproximativ 450.000 arabi (dintre care 90% 
erau musulmani iar restul creştini) şi 25.000 de evrei aşezaţi în principal în 

Ierusalim (aceştia reprezentau 5% din populaţia totală). 80% dintre arabi locuiau 
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în 700-800 sate şi se ocupau cu agricultura iar restul locuiau în oraşe precum 

Gaza, Nablus, Acra, Hebron, Tiberias
5
.  

 

1.1 Începuturile pribegiei evreilor 

 

Rădăcinile problemei evreieşti pot fi datate din punct de vedere istoric 
când romanii au distrus statul evreiesc şi totodată simbolul acestuia, cel de al 

doilea templu, în anul 70 d. Hr. Acest lucru a dus la dispersia ulterioară a 

evreilor în diaspora
6
. Pentru aproape 2000 de ani, poporul evreu a trăit o viaţă 

marcată de nelinişte şi de conştiinţa nevoii întoarcerii în pământul străbunilor. 

De atunci, exilul şi dispersia au devenit emblema existenţei evreieşti. Religia şi 
orientarea culturală i-a diferenţiat de majorităţile creştine şi musulmane în rândul 

cărora au trăit
7
. Evreii, pretutindeni au avut o şedere temporară, fără nicio 

speranţă de a rămâne permanent. Viaţa evreilor din lumea islamică a fost una, în 
general, paşnică, însă nu se poate spune acelaşi lucru despre viaţa celor din 

Europa creştină, care era mult mai complicată. Acolo, comunităţile evreieşti au 

suferit manifestări anti-semite care au constat în acţiuni violente, expluzare 
forţată, persecuţie şi pogromuri

8
. Cu toată această marginalizare forţată, nu 

numai că prezenţa evreiască în Palestina nu a fost total eliminată dar dorinţa 
evreilor la ţara lor natală, sau Sion, a ocupat un punct central în memoria lor 

colectivă, timp de sute de ani şi a  devenit parte integrantă a ritualului religios 

evreiesc
9
. Astfel, în lungul lor exil, evreii din diaspora s-au gândit mereu că va 

veni un timp când vor restaura Sionul (locul unde a fost ridicat primul templu 

din Ierusalim, simbolul Oraşului Sfânt). Astfel resurecţia  anti-semitismului în 

Germania (1880), pogromurile anti-evreieşti din Rusia, acţiunile stârnite în 
Franţa de Afacerea Dreyfus (1894) la care se adaugă atacurile anti-semite 

împotriva „evreului rătăcitor” sau „evreului profitor”, vor constitui fundaţia 

instalării sionoste în Palestina. 
 

1.2 Mişcarea Sionistă şi prima Aliyah. 

 

Primul val de imigranţi sionişti, prima Aliyah a adus în Palestina, între 
1882-1903, 30.000 de colonişti evrei. Scopul acestora era stabilirea unei baze de 

extindere care să producă oraşe şi aşezări agricole evreieşti care să ducă la rândul 

lor la consolidarea unui stat suveran şi independent. O adevărată maşinărie s-a 
dezvoltat în acest sens şi anume cumpărarea de terenuri de la locuitori şi în 
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anumite zone urma unor dări plătite Imperiului Otoman. Aceştia (sioniştii) au 

întâmpinat puţină rezistenţă din partea arabilor palestinieni în primele două 

decenii şi jumătate de la colonizare. Arabilor le lipsea conştientizarea politică 
sau naţională şi erau complet dezorganizaţi iar otomanii, cei care conduceau 

pământul, deşi simpatizau cu cauza  palestinienilor au sprijinit indirect şi 

imigranţii evrei.
10

 
Mulţi care nu simpatizau cu cauza sionistă recunoşteau impactul pozitiv 

şi dezvoltarea condiţiilor de viaţă pe care le aduc coloniştii evrei în Palestina. 

Banii care i-au adus, cunoştinţele tehnologice şi inteligenţa vor reprezenta o 
modernizare a acesteia. Această resurecţie a Palestinei şi imigraţia evreiască 

masivă a dus la o creştere demografică; astfel populaţia evreiască a crescut între 
Primul şi cel de Al Doilea Război mondial până la 470.000 (până la izbucnirea 

Primului Război Mondial, comunitatea evreiască din Palestina sau Yishuv 

ajunsese să numere între 85.000 şi 100.000 oameni, aceştia reprezentând 15% 
din totalul populaţiei

11
), iar populaţia arabă a crescut cu 588.000 (adică cu 120% 

între 1922 şi 1947). Astfel un număr de imigranţi arabi din statele vecine, alături 

de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă respectiv cele naturale şi o mai mare atenţie 
pentru lucrarea pământului au dus la o scădere semnificativă a mortalităţii 

infantile în rândul populaţiei musulmane; de la 201 la mia de nou născuţi în 1925 
la 94 la mia de nou născuţi în 1945 iar, speranţa de viaţă a cunoscut o evoluţie. 

Populaţia arabă a crescut în principal în oraşele locuite de un număr mare de  

evrei pentru ca acolo s-au dezvoltat noi oportunităţi economice şi anume între 
1922 şi 1947 populaţia arabă a crescut cu 290% în Haifa, 131% în Ierusalim şi 

158% în Jaffa
12

. 

Deşi au fost unele atacuri sporadice şi dezorganizate împotriva aşezărilor 
evreieşti, între 1909 şi 1914 violenţele s-au intensificat şi au căpătat un caracter 

tot mai naţional. Evreii erau văzuţi ca fiind nişte colonişti care doresc Palestina 

numai pentru ei; erau nişte străini în ochii arabilor şi nu erau bine veniţi mai ales 
pretinzând că se întorc în pământul lor de drept

13
. 

 

1.3 Primele mari revolte arabe anti-evreieşti 

 

Revolta din 1920 avea să fie doar începutul unei serii lungi de violenţe 
care vor lua amploare de la una la cealaltă, respectiv 1921, 1929, 2936 şi 1939. 

Acestea s-au datorat răspândirii conştiinţei naţionale arab-palestiniene din anii 

1920-1930, creşterii fără precedent a alfabetizării în rândul acestei comunităţi 
(care a atras după sine o generaţie de elite mai bine pregătite). Sfârşitul perioadei 

otomane şi instaurarea mandatului britanic în Palestina a dus la o libertate 
politică mai mare şi la noi perspective de dezvoltare personală, alături de 
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creşterea graduală a clasei de mijloc din zonele urbane; toate acestea au servit ca 

punct de plecare în radicalizarea populaţiei iar naţionalismul arabilor palestinieni 

se identifica deseori cu anti-sionismul şi violenţa împotriva evreilor
14
. În 

octombrie 1936 a început un nou ciclu de violenţe anti-evreieşti, sub forma unor 

revolte sângeroase. Printre principalii coordonatori, dacă nu principalul 

instigator şi cel care a alimentat violenţele se număra Muftiul Ierusalimului, Hajj 
Amin al-Husseini

15
, un lider religios arab radical care a colaborat cu regimul 

nazist din Germania. În ceea ce priveşte alimentarea violenţelor, retorica 

religioasă ocupa un loc de frunte, spre exemplu revolta arabă din 1929 a pornit în 
urma unui festival religios si s-a sfârşit cu moartea a 130 evrei, iar cea din 1921 a 

lăsat 90 evrei morţi şi alte sute de răniţi
16
. Dar aceste revolte iniţiale au 

reprezentat doar preludiul pentru marile revolte arabe din 1936, 1939 şi 1947. 

Acestea din urmă coincid şi cu accelerarea anti-semitismului din Europa 

Centrală iar acest lucru a dus la emigrarea evreilor spre Palestina. Astfel 
populaţia evreiască s-a dublat în mai puţin de un deceniu, crescând de la 175.000 

în 1931, la la 460.000 în 1939. Doar în 1935 au ajuns, în mod legal, în Palestina 

62.000 evrei iar contingente care emigrau ilegal se înregistrau în fiecare an. Tot 
în mai puţin de un deceniu, proporţia populaţiei arabe a cunoscut un regres 

demografic şi anume de la 82% din total la sub 70%
17
. La sfârşitul anului 1947, 

populaţia evreiască din Palestina număra 630.000 iar ritmul de creştere al 

populaţiei arabe până în acest moment a fost unul mai puţin accelerat, şi anume 

de la 450.000 în 1881 la 650.000 în 1918 şi la 1.3 milioane în 1948
18

. 
În cadrul acestor revolte, cei care le-au iniţiat (arabii) au fost şi cei 

înfrânţi; între 3.000 şi 6.000 dintre activiştii politici şi militari au fost ucişi iar, 

mulţi alţii exilaţi sau închişi. Leadership-ul mişcării naţionale palestiniene era 
decimat şi slăbit. Tot efecte asemănătoare s-au văzut şi în sectorul economic care 

a cunoscut o scădere drastică
19

. 

 

2. Primul război arabo-israelian, războiul civil şi planul de partiţie  

 
După cel de Al Doilea Război Mondial care s-a resimţit şi în cadrul 

conflictului arabo-israelian, deoarece partea arabă susţinea victoria Axei, pe 

când, în cazul evreilor, acest război a însemnat înainte de toate moartea a 

aproximativ 6.000.000 de conaţionali, Holocaustul
20
. După terminarea 

războiului, Marea Britanie, puterea mandatară în Palestina după căderea 
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Imperiului Otoman, a renunţat la Palestina, plasând problematica regiunii în 

competenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite. În  acest sens s-a creat un comitet 

special compus din reprezentaţi ai mai multor state, cu misiunea de a analiza 
situaţia din teren şi de a găsi o soluţie pentru cele două comunităţi. Majoritatea a 

decis că Palestina trebuie împărţită în două (partiţionată) pentru a satisface şi 

doleanţele evreilor. La sfârşitul lui 1946, în Palestina se numărau 1.269.000 arabi 
şi 608.000 evrei

21
. Astfel în 29 noiembrie 1947 Naţiunile Unite au votat pentru 

împărţirea Palestinei în două state separate, unul evreu iar altul arab. Fiecare din 

aceste noi state erau prevăzute să deţină fiecare majoritatea populaţiei aferentă 
statului, cu toate acestea anumite aşezări arabe vor rămâne în noul stat evreu şi 

invers iar Ierusalimul avea să fie trecut sub tutelă internaţională. Deşi sperau la 
mai mult, evreii au acceptat planul Naţiunilor Unite pe când lumea arabă a văzut 

acest act drept o trădare şi o nedreptate din partea Occidentului. În următoare zi 

după anunţarea votului Naţiunilor Unite a început războiul civil şi luptele 
caracterizate de război de guerilă şi acte de terorism, declanşate de arabii 

palestinieni. Structura de securitate evreiască (Haganah) s-a mobilizat rapid şi a 

reuşit să ţină piept agresiunii arabilor astfel încât, la începutul lui aprilie 1948, 
sioniştii au trecut pe ofensivă acaparând în unele sectoare, teritorii care nu erau 

incluse în planul de partiţie. 
Populaţia avea cel mai mult de suferit de pe urma confruntărilor militare 

dintre  forţele combatante. Atât populaţia civilă evreiască cât şi cea arabă se 

aflau într-o situaţie de securitate alarmantă, fiind martori ai bombardamentelor, 
ai exploziilor în diferite case, staţii. Miliţiile radicale evreieşti Irgun şi Stern 

deschideau focul deliberat asupra populaţiei arabe, terorizându-i şi forţându-i să 

îşi părăsească locuinţele
22

. 
În ceea ce priveşte războiul civil, Marea Britanie considera înainte ca 

acesta să se fi terminat că evreii vor fi înfrânţi dacă nu cad la o învoială cu arabii. 

Statistic vorbind sorţii erau de partea arabilor; aceştia beneficiau de un avantaj 
demografic însemnat, o populaţie de la 2 la 1 faţă de evrei, 1.200.000-1.300.000 

la 630.000, tot aceştia populau majoritatea suprafeţei Palestinei şi ocupau şi 
poziţiile înalte pe când evreii preponderent ocupau cele joase şi nu în ultimul 

rând beneficiau de „vecini buni” şi aliaţi care puteau oferi provizii, voluntari sau 

oferi adăpost combatanţilor. Cu toate acestea, sioniştii beneficiau de o organizare 
naţională şi militară net superioară, armament performant, producţie de 

armament, putere economică, motivaţie şi o ierarhie militară extrem de 

eficientă
23

. 
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2.1 Noul stat Israel în război cu patru vecini. 

 

În 15 mai 1948, Marea Britanie a părăsit Palestina iar liderii sionişti au 
proclamat naşterea statului Israel. Statele vecine arabe: Egiptul, Iordania, Irakul 

şi Siria au invadat noul stat cu argumentul susţinerii fraţilor lor palestinieni 

împotriva unui duşman pentru întreaga regiune şi care reprezenta Occidentul 
imperialist într-o mare arabă. Dar, în realitate, lumea arabă nu era atât de unită, 

din contră, fiecare lider îşi urmărea propriul interes în Palestina (emirul Abdallah 

al Iordaniei ar fi vrut să integreze Cisiordania şi estul Ierusalimului în regatul 
său). Războiul a fost intens, cu armata israeliană forţată să lupte pe mai multe 

fronturi împotriva a patru armate, să fie responsabili cu muniţia care era la limită 
dar care se bucura de o motivaţie ieşită din comun şi anume apărarea noului 

cămin dorit de 2000 ani. Acest lucru combinat cu armele ajunse pe vas din 

Cehoslovacia au făcut ca armata israeliană respingă atacurile arabe slab 
organizate şi prost echipate (cu excepţia Legiunii Arabe din Transiordania care 

au pus probleme serioase israelienilor) şi cu un scop şi o motivaţie ambiguă, 

departe de casă înfruntând o ameninţare care li se părea în fapt inexistentă. 
Astfel armata israeliană a reuşit nu doar să reziste atacului arabiilor ci şi să intre 

pe contraofensivă şi să achiziţioneze teritorii care nu erau prevăzute în planul de 
partiţie. 

În 1949 războiul s-a încheiat odată cu semnarea armistiţiilor de pace între 

părţile combatante, iar Palestina s-a împărţit în 3 zone fiecare cu propriul regim 
politic Statul Israel ocupa 77% din Palestina, Iordania ocupa Ierusalimul de est şi 

Cisiordania iar Egiptul ocupa partea de ţărm, zona Fâşiei Gaza. Planul de partiţie 

conceput de comitetul acreditat de Naţiunile Unite nu a fost niciodată stabilit
24

. 
 

3. Problema refugiaţilor palestinieni. 

 
Ca şi consecinţă a bătăliilor dintre 1947 şi 1949, 700.000 palestinieni 

arabi au devenit refugiaţi; acest număr este disputat între partea evreiască şi cea 
arabă care se acuză reciproc şi, cu privire la cauzele acestui fenomen, partea 

arabă susţine ca aceştia (refugiaţii) sunt efectul politicii sioniste de expulzare din 

case şi răspândire de teroare şi agresiune fizică şi psihologică  din partea 
Haganah, Irgun şi Stern cum este cazul masacrului din Deir Yasin, pe când 

partea evreiască susţine că au acţionat în acest sens la ordinele liderilor tribali şi 

conducătorilor militari. Astăzi circa 5.6 milioane de palestinieni trăiesc în 
Palestina fiind răspândiţi în Israel, Fâşia Gaza şi Cisiordania. Dintre aceştia 

aproximativ 1.4 milioane trăiesc în Israel, şi reprezintă 20% din populaţie, 2.6 
milioane trăiesc în Cisiordania (inclusiv 200.000 în Ierusalimul de Est iar 1.6 

milioane în Fâşia Gaza. Restul arabilor palestinieni, aproximativ 5.6 milioane 

trăiesc în diaspora iar speranţa întoarcerii în patria „furată” le-a caracterizat 
existenţa cotidiană iar revenirea în Israel a reprezentat un punct central în 
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discuţiile anterioare dintre liderii israelieni şi reprezentanţii poporului palestinian 

iar tocmai acest punct a fost unul de cotitură în privinţa căruia părţile nu au putut 

ajunge la un consens
25

.  
Cea mai mare comunitate de palestinieni refugiaţi este în Iordania şi 

numără 2.7 milioane în 1949. Libanul şi Siria au un număr semnificativ de 

refugiaţi palestinieni care, la fel ca şi în cazul celor din Iordania, majoritatea 
trăiau în tabere de refugiaţi; iar alţii s-au îndreptat spre Arabia Saudită sau alte 

ţări din Golf iar 355.000 au fost dispersaţi intern în Palestina, în noul stat Israel. 

Iordania este singurul stat arab care a conferit cetăţenie refugiaţilor palestinieni, 
situaţia lor fiind dificilă în alte zone precum Siria, Egipt unde nu se bucură de 

cetăţenie sau de drepturi egale cu locuitorii autohtoni. Situaţia pentru palestinieni 
a fost una dezastruoasă în Liban, unde populaţia a acuzat refugiaţii palestinieni 

din sud cum că au cauzat război civil între 1975-1991 şi au cerut să fie expulzaţi 

în numele securităţii cetăţenilor libanezi
26

. 
 Palestinienii vin cu argumentul cum că, din moment ce Organizaţia 

Naţiunilor Unite îi recunoaşte ca refugiaţi şi afirmă dreptul acestora de a se 

întoarce în ţara de origine, şefii de stat au eşuat în a consolida un efort politic 
care să ducă la îndeplinirea acestui lucru

27
. Dacă vorbim despre palestinienii 

rămaşi în 1948 în Israel, aceştia au primit cetăţenie şi drept de vot. Cu toate 
acestea statul Israel se defineşte ca stat al evreilor iar arabii nu sunt evrei, astfel 

ei au fost privaţi de-a lungul timpului de anumite drepturi, cum ar fi alocarea de 

resurse mult mai puţine pentru dezvoltarea sectoarelor arabe, pentru 
infrastructură, sistem de învăţământ sau sănătate şi deşi duceau o luptă pentru 

conservarea tradiţiilor şi a identităţii în statul evreiesc deseori erau văzuţi de 

ceilalţi arabi ca fiind trădători pentru că locuiau în Israel
28

. 
 

Concluzii 

 
După războiul din 1967 Israelul s-a impus ca puterea militară superioară 

în regiune şi a anexat peninsula Sinai, Cisiordania, Fâşia Gaza şi Înălţimile 
Golan. Astfel zonele populate de arabi palestinieni au trecut sub un regim 

israelian militar care suprima dreptul la liberă exprimare la drepturi civile şi 

politice şi la adunări. Sute de activişti politici palestinieni au fost deportaţi în 
Iordania sau Liban iar întregi hectare de pământ au fost confiscate de statul 

israelian pentru a extinde aşezările evreieşti. 

                                                                 
25

 Ibidem, pp. 4-5; FAQs about Palestinian Refugees, http://al-awda.org/learn-more/faqs-

about-palestinian-refugees/, accesat în data de 28.04.2015. 
26

 Factsheet Sadaka Nakba , http://www.sadaka.ie/Articles/Factsheets/FACTSHEET-

Nakba.pdf, accesat în data de 28.04.2015; FAQs about Palestinian Refugees…; Joel Beinin, 

Lisa Hjjar, art. cit., pp. 4-5. 
27

 Terry M. Rempel, Palestinian Displacement, Who are the Palestinian Refugees, p.5, 

http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR26/FMR2602.pdf, accesat în data de 28.04.2015. 
28

 Joel Beinin, Lisa Hjjar, art. cit., pp. 5-6. 

http://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinian-refugees/
http://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinian-refugees/
http://www.sadaka.ie/Articles/Factsheets/FACTSHEET-Nakba.pdf
http://www.sadaka.ie/Articles/Factsheets/FACTSHEET-Nakba.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR26/FMR2602.pdf
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 O soluţie în acest sens este dificil de găsit mai ales pentru că părţile 

implicate nu ajung la un context nici măcar teoretic cu privire la problema 

refugiaţilor palestinieni ca de exemplu care ar fi statutul unui refugiat 
palestinian, cine este un refugiat palestinian, care ar fi o definiţie a refugiaţilor 

palestinieni şi mai ales chestiuni care ţin de numărul şi dreptul acestora. 

Negocierile şi încercările de rezolvare a acestei probleme au ajuns într-un punct 
mort tocmai din cauza viziunii diferite dintre Israel şi partea arabă cu privire la 

conflict şi la refugiaţi
29

.  
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 Ibidem, pp. 6-7. 

Figure 1. 
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FILOSOFIE 

 

PROPEDEUTIQUE A UNE PHILOSOPHIE DE LA VEILLE 

PAUL MERCIER

 

 
Abstract:  The subject analyses a concept which has become unusual and 
outdated in philosophy Ŕ veille in French for the latin word Vigilia- which I 

would translate by “watchfulness”. I don‟t intend to describe entirely this 

experience, but to draw up a method for its possibility, which is in the same time 
intellectual and sensitive, and that I name a propaedeutic of experience. Then, I 

propose to show how watchfulness is not outmoded, but is an adequate attitude 
facing the disaster caused by the technological era. Thus, I shall demonstrate that 

Vigilia relates the Self to the Other, an ontological relationship erased by 

Modernity which, by the raising of Reason, has crushed Tradition stabilized in 
community.  For that purpose, I shall use the French Christian philosopher Pierre 

Boutang, who shows in a proper way in his book l‘ontologie du secret that 

watchfulness is a progressive, transitory state between sleep and mindfulness, 
and makes of the asleep state a slumber through awakening. Watchfulness 

connects humanity with what is preexisting language, the Logos. As a result, 

Vigilia carries on secret, which stands by transcendence, in the limit between 
what we cannot discover, and what is too much evident to be spoken out. That‟s 

why, for its spiritual connections, the concept of Veille (lat.vigilia, 
en.watchfulness) in Boutang‟s writings can be translated into Romanian with the 

religious concept of “trezvie”.  

Keywords : Veille, Boutang, Logos, Méthode, Concept. 

« La nature a créé la vigne vierge, mais le progrès a inventé le miroir ». 

Faulkner, Sanctuaire. 

La veille, comme concept, relève d‟un « entre-deux » - pour reprendre 
une expression bien française.  Entre le sommeil et l‟éveil, la veille n‟est pas 

qu‟un état physique, elle est avant tout métaphysique, celui qui fait l‟expérience 
de la veille ne fait pas exception qu‟à lui-même, mais aussi bien envers autrui, 

c‟est donc la suspension d‟une loi naturelle, celle du sommeil et de l‟éveil.   On 

dit aussi bien « veiller » que « veiller sur ». Mais veiller la nuit nous fait plutôt 
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songer à l‟insomnie, c‟est-à-dire à la privation de sommeil
1
, et ce même si les 

nuits sans sommeil peuvent être aussi les plus fécondes. Il faudrait, dans ce cas, 

redonner un sens pleinement positif à la veille. Si c‟est le sens de « veiller sur » 
qui l‟emporte, alors je suis dès lors  responsable d‟autrui dans cet « état 

d‟exception » métaphysique. Un autre sens est donné dans la langue roumaine, 

trezvie, c‟est-à-dire un état d‟éclaircissement de l‟âme
2
. Ainsi, la vraie veille, qui 

est à la fois Vigilia et Trezvanje
3
, dessine un état d‟intériorité mais qui, comme 

symptôme du corps et reflet de l‟Âme, se projette vers l‟Autre. 

 Ainsi, quelles sont les conditions pour établir une philosophie de la 
veille ? Si la veille requiert un accès à une intériorité dont tous ne sont pas 

capables, alors nous proposons le terme de propédeutique.   Une propédeutique, 
c‟est-à-dire une préparation intellectuelle en vue de l‟expérience de la veille. La 

propédeutique réunit en son sein l‟intellect et l‟expérience : elle prend la  défense 

de l‟initiation que requiert la veille. Ainsi, lors de ce cours essai, nous ne 
prétendons pas donner une réponse au problème de l‟expérience de la veille, 

nous voulons élaborer, autant que faire se peut, une méthode de recherche, sans 

renoncer à poser les questions essentielles. Or, nous parlons bien d‟une capacité 
que n‟ont pas tous les hommes. Mais comment est-il possible, dès lors, de parler 

de capacité, sans parler de technique ? 
Premièrement, cette propédeutique se situerait entre le concept et le 

percept. Le concept, en tant qu‟il se positionne entre l‟abstraction et l‟expérience 

premièrement donnée. Le percept, comme ce que l‟on reçoit à partir de la 
conscience de l‟expérience concrète. Mais l‟expérience concrète peut-être, de 

prime abord, toujours en proie aux signes au fondement de notre obéissance. On 

sait, depuis Spinoza, que l‟expérience de la réalité modale est toujours vague, 
prise dans les mécanismes de la fiction. C‟est pourquoi, enseigne-t-il dans le 

TRE, un concept est une définition qu‟enveloppe une idée vraie. Le concept, 

c‟est tout d‟abord la forme de l‟idée, qui requiert une cause efficiente, et peut 
être appliquée à une chose singulière existant en acte

4
. Le rôle de la philosophie, 

dans ce cas, serait de chercher à conceptualiser plus clairement l‟expérience de la 
veille, tout en acceptant de trouver l‟échec à son terme. Et cet échec serait celui 

du langage. En effet, comment relier le concept au nom puisque le concept est en 

ce qui est au-delà - dans un sens de « hors-de »-  du langage, tel que l‟on  conçoit 

                                                                 
1
 On remarque, chez Tristan Corbière, cet insoutenable privation qu‟est l‟insomnie, où la 

veille n‟est pas encore celui d‟un sujet, mais objectivé dans l‟affect qu‟est l‟Espérance ou le 

Regret : «  Dis : pourquoi, durant la nuit blanche, Pluvieuse comme un dimanche, Venir no us 

lécher comme un chien : Espérance ou Regret qui veille. A notre palpitante oreille Parler 

bas... et ne dire rien ? » C.f .T.Corbière, les amours jaunes, « Insomnie »  ed. Glady frère, 

Paris, 1873 
2
 Le dictionnaire dex donne : «  TREZVÍE, trezvii, s. f. (Rar) Stare de limpezime a minții, de 

vioiciune, de agerime; curățenie sufletească » 
3
 Origine slave du mot trezvie. 

4
 B.Spinoza, Traité de la réforme de l‘Entendement , in Œuvres I,  Garnier Frères, Paris, 

1964, §41  . 
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chez Spinoza ? Car c‟est bien dans la philosophie que l‟on médite le plus 

amplement la prétention de relier le concept à la chose même par le langage. Or, 

ce qu‟on pourrait reprocher à Spinoza- bien qu‟il retient la « religiosité » comme 
l‟une des premières attitudes de la sagesse

5
- est d‟étreindre l‟immanence à même 

l‟éternité : sans aucun espoir de périple en vue de l‟origine, le concept est ad 

perennis ce que l‟on  pourrait comprendre sans enfreindre les lois de la durée. Et 
l‟expérience la plus ressemblante à la veille, chez le polisseur de lentilles, serait 

ce qu‟on peut nommer celle du second ou troisième genre de connaissance
6
. Or, 

si la béatitude est l‟Amour de et pour Dieu d‟un même regard sub specie 
aeternitatis, équivalence au sein de l‟essence entre substance et humanité, l‟on y 

oublie l‟abandon de Soi à l‟autre au gré de  l‟épiphanie ; c‟est-à-dire une scission 
physiologique du temps, mais qui ne goûte pas encore à l‟éternité

7
. Mais ce  

bouche-bée « soudain » n‟est pas l‟équivalent, pas même le point de départ de la 

veille : ce point de départ, c‟est la prise de conscience qu‟une autre voie est 
possible, celle entre les couloirs du temps, mais qui requiert  aussi bien un 

savoir-faire. La clarté qui en surgit n‟est pas d‟un même tenant, et il ne suffit pas 

d‟une épiphanie pour me prédisposer à un engagement ontologique envers 
l‟Autre

8
, pas plus qu‟un état d‟exception métaphysique.  

 Le problème qui se pose est donc le suivant : comment se fait-il que nous 
devons avoir recours à des concepts préparant à une voie initiatique pour 

éprouver une expérience aussi ineffable que simple, celle de l‟Amour du 

prochain, dont la base est une responsabilité ontologique? Ce problème 
présuppose que cette initiation ne suppose pas d‟un savoir-faire, peut-être même 

pas d‟un savoir-penser - bien qu‟il nous faille agir et diriger nos idées - mais 

d‟un savoir désirer. Savoir-faire, c‟est devenir maître d‟une teknè, ayant chu 
dans une relation de possession avec la nature, sans réel lien avec la terre que 

l‟on a jadis ajustée sans la supprimer, avec laquelle le paysan établit une relation 

                                                                 
5
 B.Spinoza, Ethique, trad.Charles Appuhn, Garnier Frères, Paris, 1965, IV, pp.37, sc.1. 

6
 Du second genre de connaissance, puisque l‟homme gouverné par la Raison est utile autant 

à soi qu‟à autrui, c‟est-à-dire désir ce qui est bon et accroit la puissance de la communauté  ; 

du troisième genre de connaissance, en tant qu‟expérience de l‟éternité, qui fait abstraction 

du temps, jouit d‟une seconde «  naissance », la béatitude équivalente à la vertu. 
7
 C‟est chez René Char que s‟éprouve de la façon la plus admirable cette image de 

l‟épiphanie : « la vraie vie, le colosse irrécusable, ne se forme que dans les flancs de la 

poésie. Mais l‘homme n‘a pas la souveraineté (ou n‘a pas, ou n‘a pas encore) la discrétion 

de disposer de cette vraie vie, de s‘y fertiliser, sauf en de bref éclairs qui ressemblent à des 

orgasmes. Et dans les ténèbres qui leur succèdent, grâce à la connaissance que ces éclairs 

ont apportée, le Temps, entre le vide horrible qu'il sécrète et un espoir-pressentiment qui ne 

relève que de nous, et n'est que le prochain état d'extrême p oésie et de voyance qui 

s'annonce, le Temps se partagera, s'écoulera, mais à notre profit, moitié verger, moitié 

désert ». C.f R.Char, Rimbaud, poésies, folio classiques, établie et annotée par Louis 

Forestier professeur à la Sorbonne, 1999 et 1965 pour la préface de René Char, p10. 
8
 Nous allons voir, plus loin, que c‟est le concept d‟évènement qui me rend responsable 

envers autrui. 
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d‟appartenance, encore moins de la participation d‟une essence finie à un être 

infini, sur laquelle repose le désir d‟éveiller. 

La veille, dont la véritable origine est la Vigilia, n‟est pas que la 
vigilance « pour soi ». Elle est Vigilance de l‟autre et pour l‟autre. Il n‟est donc 

pas possible de réfléchir avec Blanchot, qui fait de la veille une neutralité du ciel 

au cœur de la nuit, et désubstantialise ce qui relève de la mienneté de la Vigilia
9
.  

D‟emblée, nous nous rappelons des acquis de Lévinas
10

.  Une question se pose 

directement : comment se fait-il que tous les hommes ne soient pas capables de 

Vigilance ? Pour y répondre, je voudrais m‟appuyer sur Pierre Boutang. 
Boutang, dans l‘ontologie du secret, redonne un sens pleinement positif 

au concept de veille
11
. La veille, dans son acception française, a pris un tournant 

privatif. Le trĕzvenije
12

 slave correspond à la vigilia latine, et donc à la vigueur 

de la vie. Torréfaction
13

 de la santé, la lucidité n‟en est qu‟un dérivé, à moins que 

la dyade torréfier-lucidité soit accouplée à ce même stade de la veille, regard 
bienveillant sur la clarté de l‟humus. La veille- qui se situe au-delà d‟une 

présence chrétienne, est avant tout religieuse, c‟est-à-dire le sacrifice pour 

l‟autre. « Qui, sauf l‟homme du ressentiment, s‟indigne ou s‟irrite que l‟on veille 
sur lui ? »

14
, demande Boutang. Et pourtant, il nous semble que la modernité soit 

le surgissement, précisément, de l‟homme du ressentiment, à l‟époque des 
concepts inversés, c‟est-à-dire de la veille devenue sur-veille, pas à pas de 

l‟homme pressé et oppressé.  Pas de veille sans sommeil ou éveil, nous dévoile 

Boutang. Stade suprême de la veille, l‟éveil ?  Si, à en croire Boutang, la veille 
n‟est pas égale dans ses moments d‟extase, si la veille est l‟instant, proprement 

dit, de l‟éveil,  un voyage initiatique, comment ne pas relier le couple 

veille/sommeil à l‟expérience du secret, celui « d‟un seul jour »
15

, pas moins 

                                                                 
9
 « Qui veille? Précisément, la question est écartée par la neutralité de la veille : personne 

ne veille ». Ainsi, Blanchot désolidarise la veillée de ce qui veille. La cosmogonie de son 

texte tient alors d‘une idolâtrie sans transcendance, et ne présuppose aucune responsabilité. 

C.f M.Blanchot,  L'écriture du désastre, Gallimard, Paris, 1980, p. 82 
10

 La veille, si elle n‟est pas un concept fondamental chez Lévinas, est pourtant une exigence 

centrale dans sa philosophie qui, contrairement aux poètes (Baudelaire, Corbier) et à un 

écrivain comme Blanchot, fait de la veille une vigilance, c‟est -à-dire une exigence de Soi 

envers l‟Autre, dans la proximité immédiate d‟autrui de part son visage. 
11

 P.Boutang, ontologie du secret, Section III, « sommeil et veille », PUF, Presses 

Universitaires de France,  2ème édition, 2009,  p283-294. 
12

http://starling.rinet.ru/cgibin/response.cgi?basename=\data\ie\vasmer&first=14161&morph

o=0&root=config. 

Sémantiquement, il y a correspondance entre          et vigilia, bien qu‟il n‟y ait 

matériellement aucune relation entre les deux termes. 
13

 Du lat. Torreo, qui a donné aussi le mot Terre. Serait-il alors un peu précipité de relier ce 

mot à tarro en attique? Dans ce cas, le mot terra, en latin, n‟est qu‟un surprlus de sa véritable 

signification, l‟humus, qui appelle la reconnaissance de l‟homme à toute chose créée.  Cette 

reconnaissance induit la participation et la transcendance. 
14

 P.Boutang, Ibid, p 286. 
15

 P.Boutang, Ibid, « liminaires », p18. 
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long que la vie ? « Au siècle d‟un long jour...», nous répétait l‟illustre Saint-John 

Perse dans le devenir de l‟éternité. Si le voyageur revient vers l‟origine sans se 

détourner de la transcendance, secret ein xarein, vers un nouveau périple, n‟est-
ce pas, de même, un nouveau stade de la veille ? La veille n‟y serait pas un état 

d‟exception, même si les dormeurs non-initiés relèvent de la norme, elle 

s‟évoquerait dans une série de liaisons du secret à l‟autre que lui, et demande que 
l‟on y veille fidèlement. 

 Précisons : Boutang reprend aux grecs le concept du logos, mais en 

opposant Héraclite à Platon. En effet, chez Héraclite, le logos est d‟un seul 
tenant, et crée un fossé entre l‟initié et le non-initié

16
. Or  Boutang, en assimilant 

le stade suprême de l‟éveil au logos initiatique,  ne modèle pas cette initiation 
d‟une seule force, mais bien d‟une puissance de liaison entre plusieurs instants 

progressifs vers l‟éveil afin de combler l‟abîme entre l‟éveil et le sommeil. 

Quant à Platon, s‟il donne une vigueur initiatique au logos- en récusant la force 
des images-  perd cette dimension précise de la vie qu‟est le songe, bien que la 

veille soit le passage des  objets non hypothétiques aux pures idées-nombres, 

c‟est-à-dire vers l‟apogée de l‟éveil
17
. Pas de veille sans éveil, mais pas de veille 

non plus sans songe, sans quoi nous ne pourrions plus habiter le monde. La 

veille, de par son caractère initiatique, est pleinement reliée au secret
18

. Mais si 
tout secret, bien qu‟il puisse être révélé, suppose un gardien, ou bien des 

obstacles, et comme il est reconnu que la nature est d‟un abord pudique, il faut 

accepter dès lors l‟enjeu d‟une certaine révolte au sein de ce voyage, peut-être 
même violence du concept, jusqu‟à déflorer une partie de l‟essence des choses. 

L‟expérience d‟une philosophie de la veille s‟accompagne, de ce fait, d‟une 

épreuve aux limites de la transcendance, soit le secret de l‟être
19

.  
   En s‟aidant d‟un philosophe tel que Pierre Boutang, nous comprenons 

que l‟abandon de la Vigilia est dû à la modernité.  Modernité vient de l‟adverbe 

modo en latin : ce qui vient de se passer, ce qui est nouveau. La modernité 
oppose ainsi l‟évènement à l‟évènementiel : l‟évènement n‟est pas ce qui arrive 

par hasard, un simple fait du fatum, brisé dans le corps de la phusis, la nature 
ayant perdu les traits de sa sincérité, de la communion, de l‟enchantement ; ni 

une simple position temporelle qui demande à « être vécue », ou « fêtée », 

quoique l‟on dise de l‟événementiel
20
.  L‟évènement, quel qu‟il soit, est 

                                                                 
16

 L‟analogie entre le non-initié et celui qui ne fait pas l‟expérience de la veille tient en ce 

que le dormeur voit passer les images sans pourtant recueillir leur réalité. 
17

 On pourrait concéder toutefois à Platon une place privilégiée pour le sommeil qui suit la 

spéculation philosophique. Bien que l‟image n‟éveille pas le songe chez le philosophie grec, 

un Poros s‟endort bien, enivré de nectar, dans le jardin de Zeus. Cette ivresse, qui ouvre la 

voie au bonheur où le moi se fonde à travers d‟une « humanité fraternelle et discrète », pour 

reprendre Rimbaud dans le sonnet de jeunesse. 
18

P. Boutang, ontologie du secret, op.cit, « le sceau du secret », p125. 
19

 Ibid, p397. 
20

 Par exemple, les fêtes nationales, les évènements d‟une ville étudiante, les parades, les 

journées destinées à une personne, une notion, ne tombent pas sous le concept de 
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évènement pour peu qu‟il suscite une prise de conscience, à la base de 

l‟engagement pour l‟autre, une responsabilité au-delà de la métaphysique. 

Précisément, l‟évènement garde en son sein une localité spirituelle, au-delà de la 
ligne matérielle, du pur contour, et invoque la communion entre les Hommes. 

L‟exemple le plus frappant, pour le fondement de  notre civilisation, est la 

résurrection du Christ.  L‟évènementiel, qui caractérise nos sociétés 
contemporaines, est la société du paraître, du consommé : sans aucun fondement 

ontologique, la répétition qui y surgit presque comme ex nihilo surveille ce que 

l‟évènementiel demande à rétablir
21
. La veille s‟y efface, la surveille achève  

l‟être et ridiculise le paraître
22
. Ainsi, l‟évènement réunit en son sein ce qui 

relève de la relation de Soi à l‟autre au sein d‟une communauté et peut, dans le 
cercle tribal par exemple, s‟apparenter à une initiation. La veille comme 

présence de Soi à l‟autre, ce qui nous fait penser trop facilement, peut-être, à la 

responsabilité ontologique apparentée à une construction possible de 
l‟engagement. Mais une construction de l‟engagement purement théorique fait 

encore partie de la modernité. On ne compte pas, ici décrire les conditions de 

possibilités de l‟expérience : mais  comment celle-ci aurait pu déjà être vécue. 
C‟est bien donc une idée de l‟origine qui ne doit pas être séparée des promesses 

de l‟avenir. 
La crise du monde moderne a donné lieu au conflit entre modernité et 

postmodernité du point de vue philosophique.  L‟aporie qui en naît se résume 

simplement : elle oppose construction et déconstruction. Or, une relation entre 
deux personnes humaines ne se construit pas comme l‟on érige un bâtiment,  et 

le dialogue qui en naît n‟est pas analysable du point de vue « théorique », ni 

analytique.  De son côté, le post-modernisme prétend déconstruire ce qu‟ont 
essayé de bâtir symboliquement les modernes, c‟est-à-dire l‟autorité de la Raison 

sur les préjugés de la foi, la fuite en avant du progrès succède donc au savoir 

thématique et symbolique de l‟Histoire
23
, écorché dans la spécialisation des 

savoirs, ou l‟émancipation de tout enracinement Ŕ ce qui revient à dire une 

liberté négatrice des valeurs. Multiplicité sans Un : on y  oublierait même 
l‟existence du Logos.  

                                                                                                                                                                        
l‟évènement, mais de l‟évènementiel, c‟est-à-dire ne relèvent ni de la communion, ni de 

l‟humilité, ni de la sincérité, ni de la charité, mais de l‟hédonisme, de l‟orgueil, de la 

jouissance dans l‟instant présent. 
21

 Ainsi, l‟évènementiel est du côté du rétablissement, et s‟oppose à la restauration au cœur 

du concept de l‟évènement, c‟est-à-dire la répétition de l‟instant fondateur. Cette opposition 

creuse un peu plus la différence fondamentale entre ce qui relève de la modernité d‟une part, 

et du pré-moderne d‟autre part. 
22

 Le paraître est, chez Boutang, précisément ce dont on ne peut parler. Mais le postmoderne 

fait du sérieux moderne un ridicule, c‟est donc une vie sans secret, inscrite dans le manifeste 

pur.  
23

 Cette opposition, telle que donnée ici, est très sommaire. Elle devrait être expliqué dans un 

projet d‟écriture plus ample. 
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  Une propédeutique à une philosophie de la veille ne saurait être 

seulement intellectuelle. Le concept de propédeutique, relié à celui de 

philosophie, nous rappelle cette dimension essentielle qu‟est l‟Amour du 
prochain. Si la philosophie est de prime abord l‟amour de la sagesse, cette même 

sagesse trouve sa racine dans le Logos. Or, le logos n‟est pas le langage de la 

Raison, pas plus que la Raison du langage, le logos est l‟origine de l‟être 
langagier et demande son recueillement ein xarein. Le concept, de son côté, ne 

se situe pas du côté de cet être originaire : il est en le résultat le plus pratique, 

c‟est-à-dire qu‟il fixe un ordre du temps que la parole prophétique vient ou est 
venu à aboutir

24
.  Par conséquent, c‟est bien le logos qui se fait origine et raison 

du concept, dont le duel, c‟est-à-dire un « être-ensemble », permet de préparer le 
mieux ce qui relève de la Vigilia, entre origine et expérience à venir. C‟est 

pourquoi, chez Boutang, les tonalités  affectives de notre expérience quotidienne 

(le sommeil, la larme, l‟oubli, la prière, jusqu‟à l‟humilité) sont les mieux 
rapportées à leur concept quand elles peuvent être éveillées : quotidiennement, 

elles sont soient en latence,  soit renié - tapi sous le dénigrement moderne- dont 

le résultat effectif et d‟avoir supprimé de façon véritable la larme, la prière, 
l‟humilité : des modalités de l‟esse qui rencontrent  intimement le chemin de 

l‟Autre. Il est donc utile de conceptualiser de façon humble et efficace les 
concepts auxquels ces tonalités se rapportent, et remonter ainsi vers le Logos. En 

outre, faire advenir l‟autorité de l‟éternité au sein du devenir de l‟instant
25

. 

  Les enjeux d‟une « propédeutique à une philosophie de la 
veille » se déploient jusque dans le rapport originel entre langage et relation à 

l‟autre. Ce serait alors une relation à la fois philosophique et poétique.  Ainsi, 

retrouver l‟originalité de ce logos originaire, ce serait ouvrir de nouveau la porte 
à la Tradition. En effet, la seule quête du sens est la Tradition. Rappelons que 

l‟herméneutique, qu‟elle soit de Gadamer ou de Ricoeur, dénonce l‟abandon de 

la Tradition chez les modernes : soit par rejet des préjugés de la Tradition chez le 
premier, soit par oubli du langage symbolique chez le second. Nous ne 

prendrons pas, ici, la Tradition dans sa relation avec l‟archaïsme. Mais la 
tradition, quelle soit chrétienne, ou archaïque, est tradition pour le sens 

                                                                 
24

 P.Boutang, ontologie du secret, op.cit, « Esquisse d‟une genèse ». Cependant, lorsque 

Boutang vient à objecter que le concept soit à l‟origine du langage, il le range derechef du 

côté de la science car tous deux renient l‟être. Or, le concept philosophique ne serait pas tant 

du côté de la science en reniant l‟être, mais serait l‟intermédiaire entre l‟être et le paraître. 

Bien plus, il garantirait le  devenir de l‟être. La prophétie, de son côté,  est «  temporelle, mais 

par son origine et sa visée Ŕ même si l‟objet de prédilection est proche- écartèle le temps 

entre plus-que-passé et outre-avenir ». 
25

 On peut, à ce moment-là,  s‟aider de l‟herméneutique.  L‟herméneutique prétend  remonter 

aux sources du langage. Mais l‟herméneutique, surtout chez celle de Ricoeur, ne remonte pas 

au-delà des sources théoriques du langage, c‟est-à-dire l‟ineffabilité de l‟expérience. 

Autrement dit,  j‟ose affirmer que l‟herméneutique du XXème siècle relève encore d‟une 

construction théorique, c‟est-à-dire d‟une modernité philosophique. Elle oublie alors la 

véritable transcendance, la présence invisible, mais pourtant palpable, de l‟être distant à Soi.  
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autotélique qu‟elle énonce : c‟est le mythe
26
.  Le concept de répétition s‟y fonde, 

c‟est-à-dire répétition du même au cœur de l‟instant créateur, à la base de 

l‟évènement. Ainsi, Boutang énonce : « nous ne doutons pas que la 
métaphysique soit la servante de la poïesis, au sens platonicien du terme, où la 

poïesie est généralement naissance, passage à l‟être, dont la création dont même 

l‟homme est capable ».  La véritable métaphysique se recueille dans la poésie de 
l‟être-au-monde et s‟arme contre son adversaire le plus redoutable, le nihilisme  : 

ce dernier, qui fait du rien un quelque chose, est ainsi l‟opposé  de la veille, car 

la naissance n‟y engage rien ; au contraire, la naissance entraîne la responsabilité 
ontologique, est œuvre pour la Transcendance à travers la Tradition qu‟elle 

transmet d‟une fidélité créatrice
27
. La veille éveillerait, par conséquent, la 

traduction de la possibilité du sens, et porte à la présence la Tradition. Boutang 

décrit ainsi la poésie, dans les frontières de la Transcendance, comme « le recel 

de tous les sens des mots » dont il est l‟hôte, de l‟âge des dieux jusqu‟à celui des 
hommes. Etre-au monde entre ciel et terre, dans la clarté obscure qui abolit 

l‟opposition de la nuit et du jour, la veille s‟y épanouit de façon plénière  : 

comme ascension entre le sommeil des dormeurs dans la caverne, et l‟éveil des 
initiés ; comme périple, nous le verrons, oblique, c‟est-à-dire qui saille la 

linéarité, sans pour autant être cyclique
28
, croisé à la théologie d‟une 

exploration
29

.  

 Une propédeutique suppose, de même, une méthode. Cette méthode doit 

être donc à la fois herméneutique et ontologique. Herméneutique : en 
reconnaissant que la parole est du côté de l‟être, elle évite l‟écueil de la 

communication, cette dernière transmettant l‟information au sein de ce qui 

sépare un individu x d‟un individu y. L‟herméneutique, en posant des questions 
à l‟autre via le texte, ne prend pas toutefois en considération  ce qui relève du 

spontané dans ma relation à l‟Autre et à la communauté, et traque le symbole au 

lieu de puiser sa force. Or, si la Tradition est perdue, comment la retrouver ? 
L‟herméneutique est ainsi reliée à une ontologie fondamentale, celle du « secret, 

qui ne présuppose pas de modèle, mais pose des questions »
30

. Mais le Liminaire 
de l‘Ontologie du secret  ne nous laisse pas tarir de patience, comme sur le quai 

                                                                 
26

 Ici, nous devons opérer une distinction avec la coutume, en s‟aidant de René Guénon  : la 

coutume est la parodie de la Tradition lorsque cette dernière vient à disparaître. Ainsi, la 

coutume est liée à l‟évènementiel. La dégradation de la Tradition se confond avec l‟habitude, 

qui est une répétition sans fondement ontologique. 
27

 Si la poïesis est naissance, chaque naissance humaine, ontologiquement, prend à son tour 

le sens d‟une création. D‟ailleurs, la mère ne dit-elle pas de son enfant qu‟elle est son chef-

d‟œuvre ? 
28

 Ainsi, la veille n‟est pas un état d‟exception. Cet état supposerait une statique de cette 

expérience, il exclurait le viatique. Plutôt  qu‟état d‟exception, la veille est périple 

exceptionnel. Il n‟y a donc pas tant suspension de la norme que suppression des images 

fantomatiques de notre expérience quotidienne, bien que ces mêmes images possèdent une 

force pour recueillir ce qui relève de la limite au seuil de la Transcendance. 
29

 La veille n‟est donc ni un état d‟exception, ni une technique à apprendre. 
30

 P.Boutang, ontologie du secret, op.cit, p10. 
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en attente d‟un bateau point encore advenu, à propos du problème de ma relation 

à l‟autre. Et c‟est pourquoi, d‟emblée, l‟herméneutique est son alliée la plus 

courageuse, puisqu‟elle s‟adresse « aux conditions langagières de toute 
expérience »

31
. Ainsi, les questions seraient à poser sur des écrits antérieurs à 

notre modernité, celle d‟une philosophie de l‟initiation si chère aux grecs, puis 

aux scolastiques, cette philosophie où le concept se situe entre ce qui est déjà 
communiqué et ce qui est encore à apprendre. 

  Mais qu‟entendons-nous par méthode ? Prenons la racine grecque du 

mot : μετάŔ ὁδός 
32
. La méthode convient de façon idoine à la veille : liée à 

l‘ontologie du secret de Boutang, l‟homo viator
33
, que l‟on retrouve aussi bien 

chez Gabriel Marcel, est l‟équivalent du voyageur
34
.  La prière, par exemple est 

une des modalités du voyageur : se moquant de l‟ordre inquiétant du monde, il 

en bouleverse son ordre temporel, et ainsi « projette un terme où les espaces 

intermédiaires et les obstacles surmontés seront comme annulés réellement, 
sinon pour la mémoire ». L‟herméneutique poétique de Pierre Boutang convient 

donc parfaitement à cette propédeutique : chez le philosophe catholique, 

l‟histoire du langage ne se détache pas de la quête du secret, qui est le voyage, 
accompagné d‟une fatigue

35
 métaphysique au sein de cette épreuve

36
, sans 

                                                                 
31

 P.Ricoeur, du texte à l‘action, Points Essais, Paris, 1998, p33. 
32

 Il y a donc bien une notion de cheminement dans la méthode, c‟est -à-dire une direction, à 

la fois de ce qui relève de la pensée, mais aussi du domaine sensible. C‟est pourquoi, dans un 

premier temps, cette méthode pose des questions, trace un chemin de la  pensée qui doit 

correspondre, pour le lecteur vigilent, au périple qu‟il doit entreprendre. 
33

  Chez Gabriel Marcel,  face aux dangers de la technique, le philosophe doit rester vigilant, 

au seuil de la musique comme promesse d‟un autre monde, dans l‟expérience concrète d‟une 

« lumière toute proche » -  celle du théâtre- nous évitant l‟angoisse des abysses de l‟être qui 

ne s‟est pas encore manifesté, au gré des douleurs du désenchantement et de la détresse de 

notre époque. 
34

 Ainsi, Boutang décrit le voyage du chrétien comme « métaphore (…) la plus vivace, même 

s‟il désire le parcours le plus bref, [et] conçoit, dans le tremblement, que le «  viatique » 

consommé en route non seulement subsiste à la fin, mais de quelque manière décide du sens 

et de la fin ». 
35

 La fatigue, divisé en deux concepts Ŕ à croire que la modernité ne fait que diviser les 

tonalités affectives de la vigueur- est devenue épuisement : c‟est-à-dire la fatigue du travail 

répititif dans l‟aliénation technique, symptôme d‟une  pathologie de la suffisance. C‟est ainsi 

que j‟ai trouvé cette très bonne citation dans «  La fatigue. », Études 6/2005 (Tome 402) , 

p. 805-816  URL : www.cairn.info/revue-etudes-2005-6-page-805.htm. : « Dans l‘Ecriture, 

il y a ce passage unique (car seul l‘évangéliste Jean le rapporte) où l‘on voit Jésus non pas 

dormir, mais fatigué, assis au bord d‘un puits, à Sychar, en Samarie. Fatigué du chemin, 

Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C‘est l‘épisode de sa rencontre avec la 

Samaritaine. Saint Augustin en fait un étonnant commentaire  : « Jésus n‘est pas fatigué sans 

raison, la force de Dieu n‘est pas fatiguée sans raison […]. Ce n‘est pas pour rien qu‘il est 

fatigué, celui qui calme nos fatigues, celui dont l‘absence nous épuise et dont la présence 

restaure nos forces […]. C‘est pour toi, mon frère, que Jésus est fatigué du chemin. Nous 

voyons en Jésus la force et la faiblesse : il nous apparaît tout à la fois puissant et anéanti 

[…]. Son chemin, c‘est la chair qu‘il a prise pour notre amour. En effet, quel chemin pouvait 

suivre celui qui se trouve partout et ne manque nulle part  ? Où pouvait-il aller ? D‘où 

http://www.cairn.info/revue-etudes-2005-6-page-805.htm
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repousser l‟idée d‟origine ou de viatique, que ce soit au départ ou à l‟arrivée, 

qu‟abolit le voyage moderne trompant non pas le temps, mais la quiétude de 

l‟espace à traverser. 
Le secret, s‟il est une « limite », est la limite propre au langage, entre le 

dit et l‟ineffable, épanoui dans le chant. Il ne faut pas confondre cette limite avec 

le Dire lévinassien, qui est l‟antériorité à tout signe verbal,  à toute question et 
fonde la proximité envers mon prochain

37
. La musique, comme « forme de la 

métaphysique » rassure le concept dans son impuissance à éveiller les promesses 

du Logos, et repose le veilleur en situation de transcendance d‟une caresse 
presque  candide. Nous n‟affirmons pas, toutefois, que la Vigilia fasse partie du 

secret, mais elle l‟accompagne. Toutefois, dans les couloirs de son initiation, sa 
conceptualisation ne revient pas à donner son expérience plénière : elle 

appartient à tout un chacun. Ainsi, en ayant déjà relié la Vigilia à l‟Humus, le 

premier enveloppe le second : c‟est véritablement l‟humilité qui se donne 
comme affirmation de l‟être tout en se tenant devant lui, discrète. 

 En conclusion, si l‟on doit être vigilant dans le domaine pratique, la 

philosophie fait de cette nécessité une exigence conceptuelle comme souci de la 
Transcendance. Elle est une exigence vis-à-vis de soi dans la mesure où elle 

veille sur l‟autre, quand bien même le plus faible, et accepte, à son tour, que l‟on 
veille sur soi, et protège la reconnaissance envers l‟humanité, donc envers la 

Création
38
.  Je précise que j‟élabore ici une philosophie de la veille, car la Vigilia 

peut s‟incarner en de nombreuses formes, elle en adopte une autre, par exemple, 
chez un Lévinas

39
. C‟est ainsi que cette élaboration est une propédeutique à une 

maïeutique de l‟avenir : nous devons accoucher, en chacun de nous, cette part 

secrète, celle qui se tient à la limite entre ce qui est trop caché pour être atteint et 

                                                                                                                                                                        
pouvait-il venir ? Evidemment, il venait vers nous, et n‘y venait qu‘en se revêtant de la forme 

visible de notre corps. […] Son incarnation est donc son chemin. C‘est pourquoi la fatigue 

―qu‘il a ressentie du chemin n‘‘est autre que la fatigue résultant pour lui de son 

incarnation. » 
36

 L‟herméneutique fonde la possibilité, de même, d‟une ontologie poétique, celle de la 

présence au monde. Or, la poésie ne fait pas seulement référence à ce qui est poétique, mais 

bien à une poésie de la vie, soit la musique et le théâtre  L‟herméneutique, celle qui prend en 

charge l‟interprétation du texte dans la modernité, pourrait s‟allier à l‟être-au-monde, 

assumant à la fois à la modernité sans se détourner de l‟origine.  
37

 E.Lévinas, autrement qu‘être, Martinus Nijhoff, 1978, p17. Nous procédons, à l‟aide de 

Boutang, de façon inverse : c‟est la question, d‟abord philosophique (et en ce sens, 

herméneutique), qui permet de libérer le sujet de la conscience endormie qui le cloisonne 

dans le monde des apparences. 
38

 Ainsi, cet être à la limite du langage, épanoui dans le secret, vise l‟universalité d‟un Salut. 

C.f Ontologie du secret, op.cit, « esquisse d‟une genèse », p155-156. 
39

 En effet, la responsabilité chez Lévinas suppose aussi la proximité avec le visage d‟autrui. 

Or, la veille dont il est question, ici, serait bien plus une idée d‟origine. On reconnaîtra, 

toutefois, chez Lévinas, la veille comme cette lumière qui se fait obsession de l‟Autre. Elle 

évite l‟écueil, ainsi, de la nostalgie. 
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trop évident pour être saisi
40

, sans quoi nous continuerions de chuter à travers le 

miroir du progrès, qui par sa fuite en avant ne peut ramener du voyage initiatique 

ce qui s‟apparente au plus-que-passé pour le dormeur et rejetterait une 
métaphysique de l‟espérance loin, dans l‟outre-avenir

41
.  C‟est pourquoi 

l‟enseignement du dénouement de l‘ontologie du secret renvoie à l‟origine, au 

liminaire, un point de retour où nous aurions déjà aperçu la constitution 
essentielle de notre chemin :  

« or, ce projet de l‟être, qu‟est le présent vivant, en quoi l‟homme 

tend à coïncider avec son esse, n‟est pas le seul mode de son essence. Ce 
couloir oblique, où l‟obliquité naît de la composition, et des 

transformations des éléments qui composent la présence, est sans cesse 
traversé, pour chaque personne, à partir de chaque conscience, par des 

intentions de connaître et de sentir, par l‟accueil et le recueil des formes 

innombrables de l‟être « autre » »
42

.  
C‟est ainsi qu‟à ce point de passage nous avons entrevu la forme d‟une 

dialectique : non celle-là qui abolit la matière, mais une dialectique de l‟oblicité, 

celle-ci qui fait entorse aux lignes déjà constituées du temps et de l‟espace, dont 
le retour, à l‟aurore crépusculaire de sa boucle, éprouverait l‟authenticité d‟un 

« j‟ai appris » : c‟est aussi l‟eidos le plus secret, et donc le plus aimable, de 
l‟initiation.  

  

 Après avoir acquis ces bases, je voudrais tracer, très rapidement, les 
lignes de conduites au sein de cette recherche

43
: 

1) Construire une aporie, celle de l‟opposition entre  modernité et post-

modernité. 
2) Montrer en quoi la construction d‟un engagement, tels que proposés par 

Kant et Ricoeur, ne suffisent pas à répondre à cette opposition. 

3) Déduire que la Vigilia est une des modalités de l‟expérience de l‟être 
ayant été vaincue par la pensée moderne. 

4) Ensuite, pour stabiliser (toujours dans la vue d‟une action) une 
philosophie de la veille à la fois satisfaisante et concrète, il faut éviter 

l‟écueil d‟être soit pré-moderne ou anti-moderne. Car être pré-moderne, 

c‟est encore vouloir abolir ce qui m‟engage à l‟être par ma naissance, 
jusqu‟à la fuite du présent, en dehors de la communauté des hommes. 

D‟autre part, être anti-moderne revient aux mêmes fins pratiques que la 

modernité : l‟anti-moderne, surtout celui politique, met à profit ce contre 

                                                                 
40

 Et la limite entre ce qui est indéfinissable (l‟être) et ce qui est défini sans pour autant qu‟il 

ne puisse être conceptualisé. 
41

  On peut faire, dès lors, une distinction entre le plus -que-passé et le passé. Le plus -que-

passé, pour tout non-initié, est l‟origine au-delà de la limite, qui ne peut plus être recueilli si 

ce n‟est en des spasme nostalgiques. La veille fait du plus-que-passé un passé de l‟avenir. 
42

 Pierre Boutang, ontologie du secret, op.cit, p476. 
43

 J‟établis ici un plan de recherche, d‟où la brieveté des cinq points. 



115 
 

quoi il combat. Il faut donc assumer la modernité pour pouvoir la 

critiquer 

5) Enfin, la méthode, à la fois en tant que principe théorique d‟action, et 
cheminement au sein d‟un parcours oblique, sera herméneutique et 

ontologique. 
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ISTORIA CINEMATOGRAFIEI 

 

„OMAR” ȘI „BETHLEHEM” – SPECTRE ALE 
CINEMATOGRAFIEI ISRAELIANO-PALESTINIENE 

 

CRISTINA PAULA – GRETA  

 

Abstract: The present study intends to analyze the Israeli-Palestinian 

conflict representation in two contemporary movies: Omar (Palestinian 
director Hany Abu-Assad) and Bethlehem (Israeli director Yuval Adler) that 
could allow their discourses to be defined as multiple perspective approach 

in the cultural area. Starting with the history of representation of the Other in 
Israeli Cinematography, we choose to speak about them in terms of national 

narratives, principal and secondary discourse and alterity. 
 
Key-words: national narratives, (the) secondary, the Other, Israeli-

Palestinian Cinematography 
 

 Începând cu 1980 un fenomen aparte apare în cinematografia israeliană, 
și anume creșterea interesului regizorilor asupra problematicii poporului 

palestinian. Cele mai valoroase filme din această perioadă înfățișează suferințele 

palestinienilor din teritoriile ocupate, construiesc imaginea activiștilor 
palestinieni drept luptători pentru libertate, introduc limba și viziunea arabă 

pentru a-i susține pe cei care, până acum, erau considerați amenințarea principală 

împotriva statului Israel și a ordinii sociale impuse de acesta. Majoritatea 
filmelor care abordează aceste teme în anii `80 au fost considerate de stânga și 

trasau o linie clară între moderați și extremiști (în ambele tabere - israeliană și 
palestiniană).

1
 

 După o pauză de un deceniu, în care atenția cinefililor s-a îndreptat spre 

cercurile sociale din Tel Aviv și pe reexaminarea procesului de absorbție al 
imigranților în interiorul societății israeliene, interesul pentru reprezentarea 

Celuilalt și a conflictului israeliano-palestinian revine pe scena cinematografică. 

                                                                 

 Master Studii Iudaice, Anul II, Facultatea de Istorie și Filozofie, UBB 

1
 Yael Ben-Zvi-Morad, The Evolution of the Portrayal of the Israeli-Palestinian Conflict in 

Contemporary Israeli Cinema reluat în Miri Talmon, Israeli Cinema – Identity in motion, 

University of Texas Press, 2011, p. 276. 
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Filmele care încep să apară în această perioadă fac parte dintr-un spectru tematic 

mai larg care combină activismul filmelor din anii `80 cu hedonismul anilor `90. 

Printre cele mai semnificative pelicule se numără The Bubble (regizat de Eytan 
Fox). Filmul împletește stilul de viață hedonist al orașului Tel Aviv cu descrierea 

realităților din teritoriile ocupate. Un alt exemplu care urmează aceeași structură 

este Walk on Water (2004 - același regizor). Acesta explorează legătura dintre 
Holocaust, negația exilului și relația israelianului cu palestinienii din teritoriile 

ocupate. Dacă la începutul filmului protagonistul, exponent al mitului Sabra 

(imagine utopică creată de sioniști pentru a întruchipa evreul născut în Israel, 
care și-a recăpătat demnitatea prin muncă și s-a desprins de moștenirea 

diasporei), luptă împotriva terorismului palestinian, acesta ajunge să călătorească 
în Germania unde își redescoperă rădăcinile cu diaspora. Efectul acestei călătorii 

este schimbarea percepției personajului: la întoarcerea în Israel nu mai vede 

Israelul drept un bloc militar necesar pentru siguranța cetățenilor săi, iar 
palestinienii nu mai reprezintă inamicul, ci ființe umane. Regizorul 

deconstruiește mitul Sabra și reconstruiește un portret uman aplicabil atât 

israelienilor, cât și palestinienilor. 
2
 

 Există o distanță clară între modul de reprezentare al conflictului 

israeliano-palestinian în filmele realizate în anii `80 și cele de după 2000. Dacă 
filmele din anii `80 trasau o linie clară între moderați și extremiști (putem vorbi 

în tipologii de personaje: „pozitive” respectiv „negative”), cele de după 2000 

recreează dialectica bine-rău (agresor-victimă) doar pentru a o deconstrui și a 
arăta superficialitatea perceperii realității în acești termeni simpliști. Din această 

perspectivă, dacă filmele din prima perioadă au în vedere membrii de stângă ai 

societății israeliene care se opun forțelor militare și militează pentru pace, cele 
de după 2000 se axează pe reproducerea realităților cotidiene în care violența 

conflictului israeliano-palestinian devine rutină. Însă, cea mai acerbă critică 

adusă filmelor anilor `80 de către noul val cinematografic are în vedere falsa 
reprezentare a Celuilalt-palestinian datorată accentului pus pe portretizarea 

militanților pentru pace în ipostaza de victime ale sistemului în detrimentul 
reprezentării realităților palestiniene.

3
 

 Dacă avem în vedere o traiectorie a cinematografiei palestiniene în 

reprezentarea conflictului israeliano-palestinian din 1980 și până în prezent, se 
poate observa o recurență în portretizarea familiei. Figura mamei (sau a femeii în 

general) este centrală și se află în strânsă legătură cu ideea de teritorialitate și 

spațiu identitar palestinian, în timp ce figura paternă este de cele mai multe ori 
absentă, afectată de boală sau slabă, simbolizând o masculinitate subminată, 

castrată de regimul israelian. Prin acțiunile repetitive, monotone, femeile 
palestiniene conservă și renasc cultura și identitatea națională: „Women in 

Palestinian cinema thereby validate Homi K. Bhabha‟s argument that 

                                                                 
2
Ibidem, p. 277. 

3
Ibidem, pp. 278-279. 
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nationalism is preserved and renewed through daily rituals”.
4
 Printre filmele care 

surprind această imagine putem aminti: Wedding in Galilee (Michel Khleifi, 

1987), The Tale of the Three Lost Jewels (Michel Khleifi, 1995), Waiting for 
Salah-Eddin (Tawfik Abu Wael, 2001), Makluba (Rashid Masharawi, 2000). 

 Reprezentarea conflictului cunoaște o nouă abordare odată cu apariția 

discuției referitoare la posibilitatea integrării cinematografiei palestiniene în 
interiorul cinematografiei israeliene. Cinematografia israeliană de după 2000, 

care încearcă să ofere o perspectivă istorico-culturală nu doar învingătorilor, ci și 

învinșilor, realizează trecerea de la o mono-perspectivă (ce avea în vedere 
toposul și identitatea israeliană), la o pluri-perspectivă (reprezentarea Celuilalt) 

care face loc vocii artiștilor palestinieni. În acest context, regizori și artiști 
palestinieni precum Michel Khleifi, Elia Suleiman, HanaElias, NizarHassan, 

IbtisamMara'ana, HanyAbu-Assad, AliNassar, Muhammad Bakri, Tawfik Abu 

Wael, Ula Tabari, Sharif Waked, and Ahlam Shibli au apărut pe scena culturală 
israeliană. Unii dintre criticii israelieni problematizează limitarea poziționării 

acestora sub egida cinematografiei palestiniană și vorbesc despre o posibilă 

integrare a regizorilor în valul cinematografic israelian: „films made by 
Palestinians are also partially about Israel. Writing about Palestinian filmmakers, 

including also those in the occupied West Bank or Gaza, as well as those in the 
Diaspora raise equally vexed questions. At this point of history, “Palestine” and 

“Israel” are co-implicated and must be discussed relationally”
5
. Nurith Gertz 

susține asemănarea dintre cele două culturi cinematografice (și nu numai) și 
punctează câteva dintre elementele comune: „Both societies, Israeli and 

Palestinian (among the latter, I include the Israeli Arab), have barricaded 

themselves into what appear to be unbridgeable national attitudes. Nevertheless, 
a close study of their films of the past decade and a half strongly suggests that 

they actually speak in kindred languages and express comparable opinions. 

Given these similarities, there is perhaps a basis for a dialogue that, at this 
historical stage in the political reality, at first seems impossible. Both cinemas 

express a yearning for a world without borders, whether of class, nation, or 
gender. The subjects of the filmsare dissimilar, and the national attitudes 

expressed in them are different, but the language of space and gender that 

emerges from them is comparable. […]Both cinemas, however, are products of a 
postmodern era, in which national narratives are shattered and national borders 

subverted, and in which an `̀ escape from one thinking, one identity, one place'' 

becomes possible.”
6
 Această polifonie și pluri-perspectivă reflectă premisele de 

la care am pornit: o realitate socială complexă, neomogenă, conflictuală dar mai 

fidel redată și, pe de altă parte, ipostaza conflictului drept generator de narațiuni 
și interacțiune culturală între israelieni și palestinieni. 

                                                                 
4
Ibidem, p. 287. 

5
Ella Shohat, Israeli cinema: East/West and the politics of representation , IB Tauris, 

London, 2010, p. 271. 
6
Nurith Gertz, Space and gender in the new Israeli and Palestinian cinema, în Prooftexts,  

22,1-2 (2002), p. 159. 
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„Omar‖ și „Bethlehem‖ – spectre ale cinematografiei israeliano-palestiniene – 

rolul cinematografiei ca sursă a narațiunii identitare  

 
 În contextul unei discuții detaliate și aplicate asupra modalităților de 

reprezentare ale conflictului israeliano-palestinian în cinematografia celor două 

națiuni, am ales spre analiză două filme relativ recente: Omar și Bethlehem. 
Dacă primul aparține regizorului palestinian Hany Abu-Assad, cel de al doilea 

este realizat de israelianul Yuval Adler. Alegerea nu este una aleatorie, ambele 
filme sunt lansate în 2013 și abordează problematica conflictului israeliano-

palestinian din perspectiva colaboraționiștilor, a familiei și a posibilității 

comunicării între cele două popoare.   
 Omar spune povestea unui tânăr palestinian care este nevoit să 

escaladeze zilnic zidul construit de autoritățile israeliene la granița cu 

Cisiordania pentru a-și vizita prietenii din copilărie și pe tânăra de care este 
îndrăgostit. Împreună cu ceilalți doi prieteni (Tareq și Amjad) organizează un 

atac împotriva soldaților israelieni și ucid pe unul dintre aceștia. În urma 
incidentului, Omar este prins de forțele israeliene, torturat și forțat de către 

agentul Rami (israelian) să fie colaborator pentru aceștia. Pe de altă parte, 

Bethlehem, urmărește relația dintre Sanfur (adolescent palestinian și fratele mai 
mic al unuia dintre militanții palestinieni urmărit de serviciile secrete israeliene) 

și Razi (agentul israelian ce îl are în atenție pe băiat și care încearcă atât să îl 

protejeze pe Sanfur, cât și să oprească un atac terorist împotriva Israelului pus la 
cale de fratele lui Sanfur). 

 Pentru a examina narațiunile celor două filme, propunem trei direcții de 

analiză: prima se referă la portretizarea propriei identități și societăți, a doua este 
încercarea de reprezentare a Celuilalt, iar a treia - interacțiunea cu Celălalt și 

posibilitatea sau imposibilitatea comunicării. Pornind de la această structură, nu 
putem să nu ne gândim la schema narativă a conflictului israeliano-palestinian, 

în cele două filme, în termenii lui Virgil Nemoianu referitori la centru-margine, 

principal-secundar: „cei doi termeni sunt opuși, dar nu contradictorii Ŕ ei 
coexistă într-o stare de inegalitate […] inegalitatea produce, deci, unitate și 

diversitate, fără fuzionarea sau topirea elementelor într-o sinteză. Inegalitatea 

recesivă este echivalentă respectului față de existență”
7
. Astfel, la nivel cultural 

schema conflictului dintre principal și secundar (israelian Ŕ palestinian) produce 

la nivel semiotic descentralizări și relativizări care oferă o breșă pentru 
reprezentarea pluri-perspectivă. 

 Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de capacitatea discursului (unitar 

sau fragmentar) de a „determina în mod esențial felul în care sunt mediate istoria 

                                                                 
7
 Virgil Nemoianu , O teorie a secundarului : literatură, progres şi reacţiune , Univers,  

București, 1997, p. 209. 



120 
 

și realitatea”
8
, deoarece discursul poate să imite imperativele istorice și să 

acționeze în favoarea centrului de putere sau, dimpotrivă, poate „să respingă 

pericolele unei proximități prea intime față de istorie și să stabilească în mod 
creator o distanță între evenimente și limbaj”

9
. Cea de a doua opțiune introduce 

problematica unei dimensiuni etice a narațiunii datorată recunoașterii, 

conștientizării și afirmării multiplicității, însă doar atât timp cât nu încearcă să 
falsifice imaginea redată sau să se folosească de aceasta pentru manipularea 

individului.
10

 

 Dacă avem în vedere prima direcție de analiză propusă, în Bethlehem 
regizorul israelian alege o schemă simplistă pentru portretizarea propriei 

societăți. Acest lucru se realizează prin intermediul agentului Razi, ce 
întruchipează imaginea Sabrei (vorbitor de ebraică și arabă, are un loc de muncă 

stabil, o familie și doi copii), și a convorbirilor acestuia cu soția sa. Imaginea își 

pierde din putere, este deconstruită, odată ce avem acces la interioritatea relației 
dintre Sanfur și Razi. Accentul nu mai cade pe portretizarea propriei lumi, c i pe 

societatea israeliană prezentată în relație cu cea palestiniană. Un argument în 

favoarea acestei afirmații sunt chiar discuțiile la telefon între Razi și soția sa, 
discuții care de cele mai multe ori au ca subiect atacurile teroriste din Ierusalim 

sau fac referiri la Sanfur. Pe de altă parte, filmul ne oferă o narațiune a 
modalităților de operare ale Serviciilor Secrete Israeliene care se ocupă de 

combaterea terorismului. Aici nu mai există o singură perspectivă, ci (tot prin 

raportarea la Celălalt) modul de a gândi al personajelor, din interiorul serviciilor 
secrete, întruchipează voci și viziuni diferite din interiorul societății centru. 

Această pluri-perspectivă (împărțită între sentimentele lui Razi pentru Sanfur și 

ceea ce trebuie făcut pentru siguranța statului, între umanitate, dreptate, libertate, 
siguranță și combaterea terorismului) este întărită prin declarația regizorului 

după lansarea filmului: „It happens like this in Israel a little bit and lets people 

know about the different ideas on the left or the right. We kind of refuse to 
define ourselves in this film, and that confused people, but people both from the 

left and the right loved the film. Usually a film like this would divide the 
country, but this film is the opposite of that”.

11
 

 Pe de altă parte, în Omar regizorul palestinian se concentrează asupra 

redării elementului secundar (din conflictul centru Ŕ marginal, secundar Ŕ 
principal), adică a unui specific cultural și uman palestinian. În acest sens, Hany 

Abu-Assad afirmă în unul dintre interviuri: „If I‟m proud of anything it‟s that 

this film was made by Palestinians with Palestinian money. I‟m really proud of 
that. The non-Palestinians had no influence on the artistic quality or the quality 

                                                                 
8
 Virgil Nemoianu , op. cit., p. 111. 

9
 Ibidem, p. 111. 

10
 Ideea manipulării artei în sens politic, Walter Benjamin, Iluminări, Idea Desing & Print, 

Cluj-Napoca, 2002, passum. 
11

An interview with Yuval Adler, director of Bethlehem Israel‘s Oscar selection , 

http://cinemawithoutborders.com/world-cinema-reports/3535-bethlehem-israel-oscar-entry-

yuval-adler.html, 12 iunie 2015. 

http://cinemawithoutborders.com/world-cinema-reports/3535-bethlehem-israel-oscar-entry-yuval-adler.html
http://cinemawithoutborders.com/world-cinema-reports/3535-bethlehem-israel-oscar-entry-yuval-adler.html
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of the movie”
12
. Narațiunea se concentrează pe descrierea realităților zilnice cu 

care se confruntă populația palestiniană din teritoriile ocupate. Printr-o stilistică 

aparte care cuprinde imagini statice, simbolice, obsedante (imaginea zidului), 
acțiuni și situații repetitive (escaladarea zidului, masa în familie,  munca în 

brutărie), filmul introduce conflictul israeliano-palestinian în monoton, firesc, 

obișnuit. În ceea ce privește redarea culturii palestiniene, regizorul folosește o 
viziune minimalistă, simplificată, simbolică (în care dimensiunea religioasă este 

absentă) care se concentrează pe trăirile umane și nu pe o poziție asumată politic 

(sau religios) de individ. Filmul se concentrează mai mult asupra poveștii de 
dragoste (un Romeo și Julieta palestinian) și visului personajului principal (la 

familie, căsătorie, copii, vacanțe). Problema ocupației este pusă în fundal, nu 
pentru a fi ignorată, ci pentru a avea rol de catalizator al acțiunii. De asemenea, 

imaginea femeii este puternic conturată și joacă un rol semnificativ în film. 

Relația lui Omar cu Nadia, figură puternic legată de ideea de teritorialitate, 
identitate și continuitate palestiniană, are un final tragic și redă tocmai traiectoria 

unui ideal palestinian, continuu amânat și refuzat.   

În ceea ce privește reprezentarea Celuilalt de către Yuval Adler, acesta a 
lucrat cu scenaristul palestinian Ali Waked (un jurnalist palestinian care a trăit 

mai mulți ani în West Bank). Societatea Celuilalt este una confuză, neomogenă, 
străbătută și devastată de lupte pentru putere în interiorul și între facțiunile 

palestiniene de eliberare națională, Hamas, Autoritățile Palestiniene. Abraham 

(fratele lui Sanfur) este tocmai produsul acestei societăți. Pentru o reprezentare, 
cât mai aproape de adevăr, a conflictului din interiorul societății palestiniene, 

Yuval Adler și Ali Waked au recurs la o documentare specifică: „we talked to 

many Brigade leaders and Ali knew many of them, and they said that in those 
years, the people that they felt betrayed them were the Palestinian authorities that 

used them during the conflict to fight and then got rid of them when it was 

uncomfortable. So when you talk to a Palestinian leader, he would portray the 
Palestinian authority as paying people to stop the struggle, but the movie 

portrayal is not what me and Ali think about the Palestinians. We wanted to 
show the views of people that were actually there, and we just put their words on 

the screen. We met these people, we listened to them and we asked how the 

world looked to them”
13
. Mai mult, dacă în Omar componenta culturală 

palestiniană ocupă un loc central și oferă un anumit optimism și deschidere către 

viitor, în Bethlehem, această dimensiune este mult redusă, uneori inexistentă. 

Este reprezentată o societate trunchiată, mohorâtă, în care violența și starea de 
haos primează. În acest sens, scena inițială a filmului este esențială: Sanfur și 

ceilalți copii trag cu arma la marginea unui sat. Cei care ar trebui să reprezinte 
viitorul și schimbarea în societatea palestiniană sunt prinși și folosiți în conflict 

                                                                 
12

Omar: the Palestinian Oscar nominee made amid panic and paranoia  , în The Guardian, 

http://www.theguardian.com/film/2014/feb/22/omar-film-palestine-oscar-hany-abu-assad, 12 

iunie, 2015. 
13

An interview with Yuval Adler, director of Bethlehem Israel‘s Oscar selection, idem. 

http://www.theguardian.com/film/2014/feb/22/omar-film-palestine-oscar-hany-abu-assad
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de părțile care dețin puterea (de serviciul israelian pentru a putea opri atacurile 

teroriste sau de cei din brigăzile pentru eliberare națională pentru a-și duce 

planurile la bun sfârșit).  
Un alt aspect al societății palestiniene reprezentat în Bethlehem este 

portretul familiei palestiniene. Imaginea femeii (a mamei) este preponderent 

absentă, iar figura paternă (tatăl lui Abraham și Sanfur) este una îmbătrânită, 
lipsită de putere, bolnăvicioasă. Mai mult, cel care ar trebui să aibă grijă de 

familie și să ocupe locul tatălui (Abraham-fratele mai mare a lui Sanfur) apare 

doar în momentul în care este prins și omorât de autoritățile israeliene. În 
schimb, Razi devine încet tatăl surogat al lui Sanfur: acesta îl ajută când este 

împușcat, îi dă bani, haine, sfaturi.  
Dacă încercarea reprezentării Ceiluilalt în Bethehem reprezintă una 

dintre mizele filmului, în Omar, Abu-Assad nu este interesat de această direcție. 

Acesta afirmă:  „«I find any kind of balance between the occupied and the 
occupier a little false.» Any good movie, he said, was usually told «from one 

point of view»”
14
. Imaginea israelianului este schematic construită, ridiculizată și 

caricaturizată. Nici măcar agentului Rami nu îi este oferită o dimensiune 
interioară, personajele israeliene nu reprezintă decât pioni ai forței opresive.  

În ceea ce privește interacțiunea cu Celălalt și relația dintre israelieni și 
palestinieni în Bethlehem, acestea sunt reprezentate pe fondul relației dintre 

colaborator și agentul israelian (Sanfur și Razi). Între cele două personaje  se 

construiește o relație profundă, emoțională care pune în umbră conceptul de 
exploatare care definește oficial perechea. Întreg filmul este străbătut de o stare 

conflictuală, de încordare, de stres, întreruptă doar de momentele pe care cei doi 

le petrec împreună în ipostaza de tată-fiu surogat. Cu toate acestea, cu cât filmul 
se apropie de final, cu atât momentele în care pare că există o comunicare între 

cei doi se răresc. Ultima scenă este semnificativă în acest sens: Sanfur îl ucide pe 

Razi împins, pe de o parte, de stigmatul de colaborator și, pe de altă parte, de 
nevoia de a dovedi credință cauzei palestiniene. Încheind într-o cheie biblică 

(scena trimite la confruntarea dintre Cain și Abel), regizorul surprinde  
sentimentele contradictorii ce străbat relația celor doi și complexitatea 

conflictului israeliano-palestinian în general. Deși filmul are un final dramatic, 

paradoxal susține că o relaționare între cele două părți a fost posibilă la nivel 
uman, cu toate că doar parțial din cauza implicaților politice. 

Dacă avem în vedere finalul filmului Omar și interacționarea cu Celălalt 

israelian, redarea singurătății și a lipsei posibilității comunicării este 
covârșitoare. Omar, conștient de mecanismul cu care a fost controlat și 

manipulat de forțele israeliene, se răzvrătește și îl ucide pe Rami. Regizorul 
oferă un final deschis: gestul poate fi interpretat ca fiind eliberator sau doar ca un 

mecanism de revoltă al personajului împotriva condiției sale umane. Însă, ceea 

                                                                 
14

‗Omar‘ and ‗Bethlehem‘ Tell the Same Story—But Only One Was Nominated for an Oscar 

în Tablet magazine - http://tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/164134/omar-bethlehem-

oscars, 12 iunie 2015. 

http://tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/164134/omar-bethlehem-oscars
http://tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/164134/omar-bethlehem-oscars
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ce rămâne este imposibilitatea de a comunica și a relaționa. Zidul, imagine 

obsedantă, care a guvernat asupra întregului film, devine o barieră atât în 

relaționarea dintre israelieni și palestinieni, cât și între membrii din interiorul 
comunității palestiniene.  

În concluzie, deși filmele celor doi regizori reprezintă narațiuni identitare 

și formatoare diferite ale societății israeliene și palestiniene, acestea intră în 
mecanismul artei (cinematografiei în acest caz) de a crea o pluri-perspectivă care 

îl apropie pe individ de o anumită realitate și, pe de altă parte, înscrie cele două 

culturi sub schema uneia comune: israeliano-palestiniene. În acest sens, opoziția 
principal Ŕ secundar, israelian Ŕ palestinian coexistă în starea de inegalitate 

despre care vorbea Virgil Nemoianu.   
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RĂZBOIUL DIN IRAK ÎN DOUĂ DESCOMPUNERI 

CINEMATOGRAFICE: 
THE HURT LOCKER ŞI AMERICAN SNIPER 

DORIN POP  

 

Abstract: The following article aims to analyse and describe the relationship 

between film and history, based on the latest scholarly researches, together with 

discussing two famous movies about the war in Iraq and the ways in which 
history appears on screen. Furthermore, it is my hope that the study will bring 

forth a more extensive discussion not only about the war itself, but, more 

importantly, about the complex relationship between film and history and the 
role of the former. In analysing the two aforementioned movies, I opted for the 

postmodern approach which regards films mostly as a sui generis historical 
narrative, mostly because it offers a more diverse array of interpretations. 

 

Keywords : film, history, The Hurt Locker, American Sniper, postmodernism, 
narrative. 

 

 Încă de la începuturile cinematografiei, pionierii acestei noi forme de 
expresie artistică au dorit să surprindă nu doar realitatea imediată, ci şi pe cea 

trecută, încercând să dea viaţă anumitor momente marcante din istorie. Astfel, 

filme precum „Afacerea Dreyfus” din anul 1900, sau „Ultimele zile ale 
Pompeiului” din anul 1908, regizat de Arturo Ambrosio şi Luigi Maggi, au fost 

printre primele filme care au încercat să prezinte publicului o viziune asupra 
unor evenimente trecute. Aceste filme au reprezentat, după cum consideră 

Robert Rosenstone, o încercare de a imprima asupra publicului, într-o după-

amiază, o imagine asupra unor „adevăruri”, asupra trecutului aşa-cum-a-fost, 
care, altfel, ar fi necesitat luni întregi de studiu

1
. Întrebarea pe care Rosenstone o 

formulează încă din primele pagini ale lucrării sale dedicate relaţiei dintre film şi 

istorie este dacă filmul poate fi văzut drept istorie
2
. Această întrebare depăşeşte 

cadrele primelor reflecţii metodologice, care au interpretat filmul mai degrabă ca 

o sursă istorică atipică, dar care trebuie supusă aceluiaşi sistem de reguli ca şi 
sursele „clasice”.  Mai mult, reflecţia la care lucrarea lui Rosenstone ne 

îndeamnă se concretizează în felul în care istoria poate fi literalmente văzută prin 

film. Poate filmul să se constituie într-o naraţiune istorică sui generis? Ne ajută 

                                                                 

 Universitatea Babeş-Bolyai, Istorie, memorie, oralitate, anul II, 

(dorin_gabriel_pop@yahoo.com), 
1
 Robert Rosenstone, History on Film/Film on History, Longman, 2006, p. 11. 

2
 Am optat aici pentru conceptul de istorie înţeles ca discurs despre trecut, dintr-un 

considerent mai degrabă pragmatic, şi anume că, în majoritatea cazurilor, filmele istorice, 

având chiar pretenţia de a se constitui în discursuri alternative, pornesc tot de la discursurile 

existente despre trecut. 



125 
 

filmele să înţelegem evenimentele trecute? Pot acestea să ne apropie de 

cunoaşterea trecutului, sau, din contră, să ne îndepărteze de aceasta?
 3

 

 Tocmai pentru a încerca să formulez un răspuns la aceste întrebări, în 
încercarea de a depăşi aceste aporii interpretative, am considerat necesar ca 

înainte de analiza efectivă a celor două filme menţionate în titlu, este nevoie o 

serie de precizări, de poziţionări şi reflecţii metodologice asupra relaţiei dintre 
istorie şi film, raportându-mă la literatura de specialitate existentă.  

 „Bineînţeles că nu este o lume reală, dar, din nou, nici cealaltă lume 

istorică nu este reală, cea evocată pentru noi în manualele pe care trebuie să le 
suportăm în şcoala generală, liceu şi universitate[...]. Considerăm că aceasta este 

istoria, dar să nu uităm că acestea sunt doar cuvinte pe o pagină, cuvinte care au 
ajuns acolo datorită unor reguli de descoperire a unor mărturii, de elaborare a 

unui număr suplimentar de cuvinte care ne aparţin şi de acceptare a faptului că 

acestea ne spun ceea ce este important în tărâmul dispărut al trecutului”
4
. Vizibil 

tributar unei abordări textualiste post-moderne, fragmentul de mai sus 

declanşează o reflecţie critică asupra poziţiei filmului în cercetarea istorică, 

readusă, prin intermediul acestor noi reflecţii, la începutul secolului XXI. 
Istoricul britanic Alun Munslow consideră că o raportare mai puţin elitistă din 

partea istoricilor la film poate determina depăşirea singularităţii hârtiei ca singur 
apărător al epistemologiei

5
. Filmul, la fel ca şi istoria scrisă, este un surogat, un 

trecut-ca-şi-istorie, nicidecum un trecut-aşa-cum-a-fost (wie es eigentlich 

gewesen ist). Astfel, încercarea de a reconstitui trecutul sub forma unui film, fie 
el artistic sau documentar, nu este cu mult diferită de conferirea unei forme 

narative acestuia, sub forma istoriei scrise. Astfel, împreună cu Hayden White, 

Frank Ankersmit, Paul Ricoeur şi Michel de Certeau, Alun Munslow consideră 
că în cadrul acestei „cotituri filmice”, atât istoria textuală, cât şi cea din film, 

sunt construcţii narative, care depăşesc simpla reflecţie asupra înţelesului 

trecutului. La fel ca istoricii, şi producătorii de film sunt autori- sunt influenţaţi 
de ideologii, operează selecţii asupra surselor care urmează a fi folosite drept 

dovezi şi contractă sau expandează timpul, în funcţie de efectul dorit. În ceea ce 
priveşte aria informaţională, densitatea intelectuală şi introspecţia teoretică, un 

film va fi întotdeauna mai puţin complex decât istoria scrisă. Cu toate acestea, 

imaginile pot crea complexităţi emoţionale şi de experienţă pe care pagina scrisă 
este incapabilă să le producă

6
. La fel ca în cazul istoriei, şi filmul trebuie să 

producă sensuri, înţelesuri şi interpretări pe baza surselor cu care lucrează, 

trebuie să nareze ceea ce vede pentru ca privitorul să poată înţelege trecutul care 
îi este prezentat. Prin acest demers, filmul istoric joacă un rol extrem de 

important în procesul de difuzare a istoriei către audienţe mai numeroase, 
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influenţând totodată modul în care trecutul este înţeles şi asumat. Astfel, filmele 

istorice sunt în măsură să fasoneze conştiinţa istorică şi memoria colectivă a unei 

comunităţi, devenind parte a memoriei culturale asupra unor evenimente din 
trecut. Memoria audienţei despre evenimentele trecute va fi structurată de aceste 

imagini, care pot forma inclusiv aşa-numitele „memorii protetice”, care 

reprezintă dobândirea unei memorii asupra unor evenimente pe care privitorii nu 
le-au trăit (de exemplu, formarea unei memorii asupra Holocaustului după 

vizionarea „Listei lui Schindler”)
7
. Totodată, filmele pot contribui şi la 

conştientizarea audienţelor asupra unor evenimente trecute, în direcţia unei 
asumări morale sau comportamentale a mesajelor. 

  Concluzionând această primă parte dedicată metodologiei, consider că 
filmul trebuie văzut nu ca un substitut al istoriei scrise, ci ca o altă formă, uneori 

mai puternică, de reprezentare a trecutului. Totodată, filmul poate fi citit alături 

de lucrările de istorie, această strategie fiind în măsură să evidenţieze cât de bine 
un anumit film expune, reflectă, comentează sau critică corpul de materiale 

istorice existent. Pentru descrierea trecutului, filmul va folosi tehnici precum 

comprimarea, care presupune concentrarea unui numar de personaje într-unul 
singur, condensarea, prin care un număr de evenimente se confundă sau 

alterarea, prin care un personaj exprimă sentimentele altuia. Filmul istoric 
mainstream, caruia Rosenstone îi acordă cea mai mare atenţie, fiind cel mai 

răspândit, prezintă istoria la timpul prezent printr-o reconstrucţie meticuloasă a 

cadrului, acordând o atenţie deosebită „efectelor realului”, după formularea lui 
Roland Barthes, adică obiectelor şi detaliilor care construiesc trecutul şi pe care, 

de obicei, istoricii le tratează mai degrabă superficial sau le ignoră
8
. Totodată, 

filmele din această categorie tind să se concentreze pe indivizi sau pe grupuri 
mici, să acorde o atenţie deosebită emoţiei şi sentimentelor şi să creioneze o 

viziune mereu progresistă, melioristă asupra istoriei, fasonată de o naraţiune cu o 

puternică încărcătură morală
9
. 

 Primul dintre cele două filme pe care le-am ales pentru a analiza felul în 

care războiul din Irak este ilustrat în cinematografia din Statele Unite ale 
Americii este The Hurt Locker (2008), regizat de Kathryn Bigelow, câştigător a 

6 premii Oscar
10
. Cu toate că a fost nominalizat la sute de categorii şi a câştigat 

nenumărate premii, opinia criticilor de film este una tranşantă: „filmul nu a oferit 
nici măcar un indiciu asupra faptului că grupul format din trei oameni al Echipei 

de Eliminare a Dispozitivelor Explozive (EOD), care opera în Baghdad la un an 

după invazia Statelor Unite, era angajată într-un război injust, ilegal, fiind astfel 
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paricipanţi în ceea ce dreptul internaţional defineşte ca fiind o crimă de 

război”
11
. Totuşi, se poate afirma că The Hurt Locker este un film despre politică 

şi nu un film politic, în sensul dat acestui concept de Ian Scott. Filmele despre 
politică tind să reflecte, în anumite momente istorice cheie, evoluţia Statelor 

Unite şi metamorfozele din politica acesteia, precum şi să transmită o serie de 

idei, valori, convingeri, precum şi identitatea sau identităţile cuprinse în 
ideologia şi în credo-ul american. Astfel, liberalismul şi democraţia, precum şi 

crizele succesive prin care acestea au trecut sunt teme predilecte ale Hollywood-

ului, alături de teme precum cea a egalitarismului, cea dedicată minorităţilor, 
femeilor etc. În filmele despre politică vedem binele triumfând iar şi iar, 

democraţia ieşind învingătoare întotdeauna
12
. În cazurile în care acest lucru nu se 

întâmplă, protagoniştii sporesc efortul, exemplul sergentului William James din 

The Hurt Locker fiind semnificativ: acesta simte nevoia să se întoarcă în Irak şi 

să-şi continue nobila misiune, finalul filmului surprinzându-l pe acesta 
îndepărtându-se pe o stradă prăfuită din Bagdad, la fel cum un cowboy american 

mergea pe străzile prăfuite ale Vestului Sălbatic atunci când datoria îi cerea acest 

lucru
13
. De asemenea, specifică filmelor despre politică din spaţiul nord-

american este prezenţa simbolurilor democratice, alăturate de obicei structurilor 

politice marcante, emblematice: Washington-ul ca simbol al puterii, fundalul de 
purpură pe care se derulează scenele, Casa Albă, clădirea Capitoliului, 

monumentul Washington sau memorialul Lincoln, care devin mai mult decât 

locuri ale memoriei, ele devenind arii încărcate simbolic, sapienţial, nuclee care 
emană democraţie şi libertate

14
.  

 În The Hurt Locker, războiul pare să fie ceva mai mult decât cel din 

definiţia lui Carl von Clausewitz, adică o continuare a politicii externe cu alte 
mijloace, fiind un „arhetip jungian, un fior care face inima să bată mai repede, 

declanşând instictele primare de supravieţuire împotriva adversarului şi o 

euforie, provocată de momentul victoriei”
 15

. Hurt Locker este exemplar în acest 
sens, sergentul James părând a fi dependent de emoţia şi de fiorul pe care 

pericolul le provoacă
16
. În loc să urmeze protocolul şi procedura, Williams 

preferă să le ignore şi să rezolve treaba ca un cowboy, dând dovadă de 

creativitate şi de independenţă. Aflat într-o poziţie antagonică, sergentul J.T. 

Sanborn nu vede aventura sau partea romantică a războiului. El vrea doar ca 
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misiunea să fie îndeplinită şi ca oamenii să ajungă în siguranţă acasă, dorind să 

minimalizeze riscurile cât de mult posibil
17
. În cele din urmă apar şi dispute între 

cei doi, sergentul Sanborn insinuând chiar uciderea lui James, într-un dialog cu 
cel de-al treilea membru al echipei, Owen Eldridge

18
. Filmul reuşeşte să 

solidarizeze privitorul cu echipa formată din cei trei specialişti, care se plimbă pe 

străzile Bagdad-ului, riscându-şi viaţa pentru o cauză aparent nobilă. Majoritatea 
scenelor sunt construite în aşa fel încât James, Sandborn şi Eldridge par singuri 

împotriva unei mase de irakieni ostili, potenţiali terorişti, într-o stare de tensiune 

perpetuă, apăsătoare. Cadrele construite aici pot fi interpretate drept o încercare 
de perpetuare a unor stereotipii referitoare la „celălalt”, un altul care este aprioric 

definit drept rău. Dependent de adrenalina provocată de situaţiile-limită de pe 
front, nu este de mirare că, întors acasă, sergentul James pare pierdut, distant, 

dezamăgit de lipsa de sens a unei vieţi normale, de familie, în care cea mai 

importantă decizie pe care trebuie să o ia pare a fi alegerea mărcii de cereale de 
pe raftul unui supermarket. Acesta este un alt motiv pentru care acesta decide să 

se întoarcă în Irak, subiacent celor de simţ al datoriei sau nevoii sale de 

adrenalină
19

. 
 Din punctul de vedere al relaţiei dintre film şi istorie, consider că The 

Hurt Locker nu poate fi considerat un film istoric, datorită faptului că acesta, cu 
toate că se desfăşoară în Irak, pe fondul războiului, nu creionează deloc 

contextul istoric al declanşării războiului, justeţea sau, dimpotrivă, injusteţea 

acestuia, limitându-se la o atitudine cazonă, masculină, în care soldaţii se 
mulţumesc să-şi facă datoria. Valenţele morale referitoare la război lipsesc în 

totalitate, singurul mesaj, care poate fi, pe bună dreptate, considerat unul 

propagandistic, fiind cel de la sfârşit, unde, motivat de o datorie faţă de ţară, 
sergentul-cowboy William James se întoarce în Irak, pentru a-şi continua nobila 

misiune, din nou, fără a se chestiona asupra justeţei cauzei sale.  

 Cel de-al doilea film, recentul American Sniper (2014), se inspiră din 
experienţa de război a unuia dintre cei mai celebri militari americani 

contemporani, sniper-ul Chris Kyle. Regizat de Clint Eastwood, filmul prezintă 
o frescă a celor patru deplasări ale protagonistului în teatrele de operaţiuni din 

Irak, împletite cu episoade din viaţa personală a acestuia. Opinia publică 

americană a fost electrizată de apariţia acestui film, care a declanşat atitudini de-
a dreptul extremiste. Cronica Raniei Khalek, care face o radiografie a postărilor 

apărute pe o reţea de socializare, urmărind reacţiile celor care au văzut acest 

film, este extrem de elocventă. Pentru a nu dilua esenţa mesajelor, am să 
transcriu câteva dintre ele fără a le traduce: teared up at the end of American 

Sniper. Great f*****g movie and now I really want to kill some f*****g 
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ragheads
20

, American Sniper makes me wanna go shoot some f*****g Arabs, 

nice to see a movie where the Arabs are portrayed for who they really are - 

vermin scum intent on destroying us, American Sniper made me appreciate 
soldiers 100x more and hate Muslims 1000000x more

21
.  

 Aceste reacţii sunt în măsură să confirme ceea ce Rania Khalek afirmă în 

titlul articolului, şi anume faptul că American Sniper salubrizează imaginea lui 
Chris Kyle, transformându-l pe acesta într-un erou naţional, un model pentru 

ceilalţi soldaţi americani. În memoriile sale, publicate cu ajutorul lui Scott 

McEwen şi al lui Jim DeFelice
22
, Kyle apare într-un mod cu totul diferit, 

percepţia sa asupra alterităţii fiind aceea a unor sălbatici- „un rău sălbatic, 

mizerabil. Cu asta am luptat în Irak”
23
. Perspectiva maniheistă, deloc nuanţată, 

asupra irakienilor îşi are originile, în opinia mea, în mentalul colectiv occidental, 

care are tendinţa să generalizeze şi să proiecteze, ab initio, o serie de prejudecăţi 

asupra alterităţii, subiect tratat pe larg de Edward Said în celebra sa lucrare, 
Orientalism

24
. Este o distincţie clară, în alb şi negru, între bine şi rău, Amanda 

Taub, autoarea unei cronici extrem de acide la adresa filmului, considerând, într-

o cheie ironică, faptul că „războiul din Irak a fost o luptă între americanii cei 
buni şi teroriştii cei răi, cei dintâi fiind conduşi de Chris Kyle, cel mai bun 

american dintre toţi”
25

. Chris Kyle, interpretat de Bradley Cooper, este arhetipul 
câinelui de pază (sheepdog), folosind metafora creionată în film de tatăl acestuia, 

câine care are datoria de a apăra oile în faţa lupilor, aceste trei şabloane 

reprezentând maniera în care filmul prezintă evenimentele din Irak. Lupii, fără 
nicio urmă de îndoială, sunt teroriştii, fanaticii, sălbaticii care au atacat Statele 

Unite la 11 septembrie 2001. Legătura dintre atentatele de la 11 septembrie şi 

războiul din Irak este subliniată clar în film, cele dintâi fiind prezentate drept 
singurul motiv pentru război. Cuvinte precum Saddam Hussein, George Bush, 

sunniţi, şiiţi sau arme de distrugere în masă lipsesc cu desăvârşire.  

 Chris Kyle pare să întruchipeze arhetipul eroului salvator, care-şi 
protejează camarazii de atacurile musulmanilor sălbatici, într-un război care pare 

a fi singura soluţie a „lumii civilizate” la ameninţarea acestora, coborând, la un 
moment dat, pentru a-i ajuta pe aceştia. Declaraţia lui Bradley Cooper, conform 

căruia American Sniper este un film biografic, nu este altceva decât o încercare 
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de a nega realitatea
26
. Dacă filmul se dorea într-adevăr a fi unul biografic, acesta 

respecta autobiografia lui Chris Kyle, în care acesta îşi expune clar punctele de 

vedere asupra „sălbaticilor”, mânaţi de un rău intrinsec: „împuşcăturile mele au 
salvat mulţi americani, ale căror vieţi valorau mult mai mult decât sufletul rătăcit 

al acelei femei. Pot sta în faţa lui Dumnezeu cu conştiinţa clară a faptului că mi-

am făcut datoria. Dar am urât cu adevărat, în mod profund, răul acelei femei. Îl 
urăsc până în ziua de azi”

27
. Fragmentele care pot fi catalogate drept încercări de 

incursiune în biografia lui Kyle au, în opinia mea, rolul de a nuaţa caracterul 

politic al filmului. Discuţiile asupra sindromului stresului post-traumatic 
(PTSD), dilemele cu care eroul angoasat se confruntă nu fac altceva decât să 

umbrească eventuale dezbateri asupra dilemelor de acelaşi fel cu care ar fi trebuit 
să se confrunte Donald Rumsfeld sau Dick Cheney. Lipsa unui context clar 

asupra războiului din Irak, legătura superficială realizată între atentatele de la 11 

septembrie 2001 şi războiul din Irak reprezintă o încercare de modelare a unui 
trecut recent care să creeze o nouă memorie, protetică, o memorie colectivă 

dirijată. Mai mult, consider că naraţiunile contruite în această cheie simplistă, 

neproblematizantă, sunt în măsură să adâncească percepţiile asupra lumii 
musulmane, perpetuând o serie de atitudini nesănătoase.  

 Diferenţa majoră dintre American Sniper şi The Hurt Locker este 
reprezentată de faptul că în filmul regizat de doamna Bigalow, percepţia 

alterităţii este una relativ nuanţată, sergentul James ataşându-se de tânărul 

irakian care încerca să-i vândă filme, ieşind chiar din zona verde, din siguranţa 
cazărmii, pentru a vedea dacă acesta mai trăieşte. Ceea ce este comun celor două 

filme este faptul că, întorşi acasă, atât Chris Kyle, cât şi William James se simt 

claustraţi, inutili, ambii simţind nevoia să se întoarcă la datorie. Niciulul din 
regizorii şi scenariştii celor două filme nu au considerat necesară creionarea unui 

context al desfăşurării războiului, fiind tributari atitudinii majorităţii opiniei 

publice americane, care considera războiul ca fiind unul just
28

.  
 Perspectiva hollywoodiană asupra războiului din Irak a urmat, după cum 

am afirmat mai sus, şi în acest caz, perspectiva administraţiei americane. 
Creionând un scenariu imaginar, în care un individ complet neavizat ar urmări 

aceste două filme, acesta ar concluziona că războiul din Irak a fost unul perfect 

just, intervenţia americană fiind legitimă în urma atacurilor de la 11 septembrie. 
Ar vedea nişte soldaţi dedicaţi, convinşi de misiunea lor, mânaţi de o dorinţă de 

a-şi apăra ţara în faţa unor străini care, în marea lor majoritate, probabil că sunt 

terorişti.         
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SOCIOLOGIE 

 

ANALIZA DEFINIRII CONCEPTULUI DE „DEVIANȚĂ 

SOCIALĂ”: 

PERSPECTIVE CLASICE ȘI CONTEMPORANE 

CRISTINA-FLORENTINA DINCĂ  

 

Abstract: The issue of social deviance started to be methodically examined with 

concerns over a theoretical and methodological framework. Ever since it has 

emerged as a science, sociology was interested in the cases of deviant behavior 
studying the factors which determined that some poaple comply with social 

norms and expectations and the other do not. Social deviance theories mostly 

relies deviant act as a determinat of interpersonal social relations. Sociological 
theories are important to understand in depth the social problems such as 

violence, crime, mental ilnesses etc and to discover ways to fix them. A better 
knowledge of concerns faced by society determine a better individual 

mobilization  in order to counter the deviant acts. 

 
Keywords:  social deviance, society, sociological theories, social norms, 

deviant behavior  

 
           Problematica devianței sociale a început să fie analizată metodic, existând 

preocupări asupra unui cadru teoretic și metodologic. Încă de când s-a conturat 
ca știință, sociologia s-a preocupat de studiul cauzelor comportamentului 

deviant, cercetând factorii care determină ca unele persoane să se conformeze 

normelor și așteptărilor sociale și altele nu.  
 Teoriile sociale ale devianței invocă de cele mai multe ori ca element 

determinant al actului deviant aspectele relațiilor sociale interpersonale. În ciuda 

importanței lor, teoriile despre devianță nu sunt de acord asupra unei cauze 
precise care determină actele deviante. Unele teorii se raportează la structura 

societății sau a grupurilor de indivizi, explicând devianța prin prisma condițiilor 

sociale generale în care este cel mai probabil ca actele deviante să se manifeste. 
Alte teorii analizează actele deviante pe baza caracteristicilor fizice ale 

indivizilor, accentuându-le în special pe acelea care sunt cel  mai intens corelate 
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cu comportamentele deviante. O a treia categorie de teorii, percepe devianța ca 

un status social conferit de către o persoană sau un grup de persoane altor 

indivizi, pentru a-și proteja pozițiile lor de putere. Aceste teorii explică devianța 
prin diferențele de putere între indivizi sau grupuri.  

 Prin prezenta lucrare ne-am propus să întreprindem o analiză a 

conceptului de devianță socială, identificând și evaluând principalele perspective 
clasice și contemporane de abordare a acestui termen. În linii mari, devianța este 

definită ca orice abatere de la normativitatea socială. Un act deviant reprezintă 

un comportament sau un ansamblu de comportamente prin care un individ 
încalcă o normă socială stabilită. 

 Devianța poate fi divizată în două categorii, pe baza normelor de 
referință. Astfel, în ansamblul primei categorii se încadrează faptele deviante 

rezultate din încălcarea normelor formale/juridice (jaful, violul, crima, constituie 

exemple în acest sens), iar in cea de-a doua categorie se includ faptele deviante, 
rezultate ale abaterii de la normele informale ale unei societăți. Aceste norme 

informale sunt reprezentate de morală, cutume, tradiții, obiceiuri. Devianța are o 

dimensiune relativă, fiind raportată întotdeauna la anumite norme instituite in 
cadrul unei comunități. Un exemplu în acest sens îl reprezintă actul de a ucide, 

care în anumite situații nu constituie o crimă în sine. În cadrul unui război 
curmarea vieții unei persoane poate semnifica îndeplinirea unei datori, un act de 

apărare sau chiar de eroism. Devianța implică o dimensiune atât conjuncturală 

(cum am arătat în exemplul de mai sus), cât și istorică. Tipul de normativitate 
specific unor comunități arhaice este distinct de cel al unor comunități moderne 

(comunitățile arhaice priveau natura ca pe un intermediar  în comunicarea cu 

divinitatea, fapt ce constituie astăzi pentru individul modern un act deviant).  
 De-a lungul timpului, devianța a constituit subiectul multor speculații, 

teorii și studii științifice, care au analizat acest concept și i-au conferit variate 

accepțiuni. Primele cercetări asupra conceptului de devianță, i-au aparținut 
sociologului Charles Cooley

1
, precursor al interacționalismul, care folosește 

termenul în descrierea aspectelor sociale ale conștiinței. Alte abordări aparțin 
sociologilor Ernest Burgess

2
 și Frank Tannembaum

3
 care utilizează descrierea 

procesului de etichetare în sistematizarea conceptului de devianță . Folosirea 

termenului de devianță socială de către precursorii interacționalismului s-a 
materializat în conceperea unor teorii ce asumă o bază biologică 

comportamentelor deviante. Criminalistul italian Cesare Lombroso emitea in anii 

1870 o teorie de explicarea a delictului cu caracter preponderent biologic
4
. 

Astfel, majoritatea criminalilor erau delincvenți din punct de vedere biologic, iar 
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procesul de socializare are o influență relativ redusă. Conform acestei teorii 

delincvenții pot fi identificați după forma craniului. Abordarea lui Lombroso a 

fost criticată și discreditată în totalitate, dar a fost urmată în mod repetat de 
opinii similare, cum e aceea a influenței eredității asupra tendințelor deviante. 

Începuturile definirii acestui concept au fost astfel caracterizate printr-o 

puternică opoziție sau separare între diferitele niveluri de analiză biologică, 
psihologică sau sociologic. O primă paradigmă de abordare a devianței este cea 

psihologică, care se concentrează în principal pe aspecte psihopatologice, în timp 

ce studiile sociologice pun accentul pe relațiile structurale ale comunităților 
dezorganizate și pe nenorocirile colective. Influența abordărilor psihologice și a 

celor psihanalitice s-a concretizat în înțelegerea devianței ca un rezultat al 
proceselor intrapsihice sau a celor instinctuale și s-a materializat în teoriile lui 

Sigmund Freud, Alfred Adler și Carl Gustav Jung. 

            În continuare vom prezenta teoriile clasice ale devianței care asumă o 
bază strict sociologică fenomenului devianței. În anii '30 teoria controlului social 

a apărut sub forma „paradigmei deterministe și holiste” în formulările teoretice 

de esență structuralistă, funcționalistă sau culturalistă, iar în anii '70 sub forma 
teoriei „acțiunii sociale” care accentuează analiza scopurilor și mijloacelor 

pentru o mai bună înțelegere a comportamentului deviant. 
             Perspectiva lui Emile Durkheim asupra crimei constituie una din 

concepțiile teoretice clasice care au influențat discursul clasic despre devianță. În 

lucrările Regulile metodei sociologice
5
(1985) și Suicidul (1897), Durkheim face  

distincție între normal și patologic și ajunge la a asemăna crima cu un fenomen 

normal, chiar necesar și util. 

            Teoria lui Robert K. Merton despre devianță a apărut în 1938 în lucrarea 
Social structure and anomie și analiza relația dintre cultură, structura societății și 

absența normelor și structurilor sociale. Pentru Merton cultura reprezintă „un set 

de valori normative care guvernează comportamentul și e comun membrilor 
unei grup sau societăți‖

6
. Termenul anomie, împrumutat de la Emile Durkheim, 

este asociat de Merton cu disociere între normele culturale și între  capacitatea 
membrilor societății de a acționa în cadrul societății în conformitate cu acestea: 

„Printre elementele structurii sociale și culturale, două prezintă importanță 

pentru scopul nostru. Acestea sunt analitic separate, deși complementare în 
anumite situații. Primul constă în a defini cultural scopurile, țelurile și interesele 

(...) Ele constituie baza, dar nu componenta exclusivă a ceea ce Linton numea  « 

modele pentru viața în grup »‖.
7
 

              Materialismul actual din cultura americană creează aspirații în rândul 

multor segmente ale populației. Termenul de anomie a fost astfel aplicat de către 
Merton, Statelor Unite. Drenați de „visul american” și nefiind  conștienți de 
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limita de legitimare a obținerii bogăției materiale de către cei săraci, indivizii 

adoptă un comportament deviant, materializat fie prin adoptarea unor mijloace 

ilegale de realizare a bunăstării materiale, fie prin respingerea aspirațiilor 
materiale și retragerea din cadrul societății. Conform acestei teorii, devianța este 

produsul secundar al sărăciei și un mijloc prin care cei săraci ating un nivel 

superior de bunăstare materială, deși în mod ilegal. Aceste teorii interpretează 
crimele violente prin prisma frustrărilor sărăciei care determină acte de 

agresivitate. O mare parte a teoriilor actuale presupun examinarea mecanismelor 

prin care sărăcia și inegalitatea economică influențează dinamica 
comportamentului deviant. Deși teoria lui Merton a stat la baza cercetărilor de 

devianță socială un timp considerabil, ea a fost totuși aspru criticată pentru 
accentul îngust pus pe sărăcie ca factor primar de determinare a 

comportamentului deviant. Recentele cercetări s-au focalizat pe revizuirea și 

extinderea principiilor de bază ale teoriei lui Merton. Profesorul Robert Agnew 
s-a remarcat prin contribuția sa febrilă la reformularea noilor principii care 

sugerează că sărăcia nu este singura sursă a devianței, ci aspectele psihologice 

sociale primează. Conform noii teorii, în cadrul unei culturi dominante există 
subculturi care aprobă și consolidează actele deviante. Aceste subculturi 

împărtășesc valorile contraculturii în cadrul unui segment al populației
8
. 

              Sociologul american Thorsten Sellin (1938)
9
, pionier în dezvoltarea 

criminologiei științifice și fondator al teoriei conflictelor codurilor culturale, 

pleacă de la premisa importanței diversității culturale în societățile moderne și 
postulează modul în care legile care reflectă valorile și interesele majoritare ale 

grupului contrastează cu componente mai puțin influente ale altui grup. 

Societățile eterogene prezintă un grad mai ridicat de a da naștere unor subculturi, 
fiecare performând propriul set de valori și norme. Se poate conchide în cadrul 

aceste teorii că legile și normele aplicate unei societăți reflectă credințele și 

valorile unor grupuri dominante omogene și nu un consens cultural. 
            Urmărind evoluția diferitelor abordări ale teoriei devianței, analiza 

prezentă ne îndreaptă către o alta paradigmă. Ferracuti și Wolfgang, urmărind ca 
obiectiv principal dezvoltarea unui mijloc de a identifica și măsura gradul de 

violență al subculturilor și de a-l dovedi științific, formulează una dintre cele mai 

prolifice teorii ale devianței. Conform acestei teorii, într-o cultură dominantă 
poate exista o subcultură care promovează și încurajează interacțiunile violente. 

Un exemplu în acest sens îl constituie populațiile de culoare din SUA, dată fiind 

rata extrem de ridicată a omuciderilor în rândul tinerilor de culoare. Deși această 
teorie oferă puține cauze precise și evidențe empirice care să ateste existența 

unor subculturi în cadrul societății Statelor Unite, ea a fost abordată și de către 
alți sociologi pentru a analiza istoric opresiunea rasială a populațiilor de culoare. 
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 Analizarea prolifică a conceptului de devianță a debutat în anii '50 odată 

cu extinderea influenței interacționalismul psiho-social.  

 

 Interacționalismul structural 

 

 Interacționalismul structural tratează conceptul de devianță ca pe un 
fenomen „subcultural”, generat de reacțiile divergente, de răspunsuri colective la 

provocările sociale neprevăzute. În cartea sa din 1955,  Copii delincvenți, A. K. 

Cohen
10

,autorul teoriei subculturilor delincvente, a expus un prim model al 
acestei abordări teoretice. Aceasta a reprezentat o primă încercare de a 

interconecta considerații motivaționale, interpersonale și situaționale cu teoriile 
sociale structurale pentru a explica emergența fenomenului de delincvență 

organizată. Cohen vizează în special devianța ca o formă de răspuns sistematic la 

„frustrările generate de statusul social‖. La mijlocul anilor '60, criticile 
interacționalismului la adresa teoriilor sociale a căpătat noi valențe și a devenit 

tot mai vehement. Acestea încercau în general să continue realizarea unui model 

interacțional al devianței care va lega mai clar condițiile structurale (de exemplu, 
distribuția diferențiată a resurselor, experiențele și valorile) cu evenimentele 

interpersonale prin care fenomenele sociale structurale sunt produse. Variabilele 
cheie care articulează indivizii cu forțele sociale sunt rolurile (identificate ca 

poziții sociale, identități și capacități în baza cărora indivizii acționează) și sinele 

(înțeles ca proces reflexiv prin care conversia datelor sociale în activitatea 
cognitivă a indivizilor este realizată prin comportamente). 

        După ce ma analizat  teoriile care abordează aspectele  deterministe ale 

acțiunii deviante  ne vom orienta atenția către aspectelor fenomenologice care au 
stat la baza cercetărilor lui Howard Beker, Erving Goffman și Edvin Lemert. 

Studiile lor s-au focalizat pe investigarea vieții cotidiene a micilor comunități 

alcătuite din grupuri de devianți: toxicomanii (în special fumătorii de marijuana), 
bolnavii mintal și  delincvenții. 

          În anii '60 Becker formulează o teorie prolifică a delincvenței plecând de 
la premisa că nu există un criteriu de a delimita faptele deviante de cele 

nedeviante. O înțelegere rezonabilă a problemei devianței se poate realiza prin 

studierea mediului în care o persoană dobândește statusul de deviant pe baza 
unor norme impuse în grupul de apartenență. Beker remarcă la începutul 

studiului că nu există un criteriu care să clasifice conduita indivizilor drept 

deviantă sau „normală”. Grupul social creează devianța prin regulile și normele 
pe care le impune și prin etichetele pe care le atribuie celor care încalcă aceste 

norme: The central fapt about deviance behavior, is that it is created by 
society.

11
 Astfel, devianța nu este o proprietate a actului pe care un individ îl 
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comite, ci mai degrabă o consecință a aplicării de către societate a sancțiunilor 

care reglementează raporturile dintre indivizi. În orice societate există persoane 

care dispun de o autoritate ce le permite să își impună preferințele normative. 
Cei care se abat de la aceste norme sunt tocmai victimele acestei autorități. 

Becker formulează și teoria etichetării conform căreia nici un act nu este deviant 

în sine, ci ca urmare a reacției sociale. Procesul de etichetare este rezultatul 
acțiunii agenților de control social care dispun de puterea de a stigmatiza si de a-

i supune unui ritual de depreciere pe indivizii care nu se conformează uzanțelor 

stabilite. 
 

            Concluzii 
 

            Privind devianța ca un act sau ca o conduită care violează normele 

formale sau informale ale unei societăți, și raportându-ne la teoriile precedente, 
putem încheia acest studiu formulând câteva considerente. Datorită stratificării 

sociale și naturale, societatea cuprinde o mare diversitate de indivizi, a căror 

conduită respectă normelor si valorile vieții, sau din contră, le încalcă. Cei mai 
mulți oameni respectă normele sociale, alții în schimb manifestă o atitudine 

potrivnică față de acestea. Aceia care se îndepărtează de  la maniera generală de 
comportare determină fenomenul de devianță. 

            În primul rând, orice individ, într-o anumită perioadă a vieții, încalcă 

normele societății din care face parte, devenind astfel deviant. Devianța este un 
concept relativ, în măsura în care ceea ce este perceput drept deviant într-un 

anumit grup, sau prin extensie, într-o anumită perioadă istorică, poate fi 

considerat drept normal într-un alt grup sau perioadă istorică. 
 În altă ordine de idei, acțiunile indivizilor nu sunt deviante apriori, ci 

prin standardele de apreciere impuse de către grupurile de referință. Diversitatea 

normelor și valorilor sociale suprapuse conduitelor individuale de o extremă 
creativitate a generat apariția fenomenului de devianță. Ca fenomen social, el 

atrage atenția asupra fenomenului de socializare și a caracteristicilor mediului 
social, care dispune de anumite mecanisme de transmitere a conduitelor negative 

menite să pericliteze siguranța și stabilitatea socială.
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RECENZII 

 

Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, deuxième édition, 

Paris, Éditions du Seuil, 2010, 370 p.; 

ANDREI FAUR  

 

Prezentul volum a apărut pentru prima dată la editura pariziană Seuil în anul 

1996, în cadrul colecției Points, considerată cea mai importantă colecție de 

istorie din Franța. Autorul său este venerabilul istoric Antoine Prost, profesor 
emerit al Universității Paris I și fost profesor al Universității din Orléans, autor al 

unei bogate opere istoriografice care l-a impus ca unul din cei mai importanți 
specialiști francezi în istorie socială. Printre lucrările sale cele mai importante 

menţionăm Les Anciens Combattants (1914-1940) (1977), Éducation, société et 

politique: unei histoire de l'enseignement en France de 1945 à nos jours (1992), 
La Résistance, une histoire sociale (1997), Du changement dans l'École - les 

Réformes de l'éducation de 1936 à nos jours (2013). Profesorul Antoine Prost s-a 

implicat activ în multe dezbateri din Franța care au avut ca temă educația, un 
domeniu a cărui evoluție a cercetat-o cu acribie și în care a participat la 

elaborarea unor politici. 

Ediția de față cuprinde, pe lângă cele douăsprezece capitole publicate în 
anul 1996, încă două articole asupra istoriei, pe care autorul le-a elaborat de-a 

lungul vremii. Din introducerea acestei lucrări aflăm că, deși metoda istorică a 
intrat în atenția istoricilor francezi încă din anul 1897, când a fost publicată 

lucrarea lui Charles Langlois și Charles Seignobos, Introduction aux études 

historiques, până la finalul deceniului al nouălea din secolul trecut reflecția 
asupra istoriei era considerată inutilă de către mulți istorici francezi, care 

preferau să adopte o poziție de artizani față de meseria lor. Criza de identitate 

care a cuprins domeniul istoriei la sfârșitul anilor '80 a dus la o schimbare în 
acest sens, apărând mai multe astfel de reflecții din partea cercetătorilor francezi 

ai trecutului, cu privire la relația dintre intențiile și rezultatul muncii lor.  
Prima lecție a acestui volum este consacrată statutului pe care istoria l-a avut 

în Franța ultimelor două secole. Autorul a arătat că astăzi acest domeniu se 

bucură de un mare prestigiu, literatura istorică de popularizare fiind mai vastă 
decât în alte părți, iar intelectualii și oamenii politici, precum fostul președinte 

Mitterand, au considerat că istoria se leagă strâns de identitatea francezilor. 

Pentru a înțelege cum această idee a ajuns atât de răspândită în societatea 
franceză, a fost prezentată în detaliu relația dintre istorie și învățământ, arătând 
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că cea dintâi a devenit un mijloc de educație politică a națiunii, de transmitere a 

patriotismului și al atașamentului față de instituții.  

Al doilea capitol a fost dedicat profesiunii istorice în Franța. În opinia 
istoricului Antoine Prost, trei factori au influențat radical această profesie: 

imobilitatea facultăților de Litere, care la finalul secolului al XIX-lea erau puțin 

deschise unor interpretări noi, fondarea revistei Annales în anul 1929 și apariția 
Centre national de la recherche sciéntifique (CNRS), care să finanțeze cercetările 

valoroase. Programul revistei Annales este prezentat în detaliu, la fel ca și 

polemicile pe care fondatorii le-au purtat cu alți istorici asupra modului în care 
trebuia să fie studiată istoria: o istorie-problemă, în durata lungă, opusă istoriei 

evenimențiale și politice care a fost scrisă până atunci. Autorul are aici meritul 
de a prezenta situația disciplinei istorice în zilele noastre, neezitând să vorbească 

și de aspectele negative. În opinia sa, există astăzi în Franța trei poli de influență 

inegală asupra istoriei: universitățile, EHESS (École des hautes études en 
sciences sociales) și CNRS - pentru cercetare și „marile instituții” precum 

Institul de Studii Politice, Fundația de Științe Politice etc. Acești poli sunt de 

multe ori în concurență și aici profesorul Prost a arătat niște forme pe care le pot 
lua rivalitățile dintre istorici: refuzul de a cita unii confrați sau de a le discuta 

operele în cadrul unor sinteze etc. Interesul crescut al marelui public pentru 
istorie poate fi dăunător, în sensul în care o judecată prea favorabilă din partea 

mass-mediei poate contamina judecata științifică. Autorul consideră că, din 

nefericire, breasla istoricilor e incapabilă să impună o „bursă de valori”, iar 
criticile sunt tot mai greu de formulat, inclusiv în cazul tezelor de doctorat, 

susținerile acestora tinzând să devină simple celebrări. Un alt aspect negativ 

menționat aici este mulțimea colocviilor nejustificate științific, împotriva cărora 
protesta și regretatul istoric Jacques Le Goff. Acest capitol se încheie cu 

concluzia că, fiind o practică socială mai mult decât științifică, scrisul istoric 

depinde de locul pe care istoricul îl ocupă atât în societate, cât și în cadrul 
profesiunii. 

Următorul capitol prezintă raportul istoriei cu faptele și critica istorică. 
Istoria se bazează pe fapte, care trebuie probate, iar unicul mod de a le deduce 

este critica surselor. Acest lucru presupune confruntarea sursei cu tot ce se știe 

deja în legătură cu subiectul său. Critica trebuie învățată și nu se poate numi 
istoric decât cel care a deprins această practică. Ca domeniu, istoria nu există 

prin obiectul său, întrucât nu există fapte istorice propriu-zise. Două afirmații ale 

autorului sunt foarte importante aici și le vom scoate în evidență: (1) istoria nu 
este o știință, ci un domeniu de cunoaștere, chiar dacă în secolul al XIX-lea a 

aspirat la prestigiul științelor și (2) faptele istorice nu există fără întrebările puse 
de istoric. 

Întrebărilor istoricului le este consacrată cea de-a patra lecție a istoricului 

Antoine Prost. În opinia sa, întrebarea este cea care construiește obiectul istoriei 
printr-un decupaj original în universul nelimitat al faptelor și documentelor 

posibile. Acest rol al întrebării are două consecințe: (1) nu există o unică lectură 

a unui document și (2) noile metode de lucru vor multiplica întotdeauna 
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viziunile. Cele mai bune întrebări sunt cele care duc la progresul cunoașterii, iar 

acest lucru îl poate decide doar comunitatea profesională. Toate întrebările sunt 

însă istorice, marcate de epoca și spațiul în care au fost formulate, dar și de 
angajamentul istoricului. Chiar dacă nu au asumat un angajament politic sau 

social, istoricii sunt obligați să se întrebe ce îi motivează de fapt spre un anumit 

subiect, pentru a se putea plasa cu adevărat pe o poziție imparțială. Întrucât 
obiectivitatea nu este posibilă în demersul istoric, autorul consideră că istoricii 

trebuie să se concentreze pe a fi imparțiali în legătură cu subiectul lor, și pe a 

spune adevărul. 
Capitolul al cincilea tratează problema timpului istoriei, un timp orientat și 

cu o direcție precisă. Sarcina istoricului este de a da o structură timpului, iar în 
munca sa, dimensiunea teleologică lipsește: ceea ce se petrece după nu poate fi 

cauza a ceva ce s-a petrecut înainte. Istoricul trebuie să stabilească cronologii și 

chiar perioade, în funcție de specificul subiectului pe care îl cercetează.  
În cea de-a șasea lecție este prezentată relația istoricului cu conceptele, 

acestea fiind considerate niște construcții lingvistice care permit o economie de 

descriere și analiză. Autorul a preluat de la marele specialist german Reinhart 
Koselleck clasificarea conceptelor pe două nivele: (1) concepte moștenite din 

trecut, care arată o realitate trecută și (2) concepte definite ulterior, pe care 
izvoarele nu le menționează. Un mare pericol pentru istoria ideilor și a 

mentalităților este de a gândi trecutul folosind conceptele noastre actuale.   

Lecția următoare abordează delicata problemă a înțelegerii istoriei. 
Subiectul istoriei are în mod obligatoriu trei caracteristici: (1) este un subiect 

uman, (2) colectiv, chiar dacă se mai studiază persoane individuale, acelea sunt 

reprezentative, și (3) concret, în sensul în care este plasat în spațiu și în timp. 
Discursul istoric conține în mod obligatoriu fapte care se conectează una cu 

cealaltă într-o structură logică. Istoria în stare pură nu există, așa că orice discurs 

despre trecut are în spate semnificații, intenții, voință, credințe, frici etc. 
Explicațiile unui eveniment, așa cum pot reieși din izvoare, sunt analizate de 

către istoric pe baza experienței sale de viață. A înțelege istoria nu înseamnă 
decât a te pune în locul celor care au trăit în epoca dată și au înfăptuit lucrurile 

studiate. Acest efort de integrare comportă, în opinia profesorului Prost, câteva  

probleme: (1) asupra limitelor morale ale înțelegerii istorice, (2) imparțialitatea 
în raport cu subiectul cercetat și (3) pericolul de a transpune problemele și 

obsesiile istoricului în trecutul pe care îl studiază. Autorul consideră, mergând pe 

urmele filosofului și istoricului englez Robin George Collingwood, că istoricul 
nu își poate depăși sinele orice ar face, iar studiul trecutului reprezintă un mijloc 

pentru a se cunoaște mai bine. 
Rolul imaginației în stabilirea cauzelor istorice constituie tema celei de a 

opta lecții. Istoria este singurul domeniu în care cercetătorii trebuie să 

ierarhizeze cauzele unui anumit eveniment. Descoperirea acestora implică 
recursul la o istorie contrafactuală, căci a ne imagina o altă istorie este singurul 

mod de a găsi cauzele istoriei reale. Un alt aspect pus în vedere în această lecție 

este orizontul de așteptare, adică viitorul în viziunea celor din trecut. Istoricul 
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trebuie să țină seama de acest orizont de așteptare al oamenilor pe care îi 

studiază, pentru a evita capcana discursului teleologic. 

A noua lecție prezintă influența pe care sociologia a avut-o asupra istoriei. 
Autorul a prezentat principalele caracteristici ale sociologiei și a arătat că aceasta 

a declanșat o importantă modă între istorici, mulți introducând în mod inutil 

statistica în lucrările proprii. Cu toate acestea, chiar dacă a arătat că moda istoriei 
cantitative a cam trecut în Franța, istoricul Antoine Prost consideră că orice 

studiu istoric are o valență socială, colectivă, care se pretează la numărare. Unele 

domenii, precum demografia istorică, istoria economică sau cea a grupurilor 
sociale, se pretează foarte bine la cercetări cantitative, în vreme ce altele mai 

puțin. 
În cel de-al zecelea capitol al acestui volum ne este prezentată evoluția 

istoriei sociale în Franța de-a lungul secolului al XX-lea. Acest curent a dominat 

istoriografia franceză în cea de-a doua treime a secolului, când s-a afirmat ca 
principal creator de școală istoricul Ernest Labrousse, căruia autorul i-a făcut o 

amănunțită descriere. Decăderea acestei școli a venit odată cu critica 

marxismului și a comunismului, care a dus la abandonarea multor termeni 
marxiști pe care istoricii îi foloseau în lucrările lor. În locul paradigmei 

labroussiene, în care actorii istoriei erau supuși forțelor sociale, s-a afirmat o 
nouă istorie politică în care personalitățile redeveneau autonome. Treptat, istoria 

a renunțat la explicațiile globale spre a deveni ceea ce este astăzi, o „istorie în 

frânturi”, în care aspectele sociale sunt tratate separat. 
Al unsprezecelea capitol expune problema construirii intrigii și a 

narativității în istorie. Profesorul Prost consideră că există trei forme de expunere 

a scrisului istoric: ca o povestire, ca un tablou (cadru pentru un studiu în durata 
lungă) și ca un comentariu (când sunt comparate interpretări). Construcția intrigii 

este considerată actul fondator al cercetării istorice. 

Cea din urmă lecție cuprinde o serie de îndemnuri despre scrierea istoriei 
care pot da de gândit tuturor, chiar dacă au fost destinate studenților de la nivel 

licență. Aceste sfaturi țin de obligativitatea și utilitatea notelor de subsol, 
importanța elaborării unui plan ca „schelet” pentru întreaga lucrare, și punerea în 

paranteză a personalității istoricului prin folosirea pronumelui personal la 

persoana I plural. Nu în ultimul rând, autorul reia un îndemn al lui Charles 
Seignobos care cerea ca stilul și claritatea limbii să nu lipsească din alcătuirea 

unei lucrări de istorie. O atenție importantă trebuie acordată cuvintelor și 

contextelor în care sunt ele așezate, întrucât de acestea depinde mesajul transmis.  
Concluziile acestor lecții reiau câteva aspecte importante despre noțiunea de 

adevăr și despre funcția socială a istoriei. Chiar dacă istoria spune adevărul, 
acest adevăr nu este absolut, iar poziția obiectivă nu există. În locul ei, istoricul 

Antoine Prost își reia apelul la imparțialitate și distanțare, care nu pot fi obținute 

decât printr-o atitudine morală și etică. Cât despre funcția socială, aceasta s-a 
schimbat, întrucât istoria nu mai are azi doar datoria de a forma buni cetățeni, ci 

este și pusă în slujba memoriei. Provocarea actuală pentru istorici este de a trata 

din punct de vedere istoric această memorie a societății, de a explica, înțelege și 
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integra aceste amintiri într-un discurs coerent și rațional. 

În primul articol adăugat în volum, istoricul reia și dezvoltă multe din 

afirmațiile despre argumentarea istorică, pe care le-am enunțat mai sus. Ne vom 
opri mai mult asupra celui din urmă articol, intitulat „Cum îl transformă istoria 

pe istoric”. Faptul că istoria îl modelează pe istoric este o veche idee, pe care 

Jules Michelet a enunțat-o pentru prima oară. Pentru a reconstitui trecutul, 
istoricul trebuie să se pună în slujba subiecților săi, iar profesorul Prost a arătat 

că, de- lungul muncii sale, el a fost, pe rând, soldat în Primul Război Mondial, 

grevist, servitor, miner, mic proprietar etc. Chiar dacă angajamentul poate lărgi 
orizontul cercetătorului trecutului, apelul la istorie este cel mai bun mijloc pentru 

a vedea relativismul oricărui angajament. Asupra rolului istoriei în viața sa, 
specialistul francez spunea: istoria îmi permite să înțeleg toate tipurile de 

probleme între care trăiesc, căci a trăi înseamnă a trăi printre probleme. Istoria 

ne învăță asta, căci nu ne arată niciodată oameni sau societăți fără probleme.  
Scrisă conform îndemnurilor lui Charles Seignobos, într-o frumoasă limbă 

franceză, cu fraze de o înaltă claritate și accesibilitate, lucrarea istoricului 

Antoine Prost este un foarte bun îndrumător pentru istoricii la început de drum, 
deoarece le oferă mai mult decât informațiile cu caracter istoriografic, mergând 

până la analiza modului în care funcționează astăzi comunitatea profesională a 
istoricilor, cu părțile sale bune și rele. Așa cum a recunoscut și autorul, volumul 

de față este tributar multor gânditori asupra condiției istoriei și a istoricului, 

dintre care putem aminti pe Henri-Irénée Marrou, Robin George Collingwood, 
Hayden White, Marc Bloch, Lucien Febvre, Paul Veyne etc. Multe citate din 

lucrările acestor autori împânzesc acest volum, ceea ce îl ajută pe cititor să-și 

lărgească orizontul teoretic. Datorită importanței subiectelor tratate și a stilului 
foarte plăcut în care au fost scrise, ne exprimăm speranța că aceste lecții vor fi 

disponibile curând și cititorului român, în limba română.  
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Gabriel Moisa, Sorin Şipoş, Igor Şarov, (coord.), Statutul 

istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate, Editura Mega, 

Cluj-Napoca, 2013, 439 p.; 

MARIAN HORVAT  

 
 Volumul Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate  conţine 

37 de articole, în care sunt abordate diverse teme şi procese istoriografice. 

Valoarea acestor contribuţii constă atât în reinterpretarea unor izvoare, cât şi în 
reanalizarea unor fenomene istorice, dintr-o serie de perspective noi şi 

promiţătoare pentru viitoarele cercetări. 
 Lucrarea de faţă cuprinde rezultatele Conferinţei internaţionale Statutul 

istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate, Oradea-Băile Felix, 17-20 

octombrie 2013. Coordonatorii sunt Gabriel Moisa, care a scris o serie de lucrări 
despre istoriografia din România (Istoria Transilvaniei în istoriografia 

românească (1965-1989), Cluj-Napoca, 2003; Direcţii şi tendinţe în 

istoriografia românească (1989-2007), Oradea, 2007; etc.), Sorin Şipoş, 
medievist care s-a remarcat prin interpretările minuţioase ale unor documente 

istorice, şi Igor Şarov, istoric din Repubica Moldova şi autor, printre altele, a 

unei interesante lucrări: Istoria între ştiinţă şi şcoală-perioada interbelică în 
Basarabia. Studii, materiale, surse şi sugestii (în colaborare cu Ştefan Ihrig, 

Vasile Dumbravă, Dietmar Muller), Chişinău, Cartdidact, 2008. 
 De menţionat varietatea temelor publicate în acest volum şi relevarea a 

diverşilor factori care influenţează cercetarea istorică (inclusiv ideologizarea 

scrisului istoric, raporturile acestuia cu politica, cu cerinţele predării în şcoală, 
etc.). Articolele sunt împărţite pe şase secţiuni: Evaluări şi reevaluări 

istoriografice, Direcţii noi de cercetare, Istorie şi politică, Cercetări biografice, 

Recitind documentele şi Istoria în şcoală.  
 Vom menţiona câteva din articolele care ni s-au părut mai relevante 

pentru cunoaşterea caracteristicilor scrisului istoric din contemporaneitate şi a 
poziţiei pe care o ocupă istoria astăzi, atât în mediul ştiinţific, cât şi în şcoală. În 

articolul În zodia reevaluărilor: istoria României (românilor) între 1965-1989 

de Gabriel Moisa, sunt trasate câteva repere ale sintezelor de istorie a României 
din perioada dictaturii lui Nicolae Ceauşescu: ingerinţele puterii politice în 

scrierea istoriei, viziunea liderului comunist amintit asupra trecutului şi temele 

preferate de acesta. Cornel Sigmirean stabileşte, în Istoria elitelor. Perspective 
istoriografice, cadrul istoriografic pentru viitoarele cercetări în domeniul elitelor 

şi imperativele unor astfel de cercetări. Paul Weber evidenţează, în Istoriografia 

în contextul tensiunilor politice româno-ungare ale anilor ‘80, controversa care 
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s-a născut pe marginea unor sinteze de istorie a Ungariei şi a Transilvaniei şi 

cum scrisul istoric a fost subordonat ideologiei şi dogmatismului naţionalist. 

Singurul studiu de medievistică îi aparţine lui Sorin Şipoş: Pledoarie pentru o 
hermeneutică a textului: Registrul de la Oradea, care întreprinde o analiză atentă 

a termenilor şi a gesturilor menţionate în registrul amintit.  

 S-au conturat o serie de perspective noi, în cadrul secţiunii Istoria în 
şcoală, care cuprinde 7 articole: Influenţa factorului politic asupra statutului 

istoriei şi al profesorului de istorie de Elisaveta Roşu, Rolul disciplinei istorie în 

educarea elevilor de Ramona Iştoc şi Florin Iştoc, Patriotic Feeling Fostering 
Through History Lessons de Alina Buzle, Postul de radio instructiv-didactic – 

instrument de formare a culturii profesionale a viitorilor jurnalişti de Mariana 
Marcu, Modalităţi contemporane de promovare a valorilor comunitare  de 

Ludmila Sârghi, Care este scopul şi locul predării istoriei în şcoală?  de 

Elisabeta Ungur şi Viitorul profesional al absolvenţilor de istorie, între ,,criza 
istoriei‖ şi ,,masificarea‖ învăţământului universitar de Lucian Jora. Aceste 

contribuţii merită amintite pentru problematica dificilă pe care o abordează şi 

pentru trasarea unor direcţii noi de cercetare, într-o tematică prea puţin analizată 
până acum. 

 Ramona Iştoc şi Florin Iştoc evidenţează rolul istoriei în educarea 
elevilor şi valenţele educative ale acesteia. Alina Buzle abordează o temă 

controversată şi complexă: cultivarea sentimentului naţional în cadrul lecţiilor de 

istorie. Exemplele înaintaşilor sunt menite să formeze un ataşament şi o legătură 
speciale cu ţara natală. Merită reţinută concluzia autoarei: Patriotic feeling 

education is therefore carried out by the mind and the heart […] şi redă un citat 

din Nicolae Iorga, în care este definit patriotismul. Elisabeta Ungur schiţează 
situaţia actuală a disciplinei istorie, criza în care se află, şi stabileşte valorile 

intelectuale pe care aceasta le promovează.  

 Din perspectiva felului în care este redată istoria şi personalităţile 
marcante ale trecutului în manualele şcolare, volumul de faţă conţine repere 

preţioase şi schiţe ale unor procese istoriografice complexe şi adeseori 
ideologizate. Dintre puţinele lucrări care cuprind analize  ale unor personalităţi 

istorice ori ale unor evenimente majore din trecut, merită amintite articolele 

Mirelei-Luminiţa Murgescu
1
 şi cele publicate de Radu Mârza

2
.  

 Lucrarea de faţă conţine, din acest punct de vedere, doar câteva 

caracteristici ale acestor problematici şi nu trasează repere pentru viitoarele 

cercetări de profunzime ale fenomenului. Reflectarea vieţilor unor personalităţi 

                                                                 
1
 Galeria naţională de personaje istorice în manualele de istorie din şcoala primară (1859-

1900), în Lucian Boia, (coord.), Mituri istorice româneşti, Editura Universităţii Bucureşti, 

Bucureşti, 1995; Trecutul între cunoaştere şi cultul eroilor patriei. Figura lui Mihai Viteazul 

în manualele şcolare de istorie (1831-1994), în Lucian Boia, (coord.), op. cit. 
2
 Etienne le Grand dans les manuels scolaires d ‘histoire des Principautés (1854-1924), în 

Transylvanian Review, XIV, 1, 2005; Primul Război Mondial reflectat în manualele şcolare 

de istorie din România (până la 1989), în Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, (coord.), Istoria ca 

datorie, Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015. 



144 
 

şi a unor episoade complexe din trecutul poporului român depinde de necesităţile 

de esenţializare a informaţiei, de ideologizarea subiectului, de eroizarea unor 

personaje, de imperativele educării elevilor şi de formare a conştiinţei naţionale, 
etc.; prin urmare, orice analiză a subiectului trebuie să pornească de la aceste 

caracteristici şi să încerce să explice, în toată complexitatea procesului de 

reflectare difuză a trecutului, felul cum este descris un personaj ori un eveniment 
major în manualele de istorie romîneşti. 
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Roland Clark, Sfântă tinereţe legionară. Activismul fascist în 

România interbelică, Iaşi, Editura Polirom, 2015, 288 p.; 

RĂZVAN CIOBANU  

 
  O privire de ansamblu asupra istoriografiei mişcării legionare în 
ultimele decenii permite o constatare semnificativă pentru stadiul cercetării 

istorice autohtone: un aport substanţial în tratarea academică a fenomenului 
legionar l-au avut autori din afara spaţiului românesc. Fără a neglija gradul de 

interes pe care un subiect încă sensibil îl suscită în România contemporană şi 

fără a ignora numeroasele contribuţii istoriografice care stau mărturie în acest 
sens, trebuie avut în vedere faptul că, până în acest moment, monografiile şi 

sintezele cele mai notabile, mai bine documentate şi mai valoroase din punct de 

vedere euristic au venit din exterior (exemple consacrate în acest sens fiind 
lucrările lui Armin Heinen, Francisco Veiga sau Nicholas M. Nagy-Talavera).  

Roland Clark, autorul cărţii avute în vedere în prezentul demers, 

intitulată „Sfântă tinerețe legionară. Activismul fascist în România interbelică” şi 
apărută în ediţia în limba română la Editura Polirom în 2015, se înscrie în seria 

istoricilor occidentali care abordează în cercetările lor problema legionarismului. 
În prezent profesor asistent al Eastern Connecticut State University, Clark şi-a 

susţinut teza de doctorat (cu titlul „European Fascists and Local Activists: 

Romania‟s Legion of the Archangel Michael (1922-1938)”) în 2012 la 
University of Pittsburgh, sub îndrumarea Irinei Livezeanu. În fapt, lucrarea de 

faţă reprezintă o versiune revizuită şi completată a respectivei teze, care îşi 

propune să pună în lumină un aspect mai puţin studiat al versiunii româneşti a 
fascismului interbelic, denumit în mod generic „activism”, referindu-se la 

formele cele mai pregnante de interacţiune şi manifestare în plan social a 
mişcării legionare.   

Deşi se apleacă asupra a ceea ce poate fi considerată o temă de nişă într-

un câmp istoriografic care frapează prin amploare, Clark nu este totalmente 
inovativ în consideraţiile legate de aspectele ideatice sau politice ale 

legionarismului. Astfel, sunt aduse în discuţie paradigme interpretative 

consacrate, care servesc drept reper constatărilor de natură ideologică enunţate 
pe parcursul analizei, însă autorul nu emite o contribuţie originală, distinctivă, la 

acest nivel. În schimb, marele merit al lucrării sale îl reprezintă abilitatea de a 

selecta şi de a valorifica în mod corespunzător un vast material arhivistic, în 
scopul evidenţierii unor aspecte sociale despre care s-a scris prea puţin în trecut 

şi care, odată reconstituite, oferă o imagine clară asupra a ceea ce a reprezentat 
mişcarea legionară în dimensiunea sa cea mai concretă, de la impactul 

iniţiativelor infrastructurale şi al periplurilor electorale asupra comunităţilor 
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locale şi până la incisivitatea şi permeabilitatea publicisticii şi a demersurilor 

programatice, de la transformările traversate de membrii care au internalizat, în 

diferite grade, preceptele Legiunii, şi până la influenţele pe care mişcarea le-a 
dobândit în rândurile unor segmente sociale mai ample. 

În trasarea premiselor cărţii, este întreprins un succint excurs de natură 

ideologică, prin intermediul căruia legionarismul este încadrat în complexul 
peisaj ideatic al extremei drepte europene interbelice, autorul probând o 

cunoaştere temeinică a evoluţiilor istoriografiei fascismului. Clark îşi 

argumentează opţiunea pentru Garda de Fier ca subiect al unui amplu studiu de 
caz aducând în discuţie forţa şi proporţiile pe care aceasta le-a căpătat prin 

raportare la fenomene similare de pe continent, în acelaşi interval cronologic. În 
contextul incontestabilei eterogenităţi ideologice din interiorul fascismului, 

istoricul îşi anunţă intenţia de a surprinde expresiile practice pe care ideile 

fasciste le-au căpătat în cadrul realităţilor sociale ale epocii, chiar în absenţa unui 
consens intelectual sau a unui corpus doctrinar coerent care să le însoţească. Prin 

urmare, cartea vizează, după cum însuşi autorul o afirmă, maniera în care 

indivizii „deveneau fascişti”, respectiv consecinţele propriu-zise ale acestui 
proces de metamorfoză în cazul membrilor mişcării legionare. Abordarea este 

tributară aşa-numitei Alltagsgeschichte, „istoria vieţii de zi cu zi”, a cărei menire 
este aceea de a contura interacţiunea dintre actorii istorici propriu-zişi, 

raporturile şi deciziile lor personale, precum şi reverberaţiile acestora în mediul 

social şi politic al epocii. În scopul unei mai bune înţelegeri a mecanismelor de 
recrutare utilizate în cadrul mişcării legionare, a resorturilor adeziunii şi 

devotamentului membrilor şi a sacrificiilor asumate de către aceştia, demersul 

are în vedere explorarea, în manieră interdisciplinară, a unor aspecte structurale 
şi ideologice definitorii pentru legionarism şi/sau pentru cadrul socio-politic 

autohton, de la autoritatea liderului până la mobilizarea capitalului social în 

sprijinul cauzei fasciste, de la gradul libertăţii politice în România interbelică 
până la impactul represiunii poliţieneşti asupra activismului extremei drepte. 

Convingerea autorului că episoadele locale pot contribui la crearea unei imagini 
mai fidele asupra evoluţiei forţelor macroistorice, respectiv a manierei în care 

acestea modelează experienţele individuale, este confirmată de relevanţa 

concluziilor la care argumentaţia sa conduce. 
Exceptând secţiunea introductivă şi cea finală, cartea este divizată în opt 

capitole, variate nu doar din punct de vedere tematic, ci şi calitativ, întrucât în 

unele puncte istoricul se rezumă la a trasa contururile generale ale temelor 
abordate şi preferă o expunere diacronică, axată pe latura evenimenţială, în 

vreme ce alte subiecte beneficiază de o analiză critică mai nuanţată, de 
profunzime. Chiar dacă aceste diferenţe nu subminează unitatea şi coerenţa de 

ansamblu a lucrării, un uşor dezechilibru rămâne sesizabil. 

Analiza se opreşte mai întâi asupra originilor naţionalismului românesc 
interbelic, problemă abordată pe larg în numeroase studii şi sinteze din trecut, 

preocupate într-un fel sau altul de dezbaterile privind structurarea identităţii 

naţionale în România dintre cele două conflagraţii mondiale. În încercarea de a 
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atinge aspectele esenţiale ale cadrului ideatic al epocii, pentru a  plasa în context 

elementele aduse în discuţie pe parcursul lucrării, Clark începe prin a schiţa 

reperele principale ale modernităţii româneşti. Se insistă, în baza unor studii 
importante ale literaturii de specialitate (precum cele semnate de Leon Volovici, 

Victor Neumann, Carol Iancu sau Andrei Oişteanu), asupra mecanismelor de 

construcţie a alterităţii (în speţă, a identităţii evreului) în mentalul colectiv, însă 
atenţia exclusivă acordată rădăcinilor antisemitismului autohton conduce la 

neglijarea altor componente care ar fi putut avea un aport în coagularea 

naţionalismului românesc de factură radicală, precum concepţiile preexistente, 
de dată antebelică, privitoare la ideea de naţiune română. Următorul capitol 

pătrunde, din nou, pe un drum deja parcurs în plan istoriografic (fapt ilustrat de 
contribuţiile venite dinspre istoriografia autohtonă, deopotrivă cele mai vechi, 

precum monografia Irinei Livezeanu, sau mai noi, precum cercetările lui Dragoş 

Sdrobiş), care tratează apariţia, evoluţia şi efectele mişcărilor studenţeşti în 
calitatea acestora de „creuzet al noului naţionalism”, îmbrăţişat de generaţia 

tânără în anii de după Primul Război Mondial. Şi în această secţiune abordarea 

este mai curând descriptiv-evenimenţială, fără a beneficia de profunzimea 
analitică ilustrată de autori care au tratat subiectul în trecut. Totuşi, una dintre 

direcţiile epistemice cele mai relevante lansate de autor, ilustrând încă o dată 
abilitatea sa de a valorifica izvoarele primare, este dată de prezentarea 

interacţiunilor, afinităţilor şi asocierilor dintre diferitele mişcări ale studenţilor 

sau centre universitare prin prisma biografiilor individuale ale liderilor acestora. 
În mai multe puncte pe parcursul lucrării sale, istoricul subliniază influenţa 

majoră dobândită la nivel local de personaje emblematice, promotoare ale 

radicalismului politic, care au dovedit un potenţial remarcabil de mobilizare 
socială. O atare temă este încă trecută cu vederea în istoriografia 

legionarismului, deşi sondarea ei mai profundă ar putea clarifica numeroase 

aspecte legate de originile mişcării. 
Linia argumentativă continuă cu prezentarea procesului prin care 

mişcările studenţeşti au dobândit o identitate organizatorică şi ideologică 
proprie. Sunt descrise momente care ţin de activismul legionar în faza se 

embrionară, ilustrative pentru climatul politic şi ideologic al anilor în care 

mişcarea a căpătat contur (spre exemplu, un subcapitol convingător vizează 
construcţia Căminului Cultural Creştin din Iaşi şi semnificaţiile acestui demers 

pentru o parte a tineretului naţionalist la acea vreme). Totodată, o analiză 

sistematică a propagandei legionare vizând diferitele sectoare sociale conduce la 
unele concluzii pertinente. În cazul ţărănimii, este demonstrată prin exemple 

concrete penetrarea spaţiului rural de către Legiune prin utilizarea nucleelor mai 
puternic ideologizate, deja existente în oraşele cele mai importante ale unor 

regiuni. În privinţa muncitorimii, se indică maniera în care sunt instrumentalizate 

ideologic vulnerabilităţile şi inegalităţile inerente sistemului economic autohton, 
ale cărui tare sunt amplificate la nivel discursiv în anii Marii Crize. În urma 

analizei diferitelor programe electorale ale mişcării, Clark ajunge la o constatare 

pe care o va relua şi în alte forme, aceea că paleta largă de promisiuni lansate de 
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mişcarea legionară către diferitele segmente ale societăţii denotă subordonarea 

dezideratelor ideologice unor scopuri mai pragmatice, anume extinderea 

influenţei politice şi sociale a Legiunii.  
Un întreg capitol este dedicat activităţii electorale şi violenţei politice, 

lupta deschisă dintre Legiune şi stat fiind tratată în cheie descriptivă. Spirala 

violenţei nu este disecată din punct de vedere sociologic, cum poate că ar fi fost 
de dorit, autorul preferând încă o dată să lase mărturiile de istorie orală sau 

documentele de arhivă să vorbească. O abordare mai profundă o oferă analiza 

publicisticii legionare, întreprinsă prin filtrul dublu al impactului acesteia în 
interiorul şi în afara mişcării. Clark vine cu exemple dintre cele mai variate 

pentru a demonstra gradul semnificativ în care atât specificul local cât şi 
pluralitatea poziţiilor ideologice din interiorul Legiunii şi-au găsit reflecţia în 

presa asociată acesteia. Sunt lansate unele consideraţii care vizează  substratul 

ideatic al legionarismului, în special ideea de modernitate, căreia Clark îi găseşte 
locul în cadrul bagajului ideologic fascist folosindu-se de reperele majore 

indicate de mari nume ale istoriografiei fenomenului (George L. Mosse, Roger 

Griffin), pentru ca apoi să îi indice receptarea ambivalentă în orizontul mişcării 
legionare, oferind exemplul viziunii liderului acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. 

Astfel, argumentaţia accentuează ponderea unei dimensiuni pragmatice care ar fi 
marcat evoluţia Gărzii de Fier, pe care rigiditatea liniilor doctrinare generale 

trasate de lider ar fi alimentat-o, totodată minimalizând rolul „principiilor 

abstracte” sau al „revoltelor metafizice”. Afirmaţia se susţine doar în parte. Ea 
apare ca validă prin raportare la viziunea asupra lumii asumată de Codreanu sau 

de perspectiva unor activişti de la bază, dar nu ia în considerare influenţa 

doctrinară covârşitoare a unor gânditori ai Legiunii care s-au preocupat în 
scrierile lor preponderent de elemente abstracte. Totodată, însăşi natura fluidă, 

proteică, a ideologiei legionare, îndeamnă la o abordare mai nuanţată.  

Iniţiativelor practice ale mişcării (precum taberele de muncă sau 
întreprinderile comerciale), expresiile cele mai pregnante ale activismului, le este 

dedicat un capitol aparte, în care este prezentat procesul prin care ele devin 
componente ale „universului social” al Legiunii şi instrumente menite să 

estompeze imaginea violentă a acesteia, conferindu-i o latură constructivă care 

să îi faciliteze contactul cu masele. Nu scapă atenţiei autorului nici legăturile 
dintre legionarism şi religie, atât cele de natură instituţională (punct în care Clark 

insistă asupra adeziunii masive a unui sector important al clerului în rândurile 

mişcării), cât şi cele ideologice (unde idei precum cea a sacrificiului, a suferinţei 
ca virtute, a renaşterii şi a mântuirii sunt privite ca puncte de convergenţă între 

poziţia legionarismului şi a creştinismului ortodox, deşi autorul explică 
înţelegerea finalmente distinctă a respectivelor idei în cele două cazuri). 

Secţiunea finală a lucrării este dedicată tratării sumare a realităţilor politice 

interne în perioada autoritarismului carlist, a statului naţional-legionar, a 
dictaturii antonesciene şi a instaurării regimului comunist în România, fiind 

surprinsă contribuţia fiecăreia dintre perioadele menţionate la destructurarea 

mişcării legionare, eliminată în cele din urmă de pe scena istoriei.  
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Cartea lui Roland Clark se încheie în aceeaşi notă, susţinută în mod 

consecvent în desfăşurarea argumentaţiei. Istoricul conchide prin a relua teza pe 

care s-a străduit să o demonstreze prin apelul la un amplu material arhivistic şi 
publicistic, precum şi la o bogată literatură secundară, aceea că în traseul politic 

şi social al legionarismului, dimensiunea pragmatică s-a plasat deasupra 

ideologiei abstracte. Prin numeroasele episoade locale, mostre de microistorie pe 
care cercetarea sa le reconstituie, autorul reuşeşte să expună cu acurateţe 

discrepanţele dintre ideologie şi transpunerea ei în practică. În acelaşi timp însă, 

în cazul niciunei mişcări de tip fascist, şi în cel al Legiunii Arhanghelului Mihail 
cu atât mai puţin, nu ar trebui subestimate forţele pe care au fost capabile să le 

dezlănţuie ideile. La acest nivel interpretativ, „Sfântă tinereţe  legionară” se 
dovedeşte a fi o contribuţie importantă şi binevenită în istoriografia 

legionarismului, nu doar datorită răspunsurilor pe care încearcă să le ofere, ci şi 

prin prisma noilor întrebări pe care le deschide. 
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John Lewis Gaddis este profesor de istorie militară şi navală la Yale 

University. Şi-a obţinut doctoratul în anul 1968 la University of Texas şi a 

publicat numeroase lucrări precum The United States and the Origins of the Cold 
War, 1941-1947 (1972); Strategies of Containment: A Critical Appraisal of 

Postwar American National Security (1982); The Long Peace: Inquiries into the 
History of the Cold War (1987); We Now Know: Rethinking Cold War 

History (1997); The Landscape of History: How Historians Map the 

Past (2002); Surprise, Security, and the American Experience (2004); and The 
Cold War: A New History (2006). De asemenea, este biograful oficial al lui 

George F. Kennan, iar lucrarea destinată acestuia a obţinut Premiul Pulitzer 

pentru Biografie în anul 2012.  
În cadrul lucrării The Cold War: A New History, John Lewis Gaddis 

urmăreşte relaţiile dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite începând cu Al 

Doilea Război Mondial şi până la căderea U.R.S.S. Încă de la începutul cărţii, 
autorul stabileşte care este obiectivul asumat: de a prezenta o serie de realităţi 

celor care nu au trăit în anii Războiului Rece, prin intermediul unui studiu de 
sinteză. Interogaţiile pe care le adresează autorul fac referire la cauzele 

declanşării Războiului Rece, la cauzele care au dus la prăbuşirea puterii sovietice 

şi la motivul pentru care nimeni nu a prezis cum şi când se va termina acest 
război neconvenţional. Pe parcursul paginilor cărţii, Gaddis prezintă principalele 

puncte cheie ale aproape jumătate de secol de istorie, trecând pe rând în revistă 

crizele periferice şi de sistem, precum Războiul din Coreea, Războiul din 
Vietnam, Criza Rachetelor, analizând în paralel şi celelalte direcţii specifice 

luptei pentru supremaţie între cele două super-puteri, S.U.A. şi U.R.S.S., precum 
cursa înarmărilor, destinderea, invadarea Afganistanului, evoluţiile din Lumea a 

Treia, emergenţa Chinei ca mare putere ş.a.m.d.   

Începutul primului capitol al cărţii, The Return of Fear este marcat de 
expunerea a două citate ce evocă momentul în care în aprilie 1945 soldaţii 

americani şi cei ruşi s-au întâlnit pe teritoriul Germaniei Naziste, în oraşul 

Torgau. Cele două, aparţin câte unui membru al fiecărei armate. Acestea prezintă  
surprinderea celor două tabere în momentul în care au văzut că ceilalţi nu sunt cu 

mult diferit faţă de ei, ba mai mult asemănările dintre sunt cele mai marcante. 

Răspunsul lui Gaddis la această surprindere constă în esenţa celui de-al Doilea 
Război Mondial, care pe lângă faptul că s-a desfăşurat pe câmpul de luptă, a avut 

şi o importantă componentă ideologică şi propagandistică de toate părţile. 
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Analiza pătrunde în profunzime şi asemănările dintre cele două tabere continuă 

şi la nivelul societăţilor din care fac parte fiecare: ambele state au luat naştere în 

urma unei revoluţii, si-au intins puterea asupra unor teritorii extinse şi nu în 
ultimul rând, amândouă au intrat în război în urma unui atac surpriză. Evident, 

diferenţele nu sunt ignorate de către autor şi sunt analizate pe larg: diferenţe în 

ceea ce priveşte felul în care s-au realizat cele două revoluţii şi principiile pe care 
le-au promovat- neîncrederea americană în centralism şi susţinerea 

liberalismului, opus sovieticilor a căror revoluţie a însemnat practic impunerea 

centralizării abuzive, încălcarea unor elemente de libertăţi personale.   
Diferenţele reies şi din efectele pe care războiul mondial le-a avut asupra 

fiecăruia, SUA ieşind din acesta cu o economie înfloritoare, spre deosebire de 
URSS, un stat măcinat de luptele desfăşurate chiar pe teritoriul său. De aici 

decurge şi analiza autorului cu privire la cauzele şi condiţiile care au favorizat 

desfăşurarea Războiului Rece: este vorba despre relaţiile din cadrul alianţei care 
a ieşit învingătoare din cel de-al Doilea Război Mondial; între acestea se 

desfăşura deja un război ideologic, ele fiind incompatibile în termeni geopolitici, 

deoarece punea în acelaşi cadru o societate liberă şi una autocrată. Gaddis le 
numeşte „cea mai liberă societate de pe faţa pământului” şi „cea mai autocrată 

societate de pe faţa pământului”. Autorul continuă analiza sa prin intermediul 
dilemelor de securitate, pe care el le defineşte ca situaţii în care un stat 

acţionează pentru a se face pe sine mai sigur, dar făcând asta diminuează 

securitatea unuia sau a mai multor state, care drept răspuns vor încerca să repare 
problemele, diminuând astfel securitatea primului stat. Rezultatul este o criză a 

încrederii şi mai adâncă, care determină suspiciuni insurmontabile. Tocmai 

pentru că relaţiile anglo-americane cu Uniunea Sovietică au intrat într-o astfel de 
stare este dificil să stabilim exact când a început Războiul Rece. Gaddis discută 

şi câteva situaţii post-război care se încadrează în definiţia evocată mai sus: 

prezenţa continuă a trupelor sovietice în Iran şi dorinţa lui Stalin de a deţine 
control teritorial asupra strâmtorilor turce; refuzul sovietic de a participa la 

Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, ceea ce a adus în dezbaterea 
publică „telegrama cea lungă” a lui George Kennan, conducând în cele din urmă 

la politica de containment din partea SUA; implementarea acestei politici prin 

intermediul Planului Marshall şi a Doctrinei Truman. 
Neîncrederea sovieto-americană era alimentată şi de cursa înarmărilor, 

astfel că Gaddis analizează potenţialul de distrugerea ale armelor, precum şi felul 

în care crizele pe care ar fi putut să le genereze ar fi fost catalizatoarele unui nou 
război de anvergură celui recent încheiat. Cercetările privind crearea unei arme 

de distrugere în masă, materializată în bomba atomică, a sporit neîncrederea între 
cele două. La aceasta se lucrase încă din timpul războiului, cu scopul de a fi 

folosită împotriva nazişilor de către britanici şi americani. Aceştia nu l-au 

informat pe Stalin despre proiectul care se desfăşura simultan cu negocierile din 
cadrul a diverse conferinţe, decât abia după primul test reuşit din deşertul New 

Mexico. Cu toate acestea, liderul sovietic a pus în aplicare o amplă operaţiune de 

spionaj prin care încerca să eludeze care este scopul măsurilor de securitate de la 
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Los Alamos, unde se desfăşura proiectul Manhattan. Gaddis spune că au existat 

cel puţin trei încercări reuşite.  

În continuare, John Lewis Gaddis analizează felul în care SUA au 
încercat să sprijine financiar statele europene şi felul în care Stalin a răspuns 

acestei iniţiative. El a fost practic cel care a marcat delimitarea între est şi vest 

prin refuzurile categorice în faţa oricărei tentative americane de ajutor economic, 
de exemplu Planul Marshall. De asemenea, nici statele satelit nu au avut 

permisiunea liderului sovietic de a accepta şi de a beneficia de acest sprijin. În 

această perioadă a avut loc deteriorarea relaţiilor cu Iugoslavia şi blocada 
Berlinului, adică primele crize periferice ale sistemului societic. Victoria cea mai 

importantă a lui Stalin a fost încheierea tratatului sino-sovietic prin care cele 
două state comuniste urmau să îşi acorde asistenţă mutuală în cazul unui atac.  

Războiul din Coreea şi Criza Rachetelor din Cuba beneficiază de o 

analiză din partea autorului, care vorbeşte despre ambele în termenii a ceea ce 
puteau însemna de fapt pentru echilibrul de forţe. Experienţa coreeană a creat un 

precedent pentru ideea existenţei unui conflict între două puteri deţinătoare de 

bombe nucleare, în timp ce momentul 1962 a demonstrat că un astfel de război 
ar însemna distrugeri de proporţii pentru ambele părţi, astfel că nevoia de 

conservare a depăşit ca importanţă orice fel de diferenţe între cele două forţe, fie 
că au fost unele de naţionalitate, cultură, ideologie. Armamanetul nuclear nu a 

fost folosit tocmai datorită unei frici de ambele părţi, pe această prezumţie 

construindu-şi şi Eisenhower politica de securitate. Strategia Mutual Assured 
Distruction avea la bază ideea că dacă nimeni nu va supravieţui unui conflict 

nuclear, acesta nu va avea loc, deoarece nimeni nu ar câştiga. În acest sens, 

Gaddis prezintă semnarea unor serii de acorduri care aveau menirea să 
gestioneze, dacă nu să controleze armamentul nuclear de la nivel mondial. 

Acestea sunt: Tratatul privind limitarea testărilor din 1963, care interzicea 

experimentele cu arme nucleare în atmosferă; Tratatul de neproliferare nucleară 
din 1968, prin care se cerea statelor deţinătoare de arme nucleare să nu sprijine 

un alt stat în obţinerea tehnologiei; Acordul provizoriu de limitare a armelor 
strategice din 1972, care impunea limite în ceea ce priveşte numărul rachetelor 

balistice ce puteau fi deţinute de părţile implicate; Tratatul privind rachetele 

balistice din 1972, care interzicea producerea de arsenal de apărare împotriva 
rachetelor cu rază lungă de acţiune. 

Capitolul al patrulea, intitulat „The Emergence of Autonomy”, este mai 

puţin orientat asupra Statelor Unite şi a Uniunii Sovietice. Acesta are în vedere 
restul lumii, Gaddis prezentând pentru început aşa-numitele state nealiniate care 

au încercat să impună un alt curs de evoluţie. Următorul pas asumat de autor este 
acela de analiză a statelor satelit. Non-aliniamentul nu a fost singura armă pe 

care o aveau la dispoziţie statele mici pentru a-şi extinde autonomia în timp ce 

trăiau în umbra superputerilor: istoria Coreei, după 1950 furnizează un astfel de 
exemplu. Liderul sud-coreean, Syngman Rhee i-a avertizat pe americani că dacă 

nu îi sprijină regimul impus în Coreea de Sud, ţara se va prăbuşi, iar americanii 

vor avea poziţii cu mult mai slăbite în Peninsula Coreeană. Uniunea Sovietică a 
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avut o experienţă similară cu Kim Il-sung în Coreea de Nord. Acestuia i s-a 

permis să construiască un stat stalinist, cu propriul cult al personalităţii, chiar în 

momentul în care Hruşciov condamna aceste perversiuni ale marxism-
leninismului. Ţara a devenit astfel extrem de izolată,a utoritară şi totodată 

dependentă în totalitate din punct de vedere militar şi economic de restul lumii 

comuniste. 
În capitolul al şaselea, tratează contribuţia unor lideri mondiali precum 

Papa Ioan Paul II şi Margaret Thatcher, cu Ronald Reagan ca un personaj 

principal şi Mihail Gorbaciov ca unul secundar, cu un rol minor. În ceea ce 
priveşte sfârşitul Războiului Rece, Gaddis este de părere că el a fost adus de 

„oamenii obişnuiţi”, de est germanii, de polonezii, de cehii care s-au revoltat 
împotriva sistemului de tip comunist. Gaddis argumentează şi că, în ciuda 

pericolelor prin care a trecut omenirea în timpul Războiul Rece (pericolul 

extincţiei nucleare inclusiv), această perioadă istorică a produs o serie de 
rezultate pozitive, printre care: faptul că natura „puterii militare” s-a schimbat şi 

că războaiele au devenit tot mai rare şi tot mai improbabile (în comparaţie cu 

perioada de dinaintea Războiului Rece); sistemele dictatoriale au devenit mai 
puţin numeroase şi mai fragile; s-a produs „globalizarea democratizării”, în a 

doua jumătate a secolului al XX-lea numărul democraţiilor crescând de patru ori. 
Gaddis evidenţiază trei lecţii importante ale Războiului Rece. În primul 

rând, în timpul acestei perioade puterea militară a încetat să mai reprezinte o 

caracteristică a puterii, aşa cum a fost în ultimele secole. Autorul argumentează 
că deşi URSS s-a prăbuşit, puterea militară şi nucleară au substituit-o. Anterior 

anului 1945, marile puteri au purtat atât de multe războiae încât acestea păreau 

să fie o caracteristică a peisajului internaţional: chiar Lenin s-a bazat pe acestea 
pentru a furniza mecanismele prin care capitalismul s-ar autodistruge. După 

1945 s-au limitat la acelea între superputeri şi puterile mai mici, aşa cum au fost 

cele din Coreea, Vietnam şi Afganistan. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în 
ciuda temerilor universale, a fost un război la scară largă care să implice Statele 

Unite, Uniunea Sovietică şi aliaţii lor. Pentru prima dată în istorie părea că 
nimeni nu putea fi sigur de victorie sau de supravieţuire. În al doilea rând, 

Războiul Rece a discreditat dictaturile. Gaddis evidenţiază faptul că deşi URSS, 

China şi alte ţări din Europa aveau regimuri autoritare în anul 1948, acestea nu s-
au extins în ţările învecinate. În ultima parte a secolului al XX-lea, comunismul a 

eşuat să furnizeze promisiunile muncitorilor o viaţă mai bună, după cum au 

promis. În al treilea rând, era Războiului Rece a fost martora globalizării 
democraţiei, ilustrată prin quintuplarea numarului democraţiilor la sfârşitul 

secolului.  

 




