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ISTORIE ANTICĂ 

 

STUDIU ASUPRA CERAMICII ROMANE DE SERVIT 

DESCOPERITE LA HISTRIA, 

PE SECTORUL ACROPOLĂ CENTRU-SUD 

 

IULIA-ALEXANDRA ILIESCU

 
 

Abstract: In this paper is presented the Late Roman tableware – vasa 

escaria– discovered at Histria (Constanța County), one of the most important 

ancient cities of the western coast of the Black Sea. The pottery lot presented 

was discovered between 2013 and 2015 in the Acropolis Centre-South Sector 

(the ACS Sector), located inside the Late Roman citadel. After processing the 

entire ceramic material, a lot of 461 ceramic shards resulted, which can be 

included in the tableware category. Chronologically, these shards are dated 

between the 4th and the 7th century AD. Geographically, they are classified as 

follows: Late Roman C Ware, African Red Slip Ware, Pontic Red Slip Ware, 

local pottery. This study has a special importance because, by identifying the 

origin of the vessels, we find details concerning the trade connections in 

Scythia Minor during the Late Roman period. 

 

Keywords: Late Antiquity, Histria, Scythia Minor, Late Roman pottery, 

imported tableware, Late Roman C Ware, African Red Slip Ware, Pontic Red 

Slip Ware 

 
 Întotdeauna materialul ceramic a reprezentat una din cele mai 

frecvente categorii de descoperiri în cadrul cercetărilor arheologice. 

Descoperirile ceramice nu numai că sunt foarte numeroase, dar au şi o 

importanţă deosebită, aceasta fiind reflectată în multiplele informaţii care pot 

                                                           

 Masterandă în anul II la Facultatea de Istorie, Universitatea din București, în cadrul 

programului de studii „Interfețe Culturale în Preistorie și Antichitate”; contact: 

iliescu_iulia94@yahoo.com. Profesor coordonator: conf. dr. Valentin-Victor Bottez, 

Facultatea de Istorie, Universitatea din București. 

mailto:iliescu_iulia94@yahoo.com
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fi obţinute în urma studierii acestora. Astfel de informaţii se leagă de modul 

de funcţionare al diferitelor societăţi, fie că vorbim de necesităţile zilnice – 

dintre acestea cea mai importantă fiind poate alimentaţia –, fie de activităţi 

mai complexe, cum ar fi cele economico-comerciale sau de viața religioasă și 

manifestările ei specifice. Acest lucru este valabil și pentru societatea 

romană, în urma studierii materialului ceramic specific acestei culturi 

ajungându-se la concluzii pertinente în ceea ce o priveşte. Înainte însă de a 

discuta materialul ceramic care reprezintă obiectul studiului nostru, 

considerăm că, pentru o mai bună înțelegere a contextului în care acesta a 

fost descoperit, este necesar să prezentăm succint situația arheologică a 

Sectorului Acropolă Centru-Sud. 

  

Sectorul Acropolă Centru-Sud – prezentare generală: 
 Cercetările arheologice pe Sectorul Acropolă Centru-Sud1 – 

coordonate de o echipă de la Universitatea din București – au început în anul 

2013, în cadrul unui proiect de cercetare – inițial, pe o perioadă de 4 ani – 

aprobat de Universitatea din București. Din punct de vedere geografic, 

Sectorul este localizat în interiorul cetății romane târzii și are în vecinătate o 

serie de edificii și de zone de o deosebită importanță pentru Histria: în Sud-

Vest se află lângă Basilica Pârvan, în apropiere, către Nord, se află Basilica 

Episcopală, iar la Est se învecinează cu Sectorul Domus (vezi Fig. 1).  

 Cercetările desfășurate până în anul 2016 au avut următoarele 

obiective principale: stabilirea stratigrafiei sudului acropolei cetății, pentru a 

vedea cum se succed unitățile de locuire de-a lungul perioadelor istorice; 

identificarea și delimitarea completă a unei insula de locuire romană târzie – 

până acum, au fost identificate limitele nordică, estică și vestică, acestea fiind 

reprezentate de trei artere de circulație (Strada C și alte două străzi denumite 

convențional ST01 și ST02); stabilirea legăturii insula-ei cu elementele 

urbane înconjurătoare.  

 Din punct de vedere stratigrafic, pe întregul sector se observă aceeași 

situație: sub un strat vegetal/de depunere modernă se află două niveluri de 

dărâmătură – un strat superior de dărâmătură (cu pământ de culoare gri), 

reprezentând momentul abandonului final al insula-ei, și un strat inferior de 

dărâmătură (cu pământ de culoare galbenă), reprezentând momentul inițial al 

distrugerii ultimului nivel de locuire –, sub acestea aflându-se nivelurile de 

                                                           
1
 Pentru mai multe detalii, vezi Valentin Bottez, Alexandra Țârlea, Alexandra Lițu, 

„Preliminary results of the excavations at Histria, the Acropolis Centre-South Sector 

(2013 – 2014)”, în Materiale și Cercetări Arheologice (serie nouă), XI, 2015, pp. 157-

191.  
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călcare ale ultimei faze constructive, reprezentate în general de podele sau 

pavaje. 

 

 Materialul ceramic – caracteristici generale: 

 Din punctul de vedere al caracteristicilor generale, putem spune că 

materialul ceramic descoperit pe Sectorul ACS este foarte numeros, 

fragmentar și variat. Ceramica a reprezentat în fiecare an principala categorie 

de material descoperită în cadrul cercetărilor arheologice, pe parcursul celor 

4 ani de săpături fiind scoase la suprafață peste 40.000 de vase și de 

fragmente ceramice. În ceea ce privește starea de conservare, putem spune că 

marea majoritate a acestor descoperiri sunt foarte fragmentare, foarte puține 

fiind cazurile în care un vas a fost găsit întreg sau, dacă sunt descoperite mai 

multe fragmente ale aceluiași vas, să poată fi întregit ulterior; de asemenea, 

nu multe sunt cazurile în care un vas are un profil întreg, de cele mai multe 

ori fiind descoperite doar anumite fragmente din corpul vasului (buză, gât, 

toartă, bază, picior, etc).  

 Având în vedere criteriul încadrării cronologice, este de menționat 

faptul că majoritatea dintre acestea sunt de epocă romană – timpurie și târzie 

–, dar au fost descoperite și numeroase fragmente ce datează din perioada 

greacă sau din cea bizantină. În ceea ce privește materialul ceramic roman 

târziu, care reprezintă obiectul studiului nostru, acesta se poate clasifica după 

cum urmează, având la bază criteriul funcționalității: dolia (vase de mari 

dimensiuni, folosite în special pentru depozitarea cerealelor), 

amphorae2(vase de dimensiuni medii, folosite în primul rând pentru 

transportarea și conservarea lichidelor), vasa coquina(to)ria (vesela de 

bucătărie – oale, tigăi, cratițe –, folosită la pregătirea mâncării), vasa 

escaria3(vesela de masă – boluri, castroane, farfurii, platouri –, folosită 

pentru adusul și servitul mâncării la masă), vasa pota(to)ria (vesela de băut – 

ulcioare, căni, cești, pahare –, folosită pentru adusul și servitul lichidelor la 

masă), lucernae4(vase folosite pentru iluminat – lămpi/opaițe). 

                                                           
2
 Pentru mai multe detalii despre descoperirile amforice, vezi Alexandru Bădescu, 

Alexandra Bivolaru, „Oriental Amphorae discovered at Histria in the Acropolis Centre-

South Sector (2014)”, în Materiale și Cercetări arheologice (serie nouă), XI, 2015, pp. 

193-208. 
3
 Pentru vasa escaria, vezi Alexandru Bădescu, Iulia Iliescu, „Late Roman pottery 

discovered at Histria in the Acropolis Centre-South Sector (2015). Vasa escaria - Late 

Roman C Wares”, în Materiale și Cercetări Arheologice (serie nouă), XII, 2016, pp. 

141-157. 
4
 Pentru studiul opaițelor, vezi Alexandru Bădescu, Valentin Bottez, „Lamps discovered 

at Histria in the Acropolă Centru-Sud Sector in 2014”, în Pontica XLVII. Supplementum 

III, 2014, pp. 223-238; Alexandra Bivolaru, Valentin Bottez, „Roman Lamps discovered 
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Vesela de masă – Vasa escaria:  

 

 În urma prelucrării întregului material ceramic5 descoperit în urma 

campaniilor arheologice din anii 2013-2015, am obținut un lot de 461 de 

fragmente ceramice care sunt incluse în categoria ceramicii pentru servitul 

mâncării.  

 Din punct de vedere cronologic, predomină ceramica romană târzie, 

89% din fragmentele descoperite datând din secolele IV – VII p.Chr., restul 

de 11% fiind reprezentat de ceramică datată între secolele II – III p.Chr. În 

ceea ce privește vesela de masă din perioada romană târzie, aceasta se 

clasifică după cum urmează, în funcție de zona de proveniență: 71% – 

ceramica orientală, ceea ce este cunoscută în literatura de specialitate ca Late 

Roman C Ware (LRC); 13% – ceramica nord-africană, cunoscută ca African 

Red Slip Ware (ARSW); 7% – ceramică pontică, cunoscută ca Pontic Red 

Slip Ware (PRSW); restul de 9% este reprezentat de categoria varia, în 

această categorie fiind incluse acele fragmente pentru care nu s-a reușit o 

identificare deocamdată. De menționat este și faptul că este posibil ca unele 

dintre aceste fragmente să provină de la vase care au reprezentat imitații 

locale a vaselor orientale sau nord-africane dar, în lipsa unor analize fizico-

chimice de pastă, este dificil de stabilit acest fapt. 

 Pornind de la această clasificare și având la bază în primul rând 

tipologia realizată de John Hayes în lucrarea sa apărută în a doua jumătate a 

secolului trecut, Late Roman Pottery,dar luând în considerare și alte lucrări 

de referință din domeniul ceramicii romane târzii, în cele ce urmează vom 

prezenta fiecare categorie ceramică, având în vedere caracteristicile specifice 

fiecărei forme (cu eventualele tipuri) din cadrul acestora, zonele sau așezările 

în care au mai fost descoperite, precum și perioada din care datează.  

                                                                                                                                               
at Histria in the Acropolis Centre-South Sector (2013 and 2015)”, în Materiale și 

Cercetări Arheologice (serie nouă), XII, 2016, pp. 131-140. 
5
 Prelucrare ce presupune, într-o primă fază, curățarea și inventarierea materialului 

ceramic, urmate de selectarea materialului care poate fi prelucrat – în funcție de 

reprezentativitatea fiecărui fragment ceramic/vas – și de desenarea, descrierea și 

fotografierea fiecăruia dintre aceste fragmente/vase; pe baza desenelor și a descrierilor și 

având în vedere cercetările anterioare din domeniul ceramicii de servit, sunt identificate 

categoriile ceramice și, în cadrul fiecăreia dintre acestea, formele și tipurile specifice. 
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 Ceramica orientală: Vesela de masă de proveniență orientală este 

prezentă la Histria, pe Sectorul Acropolă Centru-Sud, prin 11 forme și 19 

tipuri ceramice, acestea fiind: Forma Hayes 1 (cu tipurile A-D), Forma 

Hayes 2 (cu tipurile A-B), Forma Hayes 3 (cu tipurile E-G), Forma Hayes 4, 

Forma Hayes 408-410/92-4, Forma Waagé 932 f, Forma Hayes 5 (cu tipul 

B), Forma Hayes 6, Forma Hayes 8, Forma Abadie-Reynal/Sodini CF 183 și 

Forma Hayes 10 (cu tipurile A-C). Din punct de vedere morfologic, în 

general pasta din care sunt realizate vasele este fină sau foarte fină, în 

compoziția acesteia observându-se particule de diferite dimensiuni de calcit, 

mică și minereuri de fier, uneori și porozități.  

 Majoritatea vaselor sunt arse oxidant, prin urmare culoarea pastei 

este roșie (2.5YR5/8, 5/6, 4/8, 4/66), galben-roșiatică (7.5YR6/6, 5YR6/6, 

etc), roș-gălbuie (5YR5/6, 5/8) sau maro-roșiatică (2.5YR4/4; 5YR4/4, 4/3, 

5/3, 5/4 etc.). Și slipul, care de cele mai multe ori se păstrează atât pe 

suprafața exterioară a vaselor, cât și pe cea interioară, prezintă aceleași 

nuanțe roșii sau roșiatice. De asemenea, au fost descoperite și fragmente 

ceramice care provin de la vase ce par a fi arse reductant, pasta prezentând 

diferite nuanțe maronii (7.5YR3/2; 10YR4/2), gri (5Y6/1) sau gri foarte 

închis (2.5Y3/1). În aceste cazuri și slipul cu care sunt acoperite vasele 

prezintă aceleași nuanțe, uneori ajungând chiar să fie negru (GLEY1 3/N, 

4/N). 

 Farfuriile formei Hayes 1 sunt cele mai numeroase, din cele 230 

fragmente specifice ceramicii orientale 116 aparținând acestei forme. Dintre 

acestea, 76 aparțin tipului A, ale cărui caracteristici sunt pereții corpului 

verticali și curbați și buza simplă, uneori îngroșată. Tipul B, prezent prin 23 

fragmente ceramice, este asemănător cu precedentul, însă în interior prezintă 

un unghi destul de accentuat între buză și restul corpului. Cele 5 fragmente 

care aparțin tipului C prezintă aceleași caracteristici generale, însă buza este 

îngroșată. Tipul D, căruia îi aparțin 12 fragmente ceramice, este asemănător 

tipurilor A și B, dar are diametrul mai mic (tipul A: diametrul gurii variază 

între 10 și 30 cm; tipul B: între 10 și 25 cm; tipul D: între 17 și 22 cm). 

 În tipul A al formei Hayes 2 se încadrează un singur fragment ce are 

pereții curbați și marginea buzei lată, ușor oblică în interior; la exterior, buza 

este delimitată de corp printr-o nervură. Comparativ cu precedentul, tipul B 

are diametrul mai mic (tipul A: diametrul măsoară 32 cm; tipul B: variază 

între 18 și 25 cm) și buza mai mică; în unele cazuri, în interior, buza este 

delimitată de pereții curbați printr-un unghi accentuat. 

                                                           
6
 A.H. Munsell, Soil Color Charts, Macbeth, Division of Kollmorgen Instruments 

Corporation, Baltimore, 1990. 
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 Cu un număr de 57 fragmente ceramice, farfuriile ce aparțin formei 

Hayes 3 sunt cele mai numeroase, după cele ale Formei Hayes 1. Până în 

prezent, pe Sectorul ACS au fost descoperite următoarele tipuri: tipul E (cu 

39 de fragmente), care se caracterizează prin buza verticală sau concavă în 

partea inferioară, de cele mai multe ori fiind delimitată de restul corpului 

printr-o nervură. Buza este decorată à la roulette și cu vopsea neagră sau 

maronie, iar în interior, la bază, poate fi decorată prin ștampilare sau cu 

rotița. Comparativ cu precedentul, tipul F (7 fragmente) are o buză mai joasă 

și, de cele mai multe ori, aceasta este separată de corp printr-o nervură. Și 

vasele specifice acestui tip sunt decorate cu rotița și cu vopsea neagră. 

Ultimul tip atestat este tipul G (prin cele 11 fragmente), care se 

caracterizează printr-o buză îngustă și groasă, dreaptă sau convexă la exterior 

și concavă la interior, precum și printr-o bază inelară. Pe lângă acestea, au 

fost descoperite o serie de fragmente decorate prin ștampilare care cel mai 

probabil provin de la farfurii specifice acestei forme; în ceea ce privește 

motivele decorative, acestea sunt în exclusivitate de influență creștină, fiind 

ștampilate cruci de diferite tipuri (cu dublu contur, grecească, etc).  

 Forma Hayes 408-410/92-4: Hayes consideră că, deși se aseamănă 

cu ceea ce el numește Late Roman C, această formă a fost produsă în 

atelierele din Knidos; el o descrie ca având o pastă fină, de culoare portocalie 

sau maronie deschisă, cu un slip subțire, de aceeași culoare, dar cu o nuanță 

mai închisă7. Cele trei fragmente descoperite la Histria, pe Sectorul ACS, 

care aparțin acestei categorii se caracterizează prin buza orizontală, decorată 

prin tehnica à la roulettesau prin incizii paralele în valuri.  

 Forma Hayes 4, considerată de Hayes a fi o variantă timpurie a 

Formei Hayes 3, este întâlnită pe Sectorul Acropolă Centru-Sud prin trei 

fragmente ceramice, acestea caracterizându-se prin buza îngroșată, oblică în 

exterior și pereții curbați sau drepți în interior; uneori, la exterior, buza este 

delimitată de corp printr-un unghi accentuat.  

 Forma Waagé 932 f – denumită astfel după cel care, la jumătatea 

secolului trecut, a cercetat și a publicat ceramica elenistică și romană 

descoperită în Antiohia, Frederik Waagé, – este atestată printr-un singur 

fragment și poate fi descrisă ca având buza orizontală, îngroșată în exterior și 

ușor concavă în partea interioară; pereții sunt drepți la exterior și curbați în 

interior; uneori, partea superioară poate fi decorată cu incizii paralele. 

 Forma Hayes 5 este prezentă la Histria printr-o farfurie fragmentară, 

caracteristicile părții superioare păstrate – buza orizontală, lată, ușor curbată 

                                                           
7
 John Hayes, Late Roman Pottery,The British School at Rome, London, 1972, pp. 408-

409. 
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în interior, aceasta fiind separată de pereții drepți printr-o nervură – sugerând 

includerea sa în tipul B. 

 Cele 8 fragmente ceramice care pot fi asociate Formei Hayes 6 

reprezintă părțile superioare ale unor farfurii cu buza îngroșată, iar în 

exterior, imediat sub aceasta se observă anumite proeminențe, destul de late, 

care pot fi drepte sau orientate în jos; în unele cazuri, trecerea la aceste 

proeminențe este delimitată printr-o nervură aflată la baza buzei, dar sunt și 

exemple când această trecere nu este marcată direct. Referitor la restul 

vasului, pereții fragmentelor păstrate sunt fie curbați, atât în interior, cât și la 

exterior, fie drepți, mai ales la interior. 

 Două fragmente atestă prezența Formei Hayes 8 pe Sectorul ACS, 

aceasta caracterizându-se prin buza lată, orizontală, care prezintă un decor 

realizat din una-două caneluri; pereții corpului sunt puternic curbați atât la 

exterior, cât și la interior.  

 Au fost descoperite până în prezent trei fragmente care aparțin 

Formei Abadie-Reynal/Sodini CF 183 – denumită astfel după cei doi 

cercetători care s-au ocupat de ceramica paleocreștină de la Thasos –, acestea 

prezentând o buză subțire, uneori ascuțită, în partea superioară, care se 

îngroașă la interior în partea inferioară; pereții sunt curbați, iar trecerea de la 

buză la restul corpului este destul de bruscă, observându-se un unghi destul 

de pronunțat la întâlnirea celor două. 

 Forma Hayes 10 este considerată succesoare a Formei Hayes 3 și 

prezintă trei tipuri: tipul A, care are o buză masivă, pătrată în secțiune; la 

tipul B se observă că buza este rotunjită în partea superioară, iar tipul C 

prezintă o buză alungită, dreaptă sau concavă în partea superioară. În ceea ce 

privește pereții fragmentelor, aceștia sunt de cele mai multe ori drepți, puține 

fiind cazurile când sunt ușor curbați. 

 Toate aceste forme și tipuri sunt extrem de răspândite atât în zona 

țării noastre, cât și în afara acesteia; sunt frecvent întâlnite în Dobrogea, 

dovadă fiind numeroasele descoperiri de la Halmyris8, (L)ibida9, Tropaeum 

                                                           
8
 Andrei Opaiț, „Ceramica din așezarea și cetatea de la Independența (Murighiol) în 

secolele V î.p.Chr.. – VII p.Chr..”, în Peuce, X, 1991, pp. 163-165; Florin Topoleanu, 

Ceramica romană și romano-bizantină de la Halmyris (sec. I – VII d. Ch.), Tulcea, 

2000, pp. 45-62. 
9
 Marian Mocanu, „Considerații privind ceramica de masă de la (L)ibida. Studiu de caz. 

Sectorul Extramuros Vest III”, în Peuce, XI, 2011, pp. 232-240; „Considerații privind 

ceramica de masă de la (L)ibida (II). Sectorul Extramuros Nord I” în Peuce, XII, 2014, 

pp. 164-166. 
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Traiani10 sau Histria11; de asemenea, pentru partea răsăriteană a Imperiului, 

de menționat sunt descoperirile de la Atena, Salonic, Corint, Abu Mena12, 

Thasos13, Chios (Emporio)14, Parion15, Antiohia16, etc. 

 Din punct de vedere cronologic, aceste forme și tipuri acoperă o 

perioadă de câteva secole, fiind datate după cum urmează: pentru forma 

Hayes 1, tipul A – între sfârșitul secolului IV și începutul secolului V p.Chr., 

tipul B – între 400 și 475, tipul C – prima jumătate a secolului V, iar tipul D 

– între 400 și 475; ambele tipuri ale Formei Hayes 2 sunt datate în intervalul 

425-450; tipul E al Formei Hayes 3 – între sfârșitul secolului V și începutul 

secolului VI p.Chr., tipul F – prima jumătate a secolului al VI-lea, iar tipul G 

– al doilea sfert al secolului VI; Forma Hayes 408-410/92-4 – a doua 

jumătate a secolului V; Hayes 4 – al doilea sfert al secolului V; Waagé 932 f 

– secolul V; Forma Hayes 5 B – prima jumătate a secolului VI; Hayes 6 – 

începutul secolului VI; Hayes 8 – a doua jumătate a secolului V; Abadie-

Reynal/Sodini CF 183 – sfârșitul secolului VI; tipurile A și B ale Forma 

Hayes 10 – între sfârșitul secolului VI și începutul secolului VII; tipul C – 

prima jumătate a secolului VII17. 

 

 Ceramica nord-africană: Nu la fel de numeroasă ca cea orientală, 

ceramica de servit nord-africană este atestată la Histria, pe Sectorul Acropolă 

Centru-Sud, prin cele 35 de fragmente ceramice ce se încadrează în 

următoarele forme și tipuri: Forma Hayes 60, Forma Hayes 61, Forma 

                                                           
10

 Ștefan-Emilian Gamureac, Mihai Severus Ionescu, Filica Drăghici, „The A9 Edifice 

from Tropaeum Traiani (II). A Late Roman House in Scythia Minor (5
th 

– 6
th

 cent. AD)” 

în Pontica XLVIII-XLIX, 2015-2016, p. 222. 
11

 Alexandru Suceveanu, „Contribuții la studiul ceramicii romano-bizantine de la 

Histria”, în SCIVA, 33/1, 1982, pp. 84-99; Histria VI. Les thermes romains, București-

Paris, 1982, pp. 101-117; Histria XIII. La basilique épiscopale, București, 2007, pp. 204-

207. 
12

 John Hayes, op. cit., pp. 325-343. 
13

 Catherine Abadie-Reynal, Jean-Pierre Sodini, La céramique paléochrétienne de 

Thasos (Aliki, Delkos, fouilles anciennes), (Études Thasiennes, XIII), Ed. De Boccard, 

Atena-Paris, 1992, pp. 18-33. 
14

 John Boardman, „The Finds – The Pottery” în Excavations in Chios 1952-1955: 

Byzantine Emporio, The British School of Archaeology at Athens, 1989, p. 91-92. 
15

 Cevat Bașaran, Ertuğ H. Ergürer, „2010 Excavations at Parion: the Odeion 

(Bouleuterion?) and its Ceramic Finds”, în OLBA, XX, 2012, pp. 271-272; Ertuğ H. 

Ergürer, „Seramikler”, în Parion, 2013, pp. 137-150. 
16

 Frederik O. Waagé, „Hellenistic and Roman Tableware of North Syria”în Antioch-on-

the-Orontes. Ceramic and Islamic Coins, IV, 1, Princeton, pp. 56-57. 
17

 John Hayes, op. cit., pp. 325-343; Frederik O. Waagé, op.cit., pp. 56-57; Catherine 

Abadie-Reynal, Jean-Pierre Sodini, op. cit., p. 33. 
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Mackensen, Forma Hayes 67, Forma Hayes 99 (cu tipul C) și Forma Hayes 

109. Pe lângă acestea, au fost descoperite și câteva fragmente care par a fi de 

proveniență nord-africană, dar ale căror dimensiuni sunt mult prea reduse 

pentru a putea afirma cu certitudine că aparțin unei anumite forme. 

 Comparativ cu ceramica orientală, această categorie se caracterizează 

printr-o pastă superioară calitativ, foarte fină, cu incluziuni foarte fine de 

calcit, mică și/sau minereuri de fier. Spre deosebire de ceramica orientală, 

unde am întâlnit și exemple de vase arse reductant, vasele aparținând 

ceramicii nord-africane sunt exclusiv realizate într-o atmosferă oxidantă, 

culoarea pastei fiind roșie (2.5YR5/8, 5/6, 4/8, 4/6), galben-roșiatică 

(7.5YR6/6, 5YR6/6, etc) sau roș-gălbuie (5YR5/6, 5/8). În majoritatea 

cazurilor, slipul, având aceleași nuanțe, se păstrează atât pe suprafața 

exterioară, cât și pe cea interioară. 

 Prima formă atestată din categoria ceramicii nord-africană este 

Hayes 60, ale cărei fragmente ceramice păstrate provin de la farfurii joase ce 

au buza orizontală, curbată la exterior și cu o nervură în interior în partea 

superioară; referitor la pereții corpului, aceștia sunt curbați atât la exterior, 

cât și la interior. 

 Pe Sector au fost descoperite două fragmente ceramice care aparțin 

Formei Hayes 61, acestea putând fi descrise astfel: fragment de farfurie a 

cărei buză este subțire, ascuțită în partea superioară și care se îngroașă în 

exterior; buza este delimitată de pereții curbați printr-un unghi ascuțit. 

 Până în prezent a fost descoperit un singur exemplar încadrabil în 

Forma Mackensen, acesta având buza subțire și ascuțită în partea superioară, 

oblică în interior; pereții corpului sunt curbați, creând astfel un unghi ascuțit 

la intersecția cu corpul. 

 În ceea ce privește Forma Hayes 67, în 2014 a fost descoperit un 

fragment ceramic care provine de la o farfurie ce poate fi o variantă a 

acesteia – considerată o variantă, deoarece formei îi este specifică o buză 

realizată din două planuri orizontale. Fragmentul descoperit este caracterizat 

printr-o buză orizontală, rotunjită la exterior și curbată la interior; punctul de 

întâlnire al părții superioare a vasului cu cea inferioară este marcat printr-un 

unghi ascuțit, acesta observându-se atât la exterior, cât și la interior. 

 Cea mai frecvent întâlnită formă din cadrul ceramicii nord-africane 

este Forma Hayes 99 – descrisă de Hayes ca având o formă aproape 

hemisferică, cu buza rotunjită la exterior și bază inelară joasă – este prezentă 

prin cel de-al treilea tip, tipul C, care se diferențiază de celelalte două (A și 

B) prin baza inelară joasă, buza rotunjită mică și absența decorului ștampilat. 

 În final, Forma Hayes 109 este atestată printr-un singur fragment 

ceramic, foarte deschis – având diametrul gurii de 30 cm –, îngustându-se 
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înspre bază; prezintă o buză rotunjită și pereții corpului foarte subțiri, ușor 

curbați. 

 Asemeni ceramicii orientale, și ceramica nord-africană este foarte 

răspândită, pe teritoriul provinciei Scythia Minor fiind descoperită în 

numeroase orașe și așezări, printre care le putem menționa pe următoarele: 

Halmyris18, Histria19, (L)ibida20, Capidava21. Pentru a oferi câteva exemple 

referitoare la celelalte zone ale Imperiului Roman, putem menționa 

descoperirile de la Atena, Corint22, Chios (Emporio)23, Tana (Tanais)24, 

Tunisia25, etc. 

 În ceea ce privește datarea acestor forme și tipuri, Hayes propune 

următoarea cronologie: Forma Hayes 60 – a doua jumătate a secolului IV; 

Forma Hayes 61 – între 325 și 420; Forma Hayes 67 – între 360 și 470; 

Forma Hayes 99, tipul C – între a doua jumătate a secolului VI și începutul 

secolului VII; Forma Hayes 109 – între sfârșitul secolului VI și jumătatea 

secolului VII26. Referitor la Forma Mackensen, aceasta este datată în prima 

jumătate a secolului V27. 

 

 Ceramica vest-pontică: Pentru vesela de masă de proveniență vest-

pontică ne vom folosi de încadrările tipologice realizate de Andrei Opaiț 

(pentru ceramica de la Murighiol și Topraichioi) și de Alexandru Suceveanu 

(pentru ceramica de la Histria). Așadar, în urma cercetărilor, pe Sectorul 

ACS au fost descoperite 21 de fragmente care pot fi încadrate în următoarele 

forme: Forma Opaiț I, Forma Opaiț II, Forma Opaiț IV, Forma Suceveanu 

                                                           
18

 Florin Topoleanu, op. cit., pp. 69-77. 
19

Alexandru Suceveanu, art. cit., pp. 97-98; Histria XIII. La basilique épiscopale, pp. 

208-209. 
20

 Marian Mocanu, „Notes on the „African Red Slip Ware” ceramics in Scythia Minor”, 

în Studia Antiqua et Archaeologica, XVIII, 2012, pp. 329-331; „Considerații privind 

ceramica de masă de la (L)ibida (II). Sectorul extramuros Nord I” în Peuce, XII, 2014, 

pp. 151-152. 
21

 Ioan C. Opriș, Ceramica romană târzie și paleobizantină de la Capidava în contextul 

descoperirilor de la Dunărea de Jos (secolele V-VI p. Chr.), Ed. Enciclopedică, 

București, 2003, pp. 145-151. 
22

 John Hayes, op.cit., pp. 100-172.  
23

 John Boardman, art. cit., pp. 96-98. 
24

 Tat‟jana M. Arsen‟eva, Krzysztof Domźalski, „Late Roman Red Slip Pottery from 

Tanais” în Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens, 8, 2002, pp. 433-435. 
25

 Michael Mackensen, „Technology and organization of ARS ware production-centres 

in Tunisia” în Studies on Roman Pottery of the Provinces of Africa Proconsularis and 

Byzacena (Tunisia), Portsmouth, Rhode Island, 2009, pp. 17-44.  
26

 John Hayes, op. cit., pp. 100-172.  
27

 Florin Topoleanu, op.cit., p. 71. 
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9/2 și Forma Suceveanu 17/32. Asemeni celorlalte două categorii, și 

descoperirile din categoria ceramicii vest-pontice se caracterizează, din punct 

de vedere morfologic, printr-o pastă– de culoare roșie (2.5YR5/8, 5/6, 4/8, 

4/6), galben-roșiatică (7.5YR6/6, 5YR6/6, etc), roș-gălbuie (5YR5/6, 5/8) 

sau maro-roșiatică (2.5YR4/4; 5YR4/4, 4/3, 5/3, 5/4 etc.) – fină sau foarte 

fină, ce conține particule de diferite dimensiuni de calcit, mică și/sau 

minereuri de fier. De asemenea, vasele sunt acoperite atât la exterior, cât și la 

interior, cu un slip de aceeași nuanță sau de o nuanță apropiată. 

 Forma Opaiț I este atestată printr-un castron larg în partea superioară 

și care se îngustează înspre bază; buza este groasă și rotunjită, ușor evazată 

spre exterior; dacă la exterior aceasta este delimitată de restul corpului – 

curbat atât la exterior, cât și la interior – printr-o nervură, la interior această 

trecere nu este delimitată prin niciun element. 

 Formei Opaiț II îi aparțin două fragmente de strachină, ambele 

reprezentând părțile superioare ale vaselor. Buza este destul de groasă, 

rounjită la exterior și oblică la interior, creând astfel un unghi accentuat la 

joncțiunea cu corpul drept. 

 Forma Opaiț IV este cea mai numeroasă, toate cele 8 fragmente 

descoperite – dintre care unul prezintă un profil întreg – provenind de la 

farfurii foarte deschise în partea superioară, care se îngustează către bază. 

Acestea prezintă buza verticală, ușor rotunjită, iar la interior este delimitată 

printr-o nervură; în general, pereții sunt drepți la interior și curbați la 

exterior. De asemenea, au fost descoperite și părți inferioare ale profilelor, 

reprezentate de baze, acestea fiind joase, curbate în interior și despărțite de 

corp printr-o nervură.  

 Forma Suceveanu 9/2 este atestată prin trei fragmente ceramice, 

acestea aparținând unor vase ce prezintă buza subțire în partea superioară și 

mai groasă în exterior, pe măsură ce coboară înspre joncțiunea cu corpul. La 

interior, pereții sunt ușor curbați, iar la exterior sunt drepți. 

 Ultima formă atestată este Suceveanu 17/32, fragmentele descoperite 

provenind de la castroane ce au buza groasă și rotunjită la exterior, la exterior 

fiind delimitată de corp printr-o curbură, pe când la interior nu este delimitată 

prin niciun element. 

 După cum reiese și din formele prezentate mai sus, principalele 

analogii pentru fragmentele descoperite sunt de căutat la Histria28, 

Topraichioi29 și Halmyris30. Din punct de vedere cronologic, acestea sunt 

                                                           
28

Alexandru Suceveanu, art cit., pp. 89-90; Histria VI. Les thermes romains, pp. 117-

119. 
29

Andrei Opaiț, Local and Imported Ceramics in the Roman Province of Scythia (4
th

 – 6
th
 

centuries AD), Archaeopress, British Archaeological Reports, 2004, pp. 72-75. 
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datate de către cercetători după cum urmează: Forma Opaiț I – sfârșitul 

secolului IV; Forma Opaiț II – între sfârșitul secolului IV și prima jumătate a 

secolului V; Forma Opaiț IV – prima jumătate a secolului V; Forma 

Suceveanu 9/2 – prima jumătate a secolului V; Forma Suceveanu 17/32 – 

secolele VI-VII. 

 

 Concluzii:  

 Pe parcursul acestei lucrări am putut observa că materialul ceramic 

descoperit pe Sectorul Acropolă Centru-Sud se caracterizează prin 

diversitate, privind din mai multe perspective: tipologie, cronologie, tehnică 

de decorare, calitatea vaselor, etc. Această varietate nu ar trebui să ne 

surprindă, dacă avem în vedere contextul în care materialul a fost descoperit. 

Fiind vorba de nivelurile de depunere modernă și de dărâmătură, nu 

reprezintă o situație nemaiîntâlnită faptul că materialul este foarte fragmentar 

și amestecat. Cu toate acestea, predominanța materialului ceramic roman 

târziu este logică, având în vedere faptul că nivelurile mai sus menționate se 

află deasupra ultimului nivel de locuire al insula-ei datate în secolul VI 

p.Chr. Cât privește predominanța ceramicii orientale, aceasta poate fi 

considerată o consecință directă a evenimentelor politico-administrative ale 

secolului IV p.Chr., când zona Dobrogei intră sub sfera de influență 

economică și politică a Imperiului Roman de Răsărit. De asemenea, privind 

vesela de masă, observăm că în această perioadă continuă să fie importate 

vase produse în atelierele nord-africane. Cu toate acestea, trebuie subliniat 

faptul că aceste rezultate sunt preliminare, pe baza următoarelor cercetări 

putând confirma și completa informațiile obținute până acum.  

 

 

                                                                                                                                               
30

 Florin Topoleanu, op. cit., pp. 79-81. 
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Fig. 1. Localizarea Sectorului Acropolă Centru-Sud.  



 

19 
 

 
 
  

Fig. 2. Ceramică orientală: 1-4. Forma Hayes 1, tipurile A-D; 5-6. Forma Hayes 2, 

tipurile A-B; 7-9. Forma Hayes 3, tipurile E-G; 10. Forma Hayes 4. 
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 Fig. 3. Ceramică orientală: 1. Forma Hayes 408-410/92-4; 2. Forma Waagé 

932 f; 3. Forma Hayes 5 (tipul B); 4. Forma Hayes 6; 5. Forma Hayes 8;  

6. Forma Abadie-Reynal/Sodini CF 183; 7-9. Forma Hayes 10, tipurile A-C. 
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Fig. 4. Ceramică nord-africană: 1. Forma Hayes 60; 2. Forma Hayes 

61; 3. Forma Mackensen; 4. Forma Hayes 67 (variantă ?); 5. Forma 

Hayes 99 (tipul C); 6. Forma Hayes 109. 
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Fig. 5. Ceramică vest-pontică: 1. Forma Opaiț I; 2. Forma Opaiț II; 3. 

Forma Opaiț IV; 4. Forma Suceveanu9/2; 5. Forma Suceveanu17/32. 
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RAPORTURILE  EGIPTULUI LAGID CU CETĂŢILE 

GRECEŞTI ÎN MAREA NEAGRĂ 

 

TEODORA-DANIELA MOŢ٭ 

 

Abstract: This paper intends to examine the multitude of facets under which 

the Egyptian culture influenced the Greek civilization, in particular the 

Greek cities from the Black Sea. Egypt has fascinated the Greeks from 

immemorial times, the latter being the first who recognized not only possible 

analogies between the Egyptian and Greek religion, but a great influence on 

their own beliefs and important rituals and even on their manufacturing 

technologies. The Phoenician sailors, followed by the Greeks from Naukratis 

had provided the Greek world, even before Alexander the Great conquests, 

with common and cultic Egyptian objects, which made possible a social, 

economical, technological, psychological and political osmosis between the 

two cultures.  

 

Keywords: Egypt, Black Sea, Greeks, culture, religion, economy, imports, 

technology, politics.  

 
Egiptul a exercitat întotdeauna asupra grecilor în special, o mare 

fascinaţie,ei fiind primii care au recunoscut nu numai posibile analogii între 

religia egipteană şi cea greacă, dar şi o mare influenţă asupra propriilor 

credinţe şi chiar asupra riturilor şi ritualurilor importante. Marinarii fenicieni, 

apoi grecii din Naucratis comercializaseră încă din perioadele anterioare lui 

Alexandru cel Mare obiecte uzuale, dar şi de cult egiptene, prin care 

panteonul din Valea Nilului s-a făcut cunoscut  până în cele mai îndepărtate 

zone1. Cultele isiace vor deveni extrem de importante până la finalul sec. al 

                                                           
 .doctorandă anul III Istorie antică Universitatea Bucureşti, coord. Prof. univ. dr٭

Alexandru Avram 
1
 Mădălina Firicel-Dana, „Centre et périphérie :  la mobilité culturelle entre la Mer Noire 

et le monde méditerranéen dansl‟Antiquitéʼʼ, în Chr. Jacob (ed.), Lieux de savoir. 

Espaces et communautés, 2007, p. 924-941. 
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III-lea d.Hr. şi vor avea un rol social, economic, psihologic, chiar politic 

deloc neglijabil în oraşele greceşti de la Marea Neagră2.  

Raporturi politice sau diplomatice directe cu Egiptul ptolemaic nu au 

fost atestate, însă unele legături ar putea fi cu uşurinţă deduse indirect3. 

Astfel, a fost descoperit un fragment de papyrus în care este consemnată 

vizita ambasadorilor Regatului Bosporan în Egipt în septembrie 254 î.Hr. Se 

pare că aceştia veneau în numele regelui Pairisades al II-lea (284/3-245 

î.Hr.), scopul şi cadrul acestei vizite reprezentând o enigmă pentru cercetători 

pentru mai mult de şaptezeci de ani, fără să fi fost încă oferite explicaţii pe 

de-a-ntregul convingătoare până la momentul de faţă. Singurele dovezi care 

pot furniza indicii directe le reprezintă, fără nicio urmă de îndoială izvoarele 

epigrafice şi arheologice4. Dintre acestea, o mare importanţă o au obiectele 

egiptene găsite la Marea Neagră care adesea încorporează mai multă 

                                                           
2
 Dionisie M. Pippidi, „Sur la diffusion des cultes égyptiens en Scythie Mineureʼʼ, în 

Studii Clasice, Nr. 6, 1964,  p. 103-118; Laurent Bricault, ʻʻDe Memphis à Rome. 40 ans 

d‟études isiaques. Actes du Ier colloque international sur les études isiaquesʼʼ, Poitiers-
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informaţie decât simpla observare a contextului istoric dat5. Acumularea în 

ultimul timp a unor cunoştinţe tot mai valoroase şi manifestarea unui interes 

vădit pentru relaţiile dintre Egiptul lagid şi comunităţile greceşti de la Marea 

Neagră, au dus la concluzia că legăturile dintre polul nordic şi sudic al lumii 

elenistice ar merita o examinare mult mai sistematică şi mai complexă.  

Două descoperiri recente, ambele din peninsula Crimeea, au 

contribuit la reactualizarea informaţiilor cu privire la relaţiile dintre regiunea 

Mării Negre şi Regatul Ptolemaic al Egiptului în epoca elenistică. Una este 

reprezentată de fresca descoperită într-un sanctuar de la Nymphaion în anul 

1984, care înfăţişează o navă egipteană pe a cărei proră figurează 

inscripţionat numele Isis. Cealaltă este o lespede de altar de la Chersones 

care conţine o dedicaţie închinată de un bărbat numit Charmippos, fiul lui 

Prytanis, zeilor egipteni Serapis, Isis şi Anubis. Lespedea albă de marmură, 

care a fost refolosită pentru o cisternă de apă, a fost descoperită în apropierea 

zonei sacre din partea nord-estică a Chersonesului, cu ocazia săpăturilor 

arheologice din anul 19936. 

Studiile prealabile întreprinse asupra frescei de la Nymphaion şi 

dedicaţiei din Chersones au evidenţiat enorma prăpastie care există între 

aceste informaţii indirecte şi percepţiile ştiinţifice de până atunci asupra 

relaţiilor dintre conducătorii Regatului Bosporan şi Ptolemei, în realitate 

dintre toate aşezările greceşti din bazinul Mării Negre. Dedicaţia din 

Chersones, datată către mijlocul secolului al III-lea î.Hr., reprezintă cea mai 

timpurie dovadă a venerării divinităţilor egiptene la nordul Mării Negre7. Fie 

că se acceptă în mod unanim datarea altarului în jurul anului 250 î.Hr., fie că 

se preferă o datare mai târzie, către finalul secolului al II-lea î.Hr., acesta 

prezintă o perspectivă mult mai proeminentă din care să fie privite de acum 

încolo alte documente epigrafice care atestă dedicaţii închinate zeilor 

egipteni. În această categorie intră inscripţia istriană care se referă la 

introducerea cultului lui Serapis în Istros8, consultând oracolul lui Apollo din 

Kalchedon9, precum şi o serie de alte patru inscripţii din Mesembria 
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conţinând dedicaţii către Serapis, Isis şi alte divinităţi egiptene10. Cu toate 

acestea, se păstrează încă o doză de incertitudine cu privire la cadrul social, 

cultural, politic mai puţin, în care aceste schimbări s-au produs. O dată cu 

aceste descoperiri s-au schimbat supoziţiile de până atunci referitoare la slaba 

interacţiune dintre comunităţile greceşti pontice şi vecinii lor îndepărtaţi din 

estul Mediteranei. Arheologii implicaţi în săpăturile de Nymphaion au emis 

ipoteza conform căreia nava Isis se afla de fapt într-o misiune diplomatică 

iniţiată de Ptolemeu al II-lea Philadelphos. Printre numeroşii graffiti dispuşi 

pe zidurile sanctuarului figurează şi numele Pairisades, care ar putea foarte 

bine să corespundă cu conducătorul Regatului Bosporan între anii 284/3-245 

î.Hr.11. Pornind de la aceasta, cercetătorii implicaţi au presupus că Isis era o 

navă de război12 aflată la Pontul Euxin în iarna lui 254 î.Hr., cu o misiune 

exactă, pentru a demonstra intenţiile binevoitoare ale lui Ptolemeu al II-lea 

Phildelphos după două înfrângeri majore ale flotelor egiptene, lângă Efes, în 

faţa celor din Rhodos, şi lângă insula Kos, de către flota macedoneană a lui 

Antigonos Gonatas13. Ba mai mult, au fost dezvoltate noi argumente care 

legau misiunea diplomatică de instituirea cultului lui Serapis la Chersones14, 

raţionamente greu de demonstrat însă.  

La Pantikapaion a fost descoperit de asemenea un magnific bust de 

bazalt negru15, care s-a presupus că o reprezintă pe regina Arsinoe II 

divinizată, înfăţişată ca Isis16, care sugerează un dar de un înalt nivel de 

dedicare şi veneraţie, atribuit recent Cleopatrei VII17, în absenţa unor 

inscripţii sau cartuşe pe care să figureze numele exact al celei care este 

portretizată. În arealul Mării Negre au fost găsite şi numeroase inele cu 
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imagini ale Ptolemeilor18, dar cu toate acestea se dovedeşte extrem de dificilă 

evidenţierea materială a schimburilor diplomatice între lagizi şi comunităţile 

greceşti pontice. Marea Neagră rar apare menţionată în izvoarele narative 

greceşti păstrate până în zilele noastre, din perioada sec. III-I î.Hr., dar cu 

toate acestea nu înseamnă că relaţii între aceste zone nu au fost stabilite, doar 

că indicatorii direcţi ai acestora s-au pierdut în negura vremurilor. Totodată, 

acest fapt este valabil şi în ceea ce priveşte legăturile comerciale, neputându-

se analiza relaţiile directe stabilite între Ptolemei şi zona pontică, însă o vastă 

cantitate de informaţii putând fi dedusă pe cale indirectă, din studiul 

strategiilor ptolemaice direcţionate spre zona Mării Egee şi dincolo de 

aceasta, posibil către Marea Negră, între secolele III-II î.Hr. 

Activităţile ptolemaice pot fi analizate din două unghiuri principale 

ale căror ecouri au fost păstrate de evidenţele materiale. Unul este reprezentat 

de relaţiile interstatale, care au adus împreună atât conducători, reprezentanţi 

ai acestora, cât şi şefi locali ai comunităţilor de la periferia lumii elenistice. 

În toată această perioadă Ptolemeii au evitat implicarea directă în chestiunile 

militare, preferând delegarea puterii executive către funcţionari de încredere. 

Aşadar, la nivel interstatal, conexiunile s-au realizat numai pe cale indirectă 

şi oarecum imprecisă, cu excepţia situaţiilor când ambasadorii diferitelor 

aşezări călătoreau direct spre Alexandria sau Memphis19. Succesul de care s-

au bucurat primii trei Ptolemei în iniţierea diferitelor alianţe şi menţinerea 

variatelor contacte şi reţele, precum şi în câştigarea loialităţii din partea 

numeroaselor şi atâtor de felurite comunităţi, sugerează că pot fi luate în 

considerare dovezi clare ale unor conexiuni interstatale, în urma cărora 

aceştia au dobândit mai mult decât simple favoruri simbolice.  

Cel de-al doilea aspect al activităţilor ptolemaice s-a realizat la nivel 

local, oficialii curţii ptolemaice gestionând cu mare atenţie în mod regulat şi 

permanent atât în cazul diferitelor comunităţi situate la mare depărtare, cât şi 

în interiorul formaţiunilor militare deplasate în arealele problematice. Aceste 

moduri de a stabili legături au generat şi realizarea dialogului şi cunoaşterii 

reciproce între indigenii de rând şi soldaţi, sau alţi demnitari, în cadrul creat 

chiar de Alexandru însuşi, monarhiile elenistice fondate de succesorii 

acestuia nefiind state naţionale propriu-zise, bazele puterii regale 

exercitându-se după modelul inaugurat de marele cuceritor. Încă de la 

început Ptolemeu I Soter a urmărit în afara Egiptului un ansamblu de strategii 

al căror obiectiv era asigurarea prosperităţii, resurselor şi capacităţilor 
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bunurilor sale teritoriale, precum şi să concureze, uneori în mod provocator 

cu ceilalţi diadohi, pentru a-şi atrage rolul predominant printre ceilalţi 

succesori20. Legăturile personale, prieteniile, precum şi gesturile de susţinere 

a unor anumite comunităţi au jucat un rol considerabil în stabilizarea 

propriului succes, cât şi pe cel al urmaşilor săi.  

Deşi Cyrenaica şi coasta levantină numită şi Coele-Syria, pe de-o 

parte, şi Cipru de cealaltă parte au constituit punctele de sprijin ale politicii 

celui dintâi Ptolemeu, în mod consecvent acesta a căutat stabilirea unei 

adevărate reţele de conexiuni la Marea Egee. Acestea au fost iniţiate prin 313 

î.Hr., printr-o serie de campanii militare, a căror ţintă era aşa-zisa eliberare a 

comunităţilor din Cilicia, Licia şi Karia, urmate în 295/4, de dobândirea 

Ciprului, Sidonului, Tyrului, întregii Licii şi Pamphylii. În 288-287 î.Hr. o 

garnizoană ptolemaică instalată în Andros a furnizat o bază pentru rebeliunea 

ateniană condusă de Kallias din Sphettos. În acest timp Ptolemeu a preluat 

conducerea Ligii Insularilor, fondată de Antigonos Monophthalmos, acesta 

devenind mecanismul prin care Ptolemeu al II-lea Philadelphos şi-a dirijat 

chestiunile politice cu statele egeene şi care a asigurat cooperarea dintre 

acestea şi comandanţii garnizoanelor militare21. Reţeaua militară ptolemaică 

din jurul Egeei a fost întărită şi mai bine în timpul Războiului Chremonidean 

(267-261 î.Hr.), când garnizoane suplimentare au fost aduse de către 

strategulptolemaic Patroklos, la Thera, Itanos în Creta, în Peninsula Methana 

şi la Koresia în Keos. Baza din Keos a fost însă abandonată către sfârşitul 

secolului al III-lea î.Hr., dar celelalte au fost menţinute până în 145 î.Hr., pe 

când activităţile sprijinite de Ptolemei desfăşurate în sud-vestul Asiei Mici au 

continuat să dirijeze interesele locale până în primii ani ai secolului al II-lea 

î.Hr.22 

Mai dificilă se dovedeşte înţelegerea ambiţiilor lui Ptolemeu al II-lea 

Philadelphos în partea nordică a Mării Egee. Existenţa unei strategii distincte 

este cel mai bine evidenţiată prin două dedicaţii regale de pe insula 

Samothrake. În timp ce majoritatea izvoarelor epigrafice din zona egeeană 

oferă date asupra carierei militare a diferiţilor oficiali militari ptolemaici, 

acestea ilustrează un sclipitor stil de patronaj personal care rareori a 

supravieţuit în afara Egiptului şi Ciprului. Propylon-ul lui Ptolemeu al II-lea, 
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care cel mai probabil a fost realizat la Epidauros 23 şi Rotonda unică a 

Reginei Arsinoe, cel mai înalt, dacă nu cel mai mare monument circular de 

acest gen24,  oferă împreună un model de manifestare a generozităţii acestor 

suverani, al căror scop precis este însă greu de apreciat, niciuna dintre 

construcţii neputând fi datată exact. În ceea ce priveşte Propylon-ul se 

presupune că ar fi fost ridicat în primii ani ai domniei lui Philadelphos, pe 

când pentru Rotondă s-a estimat perioada imediat următoare anului 280 î.Hr., 

inscripţiile de pe cele două monumente fiind asemănătoare ca stil şi 

reprezentare şi presupunându-se că mai mult ca sigur sunt aproape 

contemporane25.  

A fost de asemenea lansată o explicaţie mai mult decât plauzibilă în 

ceea ce priveşte dedicaţiile de pe Rotonda Reginei Arsinoe, deşi pentru 

aceasta ar fi nevoie de eliminarea lui Lysimachos din locul de unde ar fi 

trebuit să figureze numele soţului şi înlocuirea acestuia cu titulaturile lui 

Philadelphos26. Arsinoe a căutat refugiu pe insula Samotrake după ce noul ei 

soţ şi frate vitreg, Ptolemeu Keraunos, i-a asasinat cei doi fii el însuşi fiind 

ucis pe neaşteptate la sfârşitul anului 280 sau în anul 279 î.Hr., când armata 

i-a fost înfrântă de celţi, după aceasta Arsinoe întorcându-se liberă în Egipt. 

Odată devenită soţia fratelui său, Ptolemeu al II-lea Philadelphos, pentru a-şi 

exprima recunoştinţa de a fi supravieţuit tuturor încercărilor la care a fost 

supusă, ca şi pentru a căuta aprobare pentru noul ei mariaj, a dedicat o 

importantă structură la altarul din Samotrake. Oricare ar fi fost 

circumstanţele precise ale acestor evenimente, amândoi monarhii au angajat 

arhitecţi de primă clasă pentru a realiza planurile neobişnuite ale celor două 

construcţii. Ba mai mult, se pare că au folosit zidari locali, probabil originari 

din Thasos, din moment ce a fost folosită marmură din acest loc, ca şi în 

cazul altor monumente din Samotrake, însă multe din detaliile structurale 

derivând cu siguranţă din modelele macedonene27. Lysimachos a fost de 
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asemenea un donator entuziast pentru sanctuarul Marilor Zei28, formidabila 

Arsinoe putând chiar desfăşura pe cont propriu o întreprindere încă în timp 

ce era căsătorită încă cu Lysimachos, în orice caz, oricare ar fi fost motivele 

aflate în discuţie, este mai mult ca sigur faptul că au dovedit o mare aspiraţie 

de a figura şi ei printre binefăcătorii acestui sanctuar, într-un timp când cei 

mai de seamă protectori erau prinţesele din dinastia argeadă.  

Înfrângerea flotei ptolemaice în faţa celor din Rhodos, pierderea 

bazei militare din Andros, precum şi a patronajului asupra Ligii Insularilor 

înfiinţate de Antigonos Monophthalmos după anul 246 î.Hr. au adus de la 

sine şi decăderea monumentelor ridicate datorită patronajului ptolemaic 

asupra sanctuarului lui Apollo din Delos29. Cu toate acestea, Ptolemeu al III-

lea Evergetul şi-a întărit cu succes poziţia navală de-a lungul coastei 

Thraciei, garnizoane ptolemaice existând deja la Ainos, Maroneia, probabil 

Kypsela, Lesbos, Samothrake şi în Hellespont în jurul Lysimacheiei şi 

Sestos-ului30. Nu se cunoaşte cu exactitate când şi în ce circumstanţe au fost 

înfiinţate aceste baze, însă decretele onorifice dedicate lui Hippomedon31 

strategos al Hellespont-ului şi Thraciei sub Ptolemeu Evergetul şi lui 

Epinikos32, contemporanul şi corespondentul primului, la garnizoana din 

Maroneia, oferă o imagine clară a importanţei acestor unităţi, precum şi al 

prestigiului militar şi socio-economic de care se bucurau conducătorii lor33. 

Intervenţiile la nivel local ale succesivilor Ptolemei în decursul secolului al 

III-lea î.Hr. sugerează că, deşi succesele militare din timpul celui de-al 

Treilea Război Sirian (246-241 î.Hr.) au subliniat importanţa activităţilor 

diplomatice şi militare ptolemaice în nordul Mării Egee de-a lungul celei de-

a doua jumătăţi a secolului al III-lea î.Hr., grija arătată de conducătorii 

Egiptului elenistic în ceea ce priveşte făurirea unei adevărate reţele de 

contacte în nord nu reprezenta deloc o iniţiativă nouă şi necunoscută. Aşadar, 

deplasarea zonei de interes din Cyclade către către nordul Egeei, reflectată şi 

în monumentele onorifice dedicate generalilor ptolemaici oferă contextul 
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prielnic iniţiativelor interstatale care au generat legături formale între lagizi şi 

comunităţile greceşti din bazinul Mării Negre34.  

Se pot reda schematic două exemplificări ale intervenţiilor 

ptolemaice la Marea Neagră în cazul Byzantion-ului şi Heracleei Pontice. 

Istoricul Heracleei, Memnon, înfăţişează numeroase exemple ale unor dovezi 

de generozitate din partea lagizilor, acestea mai ales din timpul lui Ptolemeu 

al II-lea Philadelphos35. Unul dintre acestea îl constituie cel care se referă la 

oferirea de daruri de cereale şi marmură de la carierele din Prokonnesos, 

pentru construirea unui templu dedicat lui Herakles în oraş, gest care a fost 

pus în legătură directă cu războiul pentru controlul Tomis-ului36, dintre 

Byzantion pe de-o parte, şi Istros şi Kallatis de cealaltă parte. În conflictul 

izbucnit, care a fost datat aproximativ în cea de-a doua jumătate a anilor 250 

î.Hr., Herakleia nu a luat parte, dar s-a oferit să furnizeze ambasadori pentru 

a rezolva disputa37. În ceea ce priveşte latura economică a conflictului, se 

cunoaşte că Byzantion-ul nu intervenise până atunci în chestiunile 

comerciale ale vreunui oraş vest-pontic38.  

Alexandru Avram a reexaminat conflictul izbucnit între Byzantion şi 

cele două oraşe din vestul Pontului Euxin, prin prisma a două puncte de 

vedere complementare, într-o detaliată reanalizare a fragmentelor din 

Memnon reconstruind amplele ramificaţii ale Războiului Monopolului. 

Astfel, potrivit viziunii sale, disputa comercială dintre cele două oraşe de pe 

coasta vestică a Mării Negre a fost numai un element local al unei mult mai 

cuprinzătoare lupte pentru putere desfăşurate între Ptolemeu al II-lea 

Philadelphos şi regele seleucid Antiochos al II-lea. Motivul l-ar fi reprezentat 

aranjamentul realizat de regele bithynian Nikomedes I cu privire la propria 

succesiune la tron, Ptolemeu al II-lea Philadelphos, Antigonos al II-lea 

Gonatas al Macedoniei, împreună cu oraşele Byzantion, Herakleia şi Kios 

fiind desemnaţi să supravegheze transferul de putere către fiii săi mai tineri 

dintr-un al doilea mariaj39 .  
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Ajutorul ptolemaic acordat diferitelor oraşe individuale se poate de 

altfel interpreta şi prin prisma unei iniţiative navale a flotei  lagide în primul 

rând pentru ajutorarea Byzantion-ului, care a fost asediat de Antiochos al II-

lea, prin 255 î.Hr.40 Herakleia, un aliat apropiat în coaliţia numită de 

cercetătorii moderni Liga Nordică a beneficiat de asemenea de sprijinul lui 

Ptolemeu al II-lea Philadelphos, o serie de dovezi epigrafice oferind dovezi 

în sprijinul acestei teorii. Una dintre acestea, descoperită la Apollonia 

Pontică, care îl numeşte în mod explicit pe regele Antiochos41, şi care 

probabil onorează un cetăţean apollonian, pare a reprezenta de fapt un decret 

din Mesembria42. Documente din aceeaşi perioadă descoperite la Apollonia, 

Callatis şi Istros confirmă reaţiile apropiate de prietenie dintre aceste oraşe 

greceşti43. Alexandru Avram susţine existenţa unei largi alianţe a 

comunităţilor pontice, al cărui suport a fost de la început căutat de Antiochos 

al II-lea, care intenţiona să realizeze o sciziune teritorială între simpatizanţii 

ptolemaici din Liga Nordică şi vecinii lor de pe partea europeană a 

strâmtorilor, pentru a neutraliza avantajele economice şi militare pe care 

Philadelphos le-ar fi putut obţine din alianţa cu oraşul care controla efectiv 

accesul la Marea Neagră. Una dintre cele mai evidente dovezi ale activităţii 

seleucide în sud-estul Thraciei este reprezentată de o serie de monede de tip 

seleucid, cel mai probabil destinate plătirii detaşamentelor militare care 

staţionau în zonă44.  

Potrivit tradiţiei locale a celor din Byzantion, Ptolemeu a fost onorat 

cu daruri de cereale, provizii militare, bani şi teritorii, construirea unui 

templu şi instituirea unui cult în numele său, relatarea lui Memnon 

combinând o serie paragrafe privind numeroasele daruri, care însă nu au fost 

oferite toate odată45. Cu toate că unii cercetători înclină să acorde credit 

ipotezei unui asediu, referinţa la ofrandele teritoriale se pare că indică o cu 

totul altă chestiune, cea mai plauzibilă ocazie pentru o realocare teritorială 
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ivindu-se, ca o consecinţă imediată a invaziei celtice şi morţii lui Seleukos I, 

la începutul anilor 270 î.Hr.46.  

Asalturile militare ale celţilor (galaţilor) care s-au năpustit asupra 

oracolului de la Delphi şi a sudului Thraciei între anii 280-278 î.Hr. au 

constituit un moment crucial din întreaga domnie a lui Ptolemeu al II-lea 

Philadelphos47. Mai mult decât o criză internaţională, evenimentele au 

coincis cu unele din cele mai mari pierderi în rândul succesorilor înşişi, când 

trei dintre membrii cheie de pe scena politică, Lysimachos, Seleukos şi 

Ptolemeu Keraunos, au fost eliminaţi pe rând  în decursul a numai doi ani48. 

Sursele situează darurile oferite de Herakleia lui Ptolemeu Philadelphos în 

acest context, însă intervenţiile acestuia s-au dovedit a fi fost multiple. Dacă 

ar fi acceptat faptul că flota lagidă a navigat în regiunea Mării Negre mai des 

decât s-a presupus până acum, atunci relatările despre capturarea unor vase 

de război de către mercenarii celţi al lui Mithridates al VI-lea Eupator ar 

deveni mai plauzibilă şi mai uşor de înţeles49.  

În pofida atâtor incertitudini cu privire la datele atât de fragmentate, 

sunt suficiente motive pentru acceptarea ipotezei potrivit căreia flota 

ptolemaică a jucat un rol activ nu numai în nordul Mării Egee, dar de 

asemenea şi în regiunea hellespontică, de-a lungul coastelor Mării Negre, în 

nenumărate cazuri pe parcursul domniei lui Ptolemeu al II-lea Philadelphos, 

în jurul anilor 270 î.Hr. şi către mijlocul anilor 250 î.Hr., fiecare cu aluzii 

independente în fresca de la Nymphaion. Mărturiile epigrafice ale unor 

oficiali regali, analoage celor din garnizoanele egeene, lipsesc însă cu 

desăvârşire la Pontul Euxin, dar cu toate acestea evidenţele unor activităţi 

politice, militare şi comerciale pot fi trasate prin intermediul altor mijloace 

indirecte.  

Interpretarea apariţiei unor noi culte în bazinul Mării Negre poate fi 

pusă de asemenea în directă legătură cu activităţile ptolemaice desfăşurate în 

zonă în perioada elenistică. Decizia celor din Istros de a adopta cultul lui 

Serapis este privită de unii istorici ca un gest de mulţumire faţă de Ptolemeu 

al II-lea Philadelphos, asemănător într-un fel aceluia prin care locuitorii din 

Byzantion i-au dedicat un templu50. Alexandru Avram, reinterpretând datele 
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referitoare la introducerea cultului lui Philadelphos în Byzantion51, consideră 

că asediul Byzantion-ului de către Antiochos al II-lea, cu Istros de partea 

seleucidă, nu ar reprezenta un motiv politic suficient de convingător pentru 

introducerea acestui cult la Istros. Cu toate acestea, sunt motive întemeiate să 

se considere că apariţia cultelor Isidei şi ale lui Serapis în cadrul diferitelor 

comunităţi pontice a fost motivată de diferiţi factori care au urmat diverse 

traiectorii faţă de cele ale conducătorilor ptolemaici. Distribuirea geografică 

a activităţilor cultice asociate cu conducătorii ptolemaici este strâns asociată 

cu o puternică influenţă politică lagidă : Cipru, Lesbos, Thera, Licia şi Ainos, 

toate au fost selectate ca locaţii pentru amplasarea garnizoanelor militare 

ptolemaice52. În Egipt serviciul divin al faraonului deja crease o fundaţie pe 

care să poată fi construită imaginea unui conducător cu caracteristici 

supraumane, succesor direct al semi-divinului Alexandru cel Mare. Prin acest 

mecanism Ptolemeii au încercat să subordoneze preoţii egipteni autorităţii lor 

personale. În tot acest timp preoţii egipteni vor profita la rândul lor de 

slăbiciunile regalităţii şi îşi vor consolida autoritatea atât pe plan religios, cât 

şi politic. Prin urmare, Egiptul nu va face compromisuri asupra propriilor 

rituri şi mistere cunoscute numai de elita sacerdotală, care se impuseseră de 

timpuriu atât în faţa noii dinastii, dar şi în zonele elenizate, regele fiind 

nevoit să accepte şi să se adapteze acestor realităţi53.  

Documentele care s-au păstrat reflectă variate faze de consolidare a 

acestor culte, ascunzând însă tot ce ţine de originea lor. Mărturiile istriene 

prezintă o decizie a consiliului orăşenesc şi mai puţin probabil a populaţiei 

din Istros, inscripţia fiind un decret emis de Sfat şi Popor, iar demos un 

termen politic ce nu e echivalent cu populaţia în general, care nu lua decizii 

politice, de a consulta oracolul lui Apollo din Kalchedon în ceea ce priveşte 

adoptarea oficială a cultului lui Serapis în cetate. În general inscripţiie 

reprezintă simple dedicaţii închinate de diferiţi indivizi către Serapis sau 

către triada isiacă Isis-Serapis-Anubis, o combinaţie cel mai des întâlnită în 

estul Mediteranei şi care e aproape necunoscută la Alexandria54.  
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Serapis a jucat un rol mai important decât Isis la Marea Egee şi în 

zonele învecinate între secolele III-II î.Hr. Unii cercetători au presupus că cei 

responsabili de introducerea cultelor lui Serapis, Isis şi Anubis ar fi avut 

origini egiptene, greceşti sau anatoliene şi că acestea ar fi fost evitate de 

autohtoni, mai ales de cei din zonele rurale55. O asemenea concluzie 

presupune că interesul pentru cultele egiptene şi în general pentru tot ce ţinea 

de cultura nilotică era limitat la nivelul unor mici grupuri de persoane venite 

din afară. Instituţionalizarea cultelor prin destinarea unor incinte în care să 

poată fi practicate, ca la Tomis, Istros, Mesembria, sau Byzantion unde 

Sarapeionul se afla pe partea thracică a Bosforului în 219 î.Hr.56, precum şi 

răspândirea artefactelor de inspiraţie egipteană, toate indică faptul că este 

necesară abordarea modului cum acestea erau percepute în epocă dintr-o 

perspectivă mai vastă şi mai imaginativă. Strânsa corelaţie dintre vestigiile 

materiale rămase şi care indică practicarea acestor culte, şi centrele urbane 

majore a continuat să se păstreze în mod aparent în timpul Romei Imperiale, 

nu numai la Marea Neagră, ci în tot Imperiul57. Conexiunea cu centrele de 

manufactură şi schimb este probabil mult mai relevantă decât chestiunea 

preferinţelor culturale, cu toate că şi acest factor trebuie să fi intrat în ecuaţie.  

O inscripţie din Tomis58, datată în anul 160 d.Hr., care se referă la un 

oikos tōn Alexandreōn59, a fost interpretată ca o dovadă a existenţei unei 

asociaţii de negustori alexandrini în acest oraş60. O reţea comercială care lega 

Marea Neagră, în special malurile nordice şi vestice ale acesteia cu 

Alexandria prin intermediul insulei Rhodos este în mod unanim acceptată pe 

baza ştampilelor amforelor rhodiene. Conexiuni verosimile au fost făcute 

între transportul de grâne din regiunile nordice, finanţat de bancherii rhodieni 

şi traficul cu vin spre direcţia opusă61. În pofida unei imagini clare asupra 

acestui lanţ de schimb, întărit de o politică rhodiană în 220 î.Hr., al cărei scop 

era contracararea încercărilor byzantinilor de a impune un control tot mai 
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mare asupra traficului vaselor62, ale cărui filiale de sprijin pot fi întâlnite în 

zona Mării Negre, sugerează mai degrabă distribuiri discrete din partea altor 

centre, decât împărţirea unor vaste cantităţi de mărfuri de-a lungul întregii 

coaste. Acţiunea politico-militară a Rhodos-ului împotriva byzantinilor a fost 

determinată şi de o presiune a comercianţilor non-rhodieni care îşi vedeau 

ameninţate drepturile şi privilegiile şi pe ale căror mărfuri rhodienii contau63. 

Ptolemeii nu au călătorit în zonele pe care le stăpâneau, 

reprezentanţii lor fiind trimişi în special în bazele militare din Marea Egee. 

Deşi demnitarii ptolemaici sunt mai dificil de atestat în regiunea Mării Negre 

decât în zonele egeene, apariţia artefactelor asociate cu persoanele de rang 

înalt, în mod special seria de inele descoperite şi studiate64 evidenţiază clar 

faptul că nu există niciun motiv de îndoială asupra faptului că reţeaua 

diplomatică egipteană s-ar fi extins până la Regatul Bosporan, indiferent 

dacă agenţii acesteia mai departe spre nord erau greci alexandrini, sau cel 

mai probabil autohtoni care s-au remarcat prin anumite fapte şi care au 

acţionat ca proxenoi ai coroanei egiptene65.  

Mai greu de explicat însă este curiozitatea manifestată de timpuriu 

pentru spiritualitatea şi cultura nilotică, precum şi preferinţa pentru 

artefactele de origine sau inspiraţie egipteană, în regiuni aşa îndepărtate 

precum coasta nord-egeeană sau Marea Neagră. În aceste arealuri nu au fost 

descoperite doar elemente minore, precum inelele sau ornamentele personale 

care reproduc modele orientale, ci şi ceramică şi sticlă egipteană. În prezent, 

explicaţia cea mai plauzibilă ar fi că înclinaţia pentru tot ceea ce era egiptean 

a suscitat curiozitatea anticilor încă de la începutul epocii elenistice, 

prefigurându-se aşadar o anumită tendinţă pentru temele alexandrine, în 

cercurile sociale unde noile modele literare care emanau din capitala lagidă 

se ştie că erau foarte populare, mai ales în oraşele mai vechi din Grecia 

continentală şi Magna Grecia. Cu toate acestea, se dovedeşte mult mai greu 

de demonstrat o predilecţie asemănătoare în aşezările greceşti de la Marea 

Neagră, precum Olbia, Pantikapaion, Istros sau Chersones unde au fost găsite 

inscripţii cultice, sticlă egipteană, faianţă şi ceramică alexandrină66. În acest 
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context adoptarea cultelor egiptene nu ar fi avut niciun sens dacă nu ar fi fost 

creat deja un precedent cultural în care aceste idei să se poată împământeni. 

La Marea Egee prezenţa unor artefacte egiptene, de inspiraţie egipteană, sau 

a unui fenomen cultural provoacă mai puţine surprize, existenţa acestora 

putând fi inclusă în cadrul reţelei de conexiuni politico-militare ptolemaice. 

Aceasta subliniază faptul că diversele tipologii de artefacte privite până acum 

ca ilustrând un proces singular, cel mai probabil reprezintă un întreg complex 

de idei interconectate67.  

În Antichitate cunoştinţele asupra altor culturi au fost răspândite 

direct prin intermediul călătorilor, ori că erau negustori, mercenari, sau 

ambasadori şi indirect prin artefacte. Informaţiile asupra altor civilizaţii erau 

de asemenea importante pentru cei care făcuseră din cunoaştere însăşi o 

specializare, şi anume profesorii, filosofii sau artizanii, ştiinţa despre religie 

nefiind separată de cea privitoare la Univers, sau tehnologie, de pildă. 

Gânditorii greci considerau că înţelepciunea universală în toate domeniile 

provine chiar din Egipt, însă circulaţia acesteia se făcea în două sensuri68.  

Încă de la începutul perioadei ptolemaice nevoia de fuziune a 

diferitelor idei s-a concretizat prin noi concepte divine, personificate în 

primul rând prin Serapis şi Isis elenizată, schimbare importantă mai ales 

pentru oficialii greci şi preoţii egipteni. Astfel, potrivit lui Michel Malaise, 

pentru o bună înţelegere a efortului teologic realizat în mare parte pentru 

greci, trebuie să fie luate în considerare două realităţi psihologice. În primul 

rând, egiptenii erau recunoscuţi de către greci ca superiori şi anteriori, cel 

puţin în domeniul religios, al divinaţiei sau medicinei. În al doilea rând, 

egiptenii nu s-au lăsat asimilaţi de către coloniştii greci, clerul lor având în 

schimb interesul de a stârni curiozitatea grecilor faţă de cultele autohtone în 

vederea obţinerii concesiilor economice necesare pentru a-şi întreţine 

sanctuarele69.  

Comercianţii şi meşteşugarii greci pe de o parte, şi preoţii egipteni de 

cealaltă parte au căutat încă de la început să conlucreze în vederea 

desfăşurării în bună ordine a chestiunilor fiecărei părţi implicate. Acest 

interes mutual a fost considerat din ce în ce mai mult ca un factor principal în 

apariţia unor noi culte care au făcut ca înţelepciunea egipteană să devină 
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disponibilă şi altor popoare din Mediterana70. Între Marea Neagră, în special, 

şi Egipt s-a stabilit încă de timpuriu o legătură misterioasă. Tacitus şi 

Clement din Alexandria relatează despre o statuie colosală a lui Serapis care 

a fost adusă din Sinope, localitate de la sudul Mării Negre, într-un sanctuar 

din Rhakotis, în Alexandria, ca răsplată pentru darul de grâu a lui Ptolemeu 

al II-lea Philadelphos din timpul unui deficit71. 

Dintre mărfurile care pe parcursul Antichităţii au legat Egiptul şi 

Levantul cu Marea Neagră două se dovedesc relevante în prezentul studiu, 

fiind totodată în strânsă conexiune. Una este reprezentată de sticlă şi ruda sa 

apropiată, faianţa, cealaltă de comerţul cu mirodenii. În cele mai bogate 

morminte din Regatul Bosporan, Tracia, Colchida şi Anatolia se întâlnesc 

frecvent recipiente de alabastru care cel mai probabil au conţinut smirnă sau 

diverse condimente72. Vasele de sticlă şi alabastru figurează printre 

principalele obiecte găsite încă de timpuriu în necropolele din Pantikapaion, 

Olbia şi multe situri de coastă precum şi din interiorul regiunii din apropierea 

Mării Negre73. Forma miniaturală a celor mai multe dintre aceste vase 

sugerează că au conţinut uleiuri parfumate mai degrabă decât condimente, 

însă s-a constatat o coincidenţă frapantă între vasele de alabastru şi cele de 

sticlă, miniaturale sau altfel, descoperite în mormintele mai înstărite din 

multe părţi distincte ale zonei din jurul Mării Negre74. Aceasta cu siguranţă 

sugerează că, conţinuturile din vasele de sticlă şi alabastru erau 

asemănătoare. Condimentele arabe în mod sigur erau aduse de pe coastele 

levantine la Marea Egee încă din secolul al VI-lea î.Hr., şi ar fi de aşteptat ca 

acestea să fi fost solicitate pentru a fi folosite ca resurse economice 

acceptate75. 

Tehnologia de fabricare a sticlei reprezintă un proces deosebit de 

complex, care implică cunoaşterea unei game variate de ingrediente minerale 
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şi organice76. Ingredientele, care trebuie să conţină tipul potrivit de nisip, nu 

sunt uşor de obţinut. Cea mai fină, mai translucidă şi mai lipsită de culoare 

sticlă era realizată din natron, cea mai bună sursă a acestuia fiind regiunea 

Wadi Natrun din Egipt. Însă natronul nu se folosea doar la fabricarea sticlei 

de calitate, ci şi în medicină, ca detergent, în procesul de îmbălsămare, 

precum şi ca şi colorant. Aceasta explică de ce fabricarea sticlei se afla în 

interdependenţă cu alte ramuri ale cunoaşterii cu care egiptenii erau în mod 

explicit asociaţi.  

Exporturile de natron către zona egeeană erau de o deosebită 

importanţă, aceasta fiind singura marfă clar precizată, cel mai probabil, şi 

singura pentru care se percepeau taxe şi care era transportată de vasele 

comerciale ioniene. În prezent există încă controverse asupra locului unde 

era fabricată sticla din natron egiptean şi alte feluri de solvenţi, printre care 

de obicei se număra cenuşa de plante cu cantităţi variabile de oxid de 

magneziu, carbonat de potasiu şi urme de silicaţi77. Lipsa unei cercetări 

sistematice a unor posibile locuri de producţie, natura trecătoare a unor 

depozite de reciclare, precum şi complexitatea evidenţei analitice au 

îngreunat mult demonstrarea într-un mod transparent a proceselor de 

producţie. Multe vase descoperite la Marea Neagră puteau pe atât de bine să 

fie produse atât pe coasta levantină, cât şi în atelierele din estul Egeei78. 

Bucăţile de sticlă pură erau exportate din Egipt şi de pe coasta siro-

palestiniană pentru a fi refolosite în atelierele locale. În secolul al III-lea 

î.Hr., mărgele realizate din acestea, au fost documentate pe un areal extins, 

din Britania, în Provenţa şi până la Delos79. Alte produse mai pretenţioase, 

precum diferite articole de veselă sau incrustaţii, puteau la fel de bine să fie 

fabricate din sticlă retopită şi colorată, sau din diferiţi constituenţi, cum 

probabil s-a petrecut la Rhodos. Cu toate acestea, indiferent de procesul de 

producţie abordat, sunt necesare abilităţi sporite şi cunoştinţe care nu puteau 

fi dobândite decât direct de la maeştrii artizani sau printr-o combinaţie de 

ucenicie şi experimentare.  

O serie de analize fizico-chimice întreprinse asupra artefactelor 

descoperite încearcă de mult timp să releve modalităţile de producere a 

sticlei în epoca ptolemaică. Una dintre chestiunile cel mai aprig dezbătute 

printre cercetători se referă la volumul de producţie a sticlei, uriaşele cantităţi 
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de rămăşiţe rămase în urma acestui proces din timpul perioadei imperiale, 

descoperite în situri precum Wadi Natrun fac dificilă identificarea măsurii în 

care a evoluat în decursul secolelor producţia pe scară largă. Sticla 

necolorată, vasele turnate în mulaje, care uneori luau forme dintre cele mai 

complexe oferă mărturii asupra dezvoltării şi evoluţiei tehnologice care a 

avut loc în timpul primei jumătăţi a mileniului I î.Hr.80 Vestigiile descoperite 

pe vasele naufragiate indică că în secolele III-I î.Hr. producţia a fost 

considerabilă, o încărcătură individuală putând să conţină mai multe sute de 

kilograme de sticlă pură81.  

Cel puţin o singură sursă de natron se găsea în estul Mediteranei în 

Antichitate, în Lacul Chalastra din estul Macedoniei. Aceasta cel mai 

probabil corespundea cu zona mlăştinoasă a modernului Pikrolimni, 

recunoscut ca anticul Moryllos. În acest caz, s-ar putea foarte bine să fi 

existat în regiune o tradiţie locală independentă a fabricării sticlei, folosind 

solvenţi locali în cadrul unor reţete de origine egeeană şi în definitiv, surse 

din Orientul Apropiat. Se poate din aceasta emite supoziţia potrivit căreia 

artizanii din est se poate să fi fost angajaţi de regii macedoneni pentru a crea 

obiectele de înaltă calitate şi măiestrie descoperite în mormintele regale şi 

cele ale elitelor din Macedonia82. În mod sigur preferinţa pentru produsele de 

tip ahemenid, manifestată înainte de domnia lui Alexandru cel Mare, este 

legată de contractarea unor specialişti din afară pentru realizarea anumitor 

obiecte. Ceea ce se cunoaşte mai puţin este dacă şi în cât timp tehnicile au 

fost adoptate de artizanii locali.  

Se cunoaşte că mărgelele de sticlă, fabricate prin aplicarea unui 

procedeu similar celui egiptean, erau produse pe ţărmurile nordice ale Mării 

Negre încă de la mijlocul secolului al VI-lea î.Hr., dacă nu chiar mai 

devreme83. Cea mai demnă de luat în seamă descoperire vine din Jagorlyk, o 

aşezare de pe malurile unui liman de la sud-estul Olbiei şi estuarului 

Bugului. Vasele de sticlă prelucrate prin turnare în forme din siturile 

arheologice de la Marea Neagră includ atât motive ahemenide, cât şi 

specifice celor fabricate în Rhodos şi Alexandria. De asemenea în 

vecinătatea Olbiei s-au produs şi amfore de sticlă care aveau o înălţime de 
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aprox. 60 cm, cât şi alte tipologii care nu au nimic în comun cu stilul 

alexandrin84.  

Majoritatea obiectelor de sticlă descoperite în arealul Mării Negre 

datează din secolele III-IV d.Hr., dar se presupune că aceasta a fost 

prelucrată, ori datorită importurilor, ori prin folosirea unor materiale 

compozite, şi în cele trei secole anterioare. De asemenea încă de timpuriu s-a 

observat prezenţa unui număr mare de artefacte egiptene sau de origine 

egipteană descoperite în arealul Peninsulei Crimeea, extinzându-se în linii 

mari şi în zona de stepă chiar până în Finlanda, dar în mod particular fiind 

găsite în mormintele bosporane de pe Muntele Mithridates în Kerch, anticul 

Pantikapaion, ceea ce i-a determinat pe cercetători să considere că zona 

reprezintă o adevărată mină de antichităţi orientale. Un interes special în 

această cercetare îl prezintă apariţia unor obiecte din faianţă care adaptează 

modelele egiptene şabloanelor bosporane, precum figurinele îngenuncheate 

care se asemănă cu sculpturile scite. Produsele locale sunt uşor de identificat, 

culoarea faianţei folosite distingându-se vizibil de cea importată din Egipt85.  

În prezent se cunosc foarte puţine date despre stabilirea reţelelor de 

comunicaţie între Marea Neagră şi Egipt pentru secolele VI-V î.Hr., când 

tehnologia fabricării unor anumite produse era restricţionată. Cu toate 

acestea, în perioadele următoare întreaga situaţie s-a schimbat radical, până 

în a doua jumătate a secolului al IV-lea î.Hr., cele mai fine şi pretenţioase 

produse egiptene au început a fi imitate în atelierele locale din zona egeeană 

şi de la Marea Neagră. Prelucrarea sticlei, în special, în mod tradiţional a 

reprezentat o tehnică ale cărei secrete au fost bine păzite de-a lungul 

timpului, transmisă mai departe în cele mai multe cazuri pe linie familială. În 

modul cel mai verosimil, meşterii sticlari proveneau din specialişti imigranţi 

şi cel mai probabil, erau adepţi ai cultelor egiptene. Cea mai mare 

concordanţă între făurirea sticlei şi cultele egiptene este frapantă mai ales în 

Regatul Bosporan86. De asemenea, legăturile stabilite între diferite 

meşteşuguri şi persoanele care le practicau pe de o parte, şi cultele egiptene 

pe de cealaltă parte oferă subiecte captivante ale unor viitoare studii, 

dezbateri şi cercetări în mediul academic.  

 

În concluzie se poate cu uşurinţă afirma la momentul actual, în 

lumina descoperirilor arheologice, a izvoarelor epigrafice, literare, precum şi 
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din studiile de specialitate redactate de-a lungul timpului, că regiunile 

pontice se aflau în legătură cu Levantul şi Egiptul printr-o serie de reţele 

economice, bazate pe solicitarea unor produse şi minerale care nu erau 

disponbile în nord. Conexiunile erau menţinute prin cunoaşterea reciprocă, 

pe de o parte, a ceea ce oferă zonele de peste mări, şi pe de altă parte, de 

perceperea beneficiilor pe care acestea le confereau. Toate aceste mărfuri au 

stârnit cu timpul curiozitatea asupra regiunilor mai îndepărtate cu care se 

întreţineau contacte comerciale. Pentru unii această cunoaştere căutată era 

una pur tehnică şi tehnologică, legată de fabricarea unor produse artizanale, 

precum sticla sau faianţa. Pentru alţii înţelepciunea egipteană dobândea 

sensuri mai largi, care includeau enigmele şi misterele spirituale, într-o 

vreme în care stiinţele tehnice şi spirituale erau inseparabile. Cu toate aceste 

informaţii asupra răspândirii pe cale comercială a valorilor orientale la Marea 

Neagră, încă există lacune cu privire la locul şi modalitatea în care aceste 

procese de familiarizare, îndrumare şi învăţare au fost transmise către 

autohtoni.  
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NEW REFLECTIONS REGARDING AN OLD TOPIC: 

CLASSICAL GREEK POTTERY „BOBBINS”. 

YO -YOS, TOYS OR BOBBINS FOR THREAD? 

ALINA CIOBOTARU

 

 
Abstract: The domain of archaeology is frequently subjected to situations 

when the functionality of categories of artefacts is not known and 

researchers find themselves on a ground of speculations and free 

interpretations. Just like, in a more notorious case, archaeologists interpret 

ancient figurines of small dimensions as dolls, toys for children or magical 

religious paraphernalia, ancient Greek classical „bobbins” can be 

interpreted as yo-yos, toys, homoerotic gifts or actual bobbins, used in textile 

production. The aim of this paper is to emphasize their importance and to 

provide a preliminary account of these objects. I also discuss the principal 

issues with regard to classical pottery bobbins, as they were highlighted in 

the available literature on the topic and I briefly refer to the larger category 

of the so-called ancient Greek „bobbins” made out of a greater variety of 

materials. 

 

Keywords: classical Greece, painted bobbins, textile production, yo-yos. 

 

The word „bobbin” is frequently used in archaeology as a 

conventional name for some objects which resemble nowadays bobbins, but 

whose actual functionality is not known: small artefacts having the shape of a 

cylinder with a disk on each side. Sometimes, the word „bobbin” is replaced 

with the more accurate expression „spool-shaped artefact”, which fits better a 

category of objects whose actual role is still seriously debated.   

The common use of the term in question as a conventional name for 

several objects of basically the same shape and unknown functionality might 

be explained through the state of research on the topic, which is still living its 

pioneering age: „bobbin‟ seems to be a good choice to denote various classes 

of rather obscure objects with similar shape. Nevertheless, while the 

employment of the term is not necessarily wrong, it can erroneously give the 

impression that the matter of functionality is clear.  
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Therefore, a detailed revaluation of the subject is necessary, which is 

more opportune than before, given the fact that substantial progress has been 

made in the domain of ancient textile production. The traditional vertical 

loom is well studied and new weaving techniques have been documented 

(e.g. tablet weaving). New introspections in the material evidence have been 

made with regard to spinning and new conclusions are drawn from 

experimental studies. But, there is still a specific stage in textile production 

which needs to be documented: what happened with yarn before it was 

processed into textile material?  

Classical painted objects made out of clay, traditionally called 

bobbins, are dated between 500-425 BC, were produced in Athens, and were 

decorated by several talented Athenian painters. A thorough documentation 

of this special category of artefacts, masterpieces of ancient Greek art, has 

never been conducted until now. It will require a representative inventory of 

classical bobbins, a complete review of the existing literature on the subject, 

a clear description of all the characteristics presented by those objects and a 

critical discussion of the hypotheses proposed by other authors. For the 

moment, I will only draw a sketch for an actual future comprehensive 

research.  

These objects retain the basic shape of a cylinder with two discs at its 

extremities and sometimes interesting similarities in decoration might be also 

spotted between them and other spool-shaped objects (e.g. same mythical 

figures on metal and classical painted pottery bobbins). Before analysing the 

classical pottery bobbins, I will note also some features of the other spool-

shaped artefacts which are called „bobbins‟, as they provide interesting 

insights for the subject of the present paper.  

Metal spool-shaped objects discovered mostly in East Greek 

archaeological sites, but also in Anatolia, are mentioned in various jewellery 

catalogues and in special volumes dedicated to ancient metalwork.1 More 

than fifty spool-shaped small finds made out of precious metal (gold, silver 

and electrum) are currently known.  
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The objects discovered in East Greek sites (Rhodes,2 Cyprus,3 

Ephesus,4 Delos5) are described in catalogues and reports as bobbins, reels, 

ear spools and ornaments (fig. 1). Their small dimensions (2-3 cm diameter 

of the disk, 0.7-1.5 cm high) and fine decorations, as well as the precious 

materials out of which they are made, are good arguments for researchers to 

hypothesize they were used more like adornments than practical tools for 

textile production. 

In Anatolia, many similar discoveries were found at Sardis6 and 

Iasos7, where objects of this type are often interpreted as rattles. Two main 

characteristics suggest a possible, but far from certain, functionality in 

musical performance: their larger dimensions (sometimes they are twice as 

big as the aforementioned East Greek objects) and the presence of an 

important number of metal pellets placed inside the object, secured by use of 

an inner tube, so that they rattle when shaken (fig. 2). 

Other types of ancient Greek bobbins were made out of bone, ivory,8 

glass, crystal rock and, more often, clay. There are only two studies focused 

exclusively on such objects, which tried to point to a clear utility: it is the 

case of crystal rock, respectively glass spool-shaped objects. Friedrich Brein, 

in his study published in 1982, hypothesises that crystal rock spool-shaped 

finds were used in the realm of personal ornaments, as earrings. In his 

opinion, the archaic rock crystal spools unearthed at Ephesus were disk 

earrings related to popular representations found in Greek terracotta figurine 
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and especially in statues of korai.9 The same interpretation is followed in a 

recent paper of Mila Chacheva. In her article about the glass spool-shaped 

objects from Apollonia Pontica, Chacheva assumes they are discoid earrings 

whose wear had the characteristic to enlarge very much the perforation of the 

ear lobe (as flesh tunnels do in present days).10 

The traditional view that these artefacts were used for thread was 

proved only for the Etruscan pottery bobbins. But these objects, discovered 

in large numbers in Etruscan graves were not used for keeping thread on 

them, but as weights for tensioning yarn in a special weaving technique: 

tablet weaving.11 They were used especially in weaving narrow fabrics that 

decorated the clothes of the Etruscan elite.12 This is a clear proof that a well 

documented study can truly reconstruct some lost textile activities and it is 

able to clarify the real functionality of such ancient tools. It provides an 

illustrative example that we should not be pleased with simple and 

comfortable answers while the studied issue is so complex and controversial.  

 

Material evidence of Greek classical bobbins and state of 

research  

 
Pottery bobbins beautifully decorated on each disk and dated 

between 500-425 BC were discovered on the ancient sites of the Athenian 

Agora (seven objects), Athenian Kerameikos (two objects), Vari, in Attica 

(one object - National Archaeological Museum of Athens 276023), Aegina 

(one object - Archaeological Museum of Aegina 41084), the Kabeirion of 

Thebes (one object - National Archaeological Museum of Athens 10459) and 

the island of Rheneia, near Delos (one object - Archaeological Museum of 

Mykonos 30218). There are also 6 other objects of obscure provenance, but 

probably from Athens and Attica two, stored in the Metropolitan Museum of 

                                                           
9
 Friedrich Brein, „Ear Studs for Greek Ladies” in Anatolian Studies, Vol. 32, 1982, pp. 

89-92, discussing the significant number of such discoveries from Ephessus.  
10

 Mila Chacheva, „Glass “flesh tunnels” for the Apollonian ladies?” in Bularian e-

Journal of Archaeology, Supplement 4, 2015, pp. 71-90. 
11

 For the functionality of Etruscan bobbins as weights used in tablet weaving see: 

Margarita Gleba, Textile Production in Pre-Roman Italy, Ancient Textile Series 4, 

Oxbow, Oxford, 2008; L. Raeder Knudsen, “The Tablet-Woven Borders of  Verrocchio. 

” in Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, edited by M. 

Gleba and U. Mannering, Oxbow, Oxford, pp. 254–65; Gretchen E. Meyers, „Women 

and the Production of Ceremonial Textiles: A Revaluation of  Ceramic Textile Tools in 

Etrusco-Italic Sanctuaries” in American Journal of Archaeology, Vol. 117, No. 2, April 

2013, pp. 247-274. 
12

 Meyers, op. cit.  



 

47 
 

Art, in Louvre and in the National Archaeological Museum of Athens. Thus, 

all of them are of fine Attic fabric and their greatest part was discovered in or 

near Athens: their presence on other sites outside Attica is an exceptional 

rarity.  

Despite the lack of relevant ancient written sources or clear 

iconographic evidence for classical pottery bobbins, there is an important 

advantage in their study, represented by the consistent number of completely 

or fragmentarily preserved bobbins. This enables us to conduct the research 

in two relevant directions: 1) establishing the main general features of the 

artefacts (dimensions, weight, decorations) and 2) examining in detail the 

archaeological context in which those artefacts were unearthed. The only 

concrete definition related with Greek classical bobbins can be read in a 

guide of terms, styles and technique of the Greek vases:   

BOBBIN: vase shaped like a yo-yo or a pulley: two back-to back 

disks, connected by an axle like cross-piece with a picture on each disk. The 

shape is rare, occurring in red-figure and white ground. Although neither the 

name nor the purpose of this form is known, the subjects depicted on bobbins 

suggests that they had some erotic or magic purpose. It is probable that a 

bobbin was meant to be suspended by a cord wound around the cross-piece 

or threaded through the small holes seen on some examples. There is a little 

reason to think that bobbins were actually ordinary yo-yos or toys or 

bobbins for thread.13 

What it might be understood reading this explanation is that we are 

facing some objects made out of clay, painted on each disk in the techniques 

of that time (red figure and white ground), whose ancient name and role 

unfortunately are not know today by reason of lack of ancient written 

sources. All possible interpretations (marked in text by us) are emphasized: 

erotic or magical objects, yo-yos, toys or bobbins for thread, without giving 

additional explanations for each of those assumptions. Anyway, the true 

significance of the term „bobbin” in the specific context of textile production 

in ancient times is different. Basically, it was a device or a tool consisting of 

a cylinder body with a disk on each side. The free space between the cylinder 

and the disks was used for storing the yarn with the purpose of avoiding the 

tangle of the thread. Sometimes, the bobbin or the spool consists of one 

single piece, having the shape of a cylinder more or less concave.   
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 Many scholars produced an abundant literature, by cursorily 

mentioning some of those classical painted bobbins in their studies. 

Nevertheless, these studies lack in depth because, in most of the cases, the 

functionality issues are rapidly dismissed, attention being paid only to 

iconographic aspects. As a matter of fact, there is a scarcity of papers 

focusing exclusively on these objects and only a few scholars tried to 

hypothesise various roles for classical painted bobbins.  

The first notable attempt to give an answer to this matter belongs to 

Gisela M. A. Richter, an archaeologist, art historian and curator at 

Metropolitan Museum of Art. She published in 1929 a Greek classical 

bobbin, purchased by the museum in that year (Metropolitan Museum 

211738, see fig. 3)14 Richter started by rejecting the older case made by 

Collignon and Couve that these objects were toys for children, on the 

exclusive basis of a red-figure kylix dated 440 BC (Altes Museum Berlin F 

2549)15. Richter accepted instead another opinion, summarily expressed by 

Benndorf, that these pottery products were used as bobbins in textile 

production. Benndorf based his claim on the scenes of love decorating such 

objects inappropriate for children.16 She grounded her opinion by referring to 

two other classical Greek painted bobbins and to Egyptian parallels, whose 

disk diameter was, however, considerable smaller (3-6 cm, comparable to 12 

cm). The number of analogies provided was however small.  

In 1980, Irma Wehgartner brought a new contribution on the topic, 

by arguing that those objects were yo-yos. She assumed that their shape 

closely resemble that of nowadays yo-yos.17 She ignored a possible function 

related to textile production, pointing out that wooden yo-yos were used by 

children, while pottery yo-yos, decorated with erotic scenes, were received 

by young men prepared to leave behind the childhood for the adult life.  

Following the same line of interpretation, in his book about spinning 

toys, Gould argued that the first yo-yos in history were made by Greeks in 

classical times.18 Ironically, he based his opinion discussing the same red 

figure object, representing Peleus and Thetis on one disk and Nereus next to 

Herakles on the other, on which Benndorf previously built the counter-

                                                           
14

 Gisela M. A. Richter, „A Greek Bobbin” in The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 

Vol. 23, No. 12, Part 1, 1928, pp. 303-306. 
15

 Maxime Collinnon, Louis Couve, Catalogue des vases peints du Musée National 

D`Athènes, Fontemoing, Paris, 1902, nos. 853, 1202. 
16

 Otto Benndorf, Griechische und sicilische Vasenbilder, Berlin, 1883, p. 62. 
17

 Irma Wehgartner, Attisch weissgrundige keramik. Maltechniken, Werkstätten, Formen, 

Verlag Philipp Von Zabern, Mainz, 1980, pp. 154-160. 
18

 D. W. Gould, The Top. Universal Toy Enduring Pastime, Bailey Brothers and  

Swinfen, London, 1975, pp. 98-105. 
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hypothesis of bobbin used in textile production. Gould rejected the 

possibility of using such objects for thread storage, writing: The object is 

ceramic and its fragility as a child‟s toy is evident. Some persons have 

thought it was a spool to receive thread. The artistry and still lavished in 

making the spool seem to argue that this was a prized possession of an 

affluent family. But would this shape and material be so chosen? We are 

doubtful.19 

 H. A. Shapiro gave the next approach regarding the possible 

functionality of this controversial type of objects.20 His totally new theory 

proposed a utility of magic wheels or iynx for these classical spool-shaped 

artefacts made of clay. Iynx was a magic instrument with oriental origins, 

consisting of a disk pierced by two holes in its centre, which was spun using 

a textile thread, while whispering some incantations. Ancient Greek women 

thought that this ritual performed at home could return their cheating lovers. 

Pindar gives a notable account of the magic tool:  

 

But the sovereign of swiftest darts,  

Cyprogeneia, binding 

the dappled wryneck   

four-spoked upon an indissoluble wheel  

first brought the maddening bird  

to human kind and thus taught Aeson's son  

skill in invocations and incantations (Pind. Pyth. 4.212-219) 

 

 Shapiro`s point of view got an interesting answer form Elike Bӧhr, in 

her publication on the topic of ancient Greek representations of wryneck 

birds on Greek vases.21 She reconsidered Shapiro`s hypothesis arguing that a 

iynx was made out of a single pierced disk, noticing that it is difficult to 

imagine how a potter could choose such a complicated shape of two disks 

joined in the middle. She subsequently provided iconographical evidence for 

the actual shape of an iynx, which was indeed a different instrument, it 

seems. Her new proposal invite us to explore the reverse of Shapiro`s theory. 

For Bӧhr, these objects could be interpreted as lovers‟ gifts, received by 

eromenoi from erastai, being related to the masculine world. 

                                                           
19

Ibidem, pp. 101-102.  
20

 H. A. Shapiro, „Greek Bobbins-A New Interpretation” in Ancient World 11, Ares 

Publishers, 1985, 115-120.  
21

 Elike Böhr, „A Rare Bird on Greek Vases: the Wryneck”, in Oakley, J.H., Coulson 

W.D.E., Palagia, O. (eds.), Athenian Potters and Painters, Oxford, 1997, 109-123. 

(pp.118-120, response to Shapiro on 'bobbins'). 
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Personally, I think this theory does not have a solid support. Bӧhr‟s 

most important argument was the presence of homoerotic scenes on the disks 

of the objects. A more cautious evaluation of the decorations on such objects 

prove that, in fact, there is a relatively big diversity of mythological scenes: 

Thetis and Peleus, Nereus and Heracles, Helios, Eros - as a divinity of all 

types of love relationships, Europe on the bull surrounded by pictures from 

other mythological episodes (the rape of the daughters of Leukippos, the 

Dioskouroi, Eos in chariot, trees, plants), Zephyrus and Hyacinthus, young 

winged divinities, satyrs and many other types of decorations hardly 

identifiable on various bobbin fragments.  

 This brief discussion of the available literature on the topic of ancient 

Greek classical pottery „bobbins” indubitably highlights the necessity of a 

new detailed revaluation of this controversial category of objects. Their 

functionality is not yet fully demonstrated. Moreover, we cannot find at least 

one single publication on the subject to gather and discuss all the material 

evidences known today. The abovementioned scholars were speaking about 

only very few objects when they tried to give an approximate account of the 

archaeological surviving evidence. A complete study needs to have a full 

documentation about all of them and inclusively about their state of 

preservation. Important clues and interpretations can be drawn from the 

archaeological contexts specific for each object. Unfortunately, this major 

factor was not included in any of the cited works. Trying to solve such a 

difficult topic using only arguments based on iconographic and shape aspects 

in papers limited in size, those authors created a confusing puzzle. Nowadays 

there are four main hypotheses regarding the possible functionality of 

classical painted bobbins: textile tools used for spooling yarn, yo-yos or toys 

for children, homoerotic gifts with no practical value and magical wheels 

called iynges used by cheated women to bring back their faithless lovers. 

  

 

 Final remarks 

 

There are still many methods of research which were not used until 

now in studying the painted classical Greek „bobbins”. Even in the field of 

iconography more things can be said. Nobody pointed out the decoration 

similarities between classical pottery bobbins and precious metal ones. It is 

true, the metal spool-shaped objects have totally different dimensions and 

they are characteristic for the East Greek space, but representation of 

divinities like Helios22, Thetis23, Eros24 and Nike25 on both types of objects 
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 Agora Museum P5113 and British Museum 1908.04-16.2 - 3.  
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suggest a common repertoire in this respect. Of course, the classical painted 

bobbins are characteristic for fifth century BC, while their metal counterparts 

featuring mythological scenes objects were all dated to fourth century (other 

metal objects of this type date to the sixth and fifth centuries BC, but they are 

decorated with rosettes and concentric rings).    

 Another unexplored method is the contextualization of the shape in 

the domain of ancient textiles production. The recent progress on topic can 

be helpful in an effort to demonstrate if those objects had (or did not have) a 

real utility as collectors for textile thread. Pottery was frequently used 

material for textile tools: spindle whorls, loom weights, epinetra used during 

spinning, kalathoi for keeping raw wool or the thick wool yarn. Sometimes 

they are undecorated, but in many cases stunning scenes can be admired on 

those tools (Fig. 4).  

An interesting aspect remains the rarity of such bobbins in other 

regions than Attica. All of them are certainly products of a very few potters, 

probably from the same Athenian workshop,26 and famous painters decorated 

them: Penthesilea Painter, Brygos, Sotheby, Euaion, Pistoxenos and London 

D12. This should be an incentive to pay much more attention to them. With 

regard to the iconography of classical painted bobbins, there are numerous 

references to it, but all the scenes depicted on their disks are nowhere 

discussed as a corpus.  

Consequently, the topic is far to be considered case closed. After a 

detailed introspection into the domain of ancient Greek spool shaped objects 

with special attention for the classical Athenian bobbins made of pottery and 

discussed here, I feel the need to point the lack of credible conclusions 

regarding their functionality. New complex studies are necessary and it 

seems that one of the most promising places to search for new approaches is 

the domain of textiles tools. Personally, I assume that these objects are not 

magical iynges, as Bӧhr have already proved. On the other hand, I disagree 

with Bӧhr with regard to her theory that they were homoerotic gifts, with no 

practical utility. I have two reasons for that: firstly, as I have already 

mentioned, her most important argument (that the main scenes depicted on 
                                                                                                                                               
23

 National Archaeological Museum of Athens CC1202 (pottery bobbin) and 

Metropolitan Museum of Art 25.78.89 (metal bobbin). 
24

 Louvre CA1798 (pottery bobbin, Athens) and Louvre C 178 (metal bobbin, Camiros, 

Rodos).  
25

 See Metropolitan Museum of Art, 28.167 and a metal object, part of a private 

collection, which can be accessed at 

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=823&category=17990&lot=808940 (last 

accessed 05.03.2017). 
26

 Irma Wehgartner, op. cit., pp. 154-160. 

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=823&category=17990&lot=808940
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bobbins show love episodes between men) is not well-grounded in reality; 

secondly, using the same argument that Bӧhr used to combat Shapiro, why to 

choose such a complicated shape for some objects with absolutely no 

practical utility? Their functionality should be for sure closely linked with 

the shape, and for me it seems that the key for this crux rests on the 

characteristics of the free space between the disks.  

 I will close this survey by summarizing all the new aspects that 

should be taken into discussion when studying the very special category of 

classical Greek painted bobbins. Any new approach will be relevant if: 

- all the material evidence is considered, including the archaeological 

contexts specific to each piece (which can be funerary of votive);  

- there is a well documented discussion about the other types of Greek spool 

shaped objects, which can bring unexpected surprises (for example, nobody 

pointed the interesting classical „yo-yo” exposed in the Archaeological 

Museum of Schematari, ancient Tanagra, made out of clay, but unpainted; 

- the iconographical research is realised on the whole lot of objects, while 

making comparisons with scenes represented on other spool-shaped artifacts. 

Working mainly with East Greek and Anatolian metal spool shaped objects 

for my master dissertation, I had the possibility to understand how puzzling 

can be the larger domain of the so-called „bobbins” of the ancient world. 

Recent papers dealing with the issue of Etruscan „bobbins” are a good 

example that under the shape of a simple spool objects a surprising function 

might be hidden. There is, therefore, a good incentive for a future greater 

study of all the classes of objects too easily designated using this term.    

 

 

ILUSTRATIONS 

 

 
Fig. 1 Spool-shaped objects made out of gold, of East Greek provenience. 

Dimensions: D.-1,6 cm, H.- 0,7 cm. One disk features Helios, the other a 

rosette. After Dyfri Williams and Jack Ogden, Greek Gold: Jewellery of the 

Classical World, Harry N. Abrams, New York, 1994, p. 89, no. 41. 
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Fig. 2 Gold spool-shaped object with a central tube which secure the cylinder 

body.Dimensions: D.-2,2 cm, H.- 1,1 cm; The shape is common in the 

Anatolian space, but some similar pieces were discovered in Cyprus and 

Rhodes. After Dyfri Williams and Jack Ogden, Greek Gold: Jewellery of the 

Classical World, Harry N. Abrams, New York, 1994, p. 88, no. 40. 

 

 
Fig. 3 White-ground classical „bobbin”, attributed to the Penthesilea Painter, 

460-450 BC (New York, MMA 211738). After Andrew J. Clark, Maya 

Elston, Mary Louise Hart, Understanding Greek Vases: A Guide to Terms, 

Styles, and Techniques, Getty Museum, Los Angeles, 1949, p. 73.    
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Fig. 4 Painted instruments used in textile production (spindle whorls and 

epinetron exposed in  the National Archaeological Museum and the 

Acropolis Museum of Athens) next to a classical bobbin with the hypothetic 

functionality of textile thread collector (National Archaeological Museum of 

Athens, 209560). All pictures were taken by the author of the paper. 
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ISTORIE MEDIEVALĂ 

 

JOHN WYCLIFFE (1320-1384): (PRE)REFORMATOR 

INFAMAT SAU INFAMANT? 

ȘUTEU FĂNEL

 

 
Abstract: John Wycliffe (1320?-1384) was the figure who anticipated the 

Reform with more than a century before its advent in the European 

background. He can be considered the spiritual father of Jan Hus, Jerome of 

Prague, and, indirectly, of Martin Luther, Jean Calvin and Ulrich Zwingli. I 

will refer below to four phases in which this initiator of European Reform 

appears, and these phases are conventionally named “portraits”: the 

historical (biographic) portrait, the political philosopher‟s portrait, the 

author‟s portrait, and theological (doctrinal) portrait. These phases form the 

acronym “I-n-FA-me-D” (“defamed”) proposed through the question from 

the title. My study clarifies first of all what “to reform” means, then it uses 

along the way the “glowworm” and the “star” metaphors which are 

dedicated to the human existence of the reformer, but also to his 

achievements that influenced the forthcoming European Reform.  

 

Keywords: Wycliffe, Reform, Bible, translation, concept, dominium, doctrine 

 

Introducere  

(a) Despre ideea de „reformă” 

Marii reformatori sunt oameni ce-au urcat – printr-un imbold teandric, adânc, 

misterios – un munte: „Revelarea”. Și după șapte zile și după șapte nopți, 

căutarea s-a sfârșit. Era ca în povești, când dai peste-o comoară. Ei au 

descoperit modelul original al celor mai importante lucruri. Ei au găsit nu 

Focul, nici Aerul, nici Apa ci „Forma”. Ea se afla ascunsă de ochiul muritor 

în grota unei sfinte, cu numele „Ideea”. Cât au stat sus în glorii și-au cercetat 
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scriptorii, doar Dumnezeu mai știe. Cert este faptul că-au coborât de-acolo cu 

fața translucidă de fulgerul privirii, precum o-avea și Moise, sau cum se 

spune, Zeus. Când i-a zărit mulțimea, a alergat la ei. Ea nu avea nimic: doar 

lucruri deformate și sărăcie-n suflet. Dar ei aveau ceva: Ideea despre Formă. 

„Ce câștigați voi, oameni de la un om ca Moise?”, ar fi-ntrebat Balaam, 

bătându-și măgărița. „El poate să dea cioburi; voi nu vedeți că tablele, 

vestitele porunci, le-a lepădat profetul și le-a zdrobit de stânci?” Dar Moise 

strălucea și translucid tăcea; pentru că etalonul se poate să dispară, când ai în 

spirit Forma. De-atunci se spune-n taină că nu titanul aprig, nu Prometeu 

aduse în lumea noastră focul. Ci Spiritul cel liber, Cel-Neîncătușat. Ce-

nseamnă Spirit liber decât fără păcat? Când Spiritul cel liber străvede o Idee 

și-aceasta ia o Formă, se vede o minune: coboară focu-n inimi și el ia orice 

formă. Și-atunci se cântă-n lume pe mii și mii de voci, despre un Spirit 

rector, despre-un Reformator. 
 

Există trei verbe pe care fiecare om de talia lui Wycliffe le cunoaște 

ca pe un crez: a forma, a deforma și a reforma. Câtă vreme nu urcă pe 

muntele metafizic al decelării, pentru el deformările sunt forme și formele 

deformări. Dar după ce obține printr-un flash spiritual forma, începe să 

protesteze. El nu poate admite formalismul general care, de obicei este „de-

formalism” și insistă pentru trecerea urgentă de la „a deforma” la „a 

reforma”, pentru a ajunge în final la „a forma”. El aleargă precum Casandra 

sau Laocoon pe străzi, proclamând Prototipul. Lumea aleargă după el ca 

după nebunul lui Nietzsche și sfârșește adesea prin a-i da cucută, ca lui 

Socrate, a-l pironi pe cruce ca pe Isus, sau a-l întemnița ca pe Ioan al Crucii. 

Însă Forma pe care a predicat-o rămâne în inimi și pe buze. Astăzi este în 

vogă titlul de „formator” în toate domeniile profesionale. Altădată, 

formatorul era un simplu formar care muncea într-o turnătorie (dar nu era 

neapărat turnător la DSS). Avem nevoie de oameni de foc, de oameni ai 

„Formei” dar nu de formă, de formatori în spirit, nu în slovă. Astfel de 

oameni își obțin aplauzele de la îngeri, nu de la oameni. 

Ideea de reformă s-a încetățenit de multă vreme în conștiința publică. 

Din anii 1517, este atestată reformarea bisericii; din 1843, a iudaismului, 

inițiată de Moses Mendelssohn în Germania; din 1859, a școlii. Însă reforma 

continuă. Și primul trebuie să fiu eu – un reformat în spirit. 

(b)Despre tema prezentului studiu 

John Wycliffe (1320?-1384) a fost cel care a anticipat reformele 

religioase cu mai bine de un secol înainte de apariția lor în spațiul european. 

Mă voi referi mai jos la patru ipostaze în care apare acest personaj istoric, 
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intitulate convențional „portrete”: istoric (biografic), al filosofului politic, de 

autor, și teologic (doctrinar). Acestea formează acronimul „I-n-FA-man-T” 

propus prin întrebarea din titlu. Aș mai putea adăuga încă cel puțin patru 

„portrete” ale lui Wycliffe (privit ca reformator, traductolog, logician și 

metafizician), însă acestea nu prezintă interes pentru fațeta propusă analizei. 

A fost totuși prereformatorul englez unul infamat, sau infamant? A fost un 

dezonorat și un om legat fără vină de stâlpul infamiei, sau un individ 

dezonorant și unul considerat pe bună dreptate infamator? Voi răspunde la 

aceste întrebări pe parcurs. 

(c) Despre justificarea vedetelor de text 

În cadrul celor patru capitole de mai jos am utilizat – în scopul 

obținerii unei bine intenționate captatio benevolentiae – două simboluri 

aplicabile existenței reformatorului englez: licuriciul și luceafărul, marcând 

prin intermediul a patru vedete de text, sublinierea ideilor legate de titlul 

fiecărui capitol. 

 Valeriu Butulescu afirma în volumul Noroi aurifer că „pentru 

iluminarea lumii, licuriciul este mai important decât briliantul.”1 Nimic mai 

adevărat, luând în considerare printr-o privire retrospectivă opera unui om 

care înainte de a fi asemănat – prin metaforă – cu „luceafărul de dimineață al 

Reformei”, se întrezărește – prin același procedeu – ca licurici al istoriei unei 

familii modeste din Richmond, Yorkshire. Căci ce a fost – în simbol – 

luceafărul, înainte de a fi luceafăr? Posibil licurici! Dar drumul de la licurici 

la luceafăr descrie o filă din istoria mântuirii umane: Mântuitorul a murit ca 

vierme (Psalmii 22:6) – nici măcar ca o larvă bioluminoforă – și a înviat ca 

„Luceafăr strălucitor de dimineață” (2 Petru 1:19, Apocalipsa 22:16). Și dacă 

licuriciul este considerat simbolul dragostei pasionale2, corespondența lui cu 

Cel care este Iubirea este evidentă. În opinia lui Nicolae Iorga, „sunt cugetări 

care sunt stele şi altele simpli licurici. Lumea nu se îndreaptă după acestea 

din urmă.”3 Însă, există cugetători care odată au fost licurici, plini de 

luciferina unui spirit care abia-abia pâlpâia o lumină rece, dar pe parcurs au 

                                                           
1
 Citat preluat de pe site-ul Citatepedia, de la adresa: 

http://aforisme.citatepedia.ro/de.php?p=16&a=valeriu+butulescu.  
2
 Rowena Shepherd, Rupert Shepherd, 1000 de simboluri. Semnificația formelor în artă 

și mitologie, Editura Aquila ‟93, Oradea, 2007, p. 216. Este notabil de asemenea citatul 

filosofului Lucian Blaga, care le conferă insectelor din familia lampyridae (licuriciul: 

lampyris noctiluca)simbolistica iubirii: „E din neamul mare al licuricilor - omul: un 

vierme ce se transformă în lumină când iubește.”  
3
 Vezi: Gheorghe Bulgăr, Studii de stilistică și limbă literară, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1971, p. 190. 
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devenit luceferi plini de focul suprafluid al geniului lor, incandescent până la 

epuizare. 

1. Portret istoric  

Marcată de evenimente politice externe precum Războiul de 100 de 

ani (1337-1453), Bătălia de la Crecy (1346) sau Bătălia de la Poitiers (1356), 

de evenimente politice interne precum Revolta lui Wat Tyler (1381) 

influențată de predicile preotului lollard John Ball (1381)4, sau de alte 

evenimente de răsunet precum Ciuma Neagră (1348), Anglia teologului, 

traducătorului biblic, reformatorului, filosofului scolastic și profesorului de la 

Oxford, John Wyclife ni se relevă ca o câmpie pregătită pentru schisma 

lollardă. 

John a fost născut probabil în anul 1320 (dar nu se știe exact data 

nașterii sale5) în familia lui Roger și Catherine Wycliffe și posibil la Spreswell 

(sau Speswell6), un sat lângă Richmond (Yorkshire)7. Copilăria sa – asemenea 

lui Cristos – s-a desfășurat în cel mai mare anonimat, de-a lungul râului Swale 

și pe dealurile și munții magnifici care străjuiesc localitatea înființată de 

normanzi în anul 1071, cu numele sugestiv de „Richmond” – „Riche-Mont” / 

„Rich-Mount”, „Muntele-Bogat”8. Înainte cu câteva generații de a se naște 

John, în 1257, Frații Minori Conventuali din Ordinul Franciscan, îmbrăcați cu 

tunica cu capuciu negru și cingolul (frânghia-brâu) cu trei noduri au venit ca 

misionari în Richmond, pentru a propovădui „sfânta sărăcie” a marelui lor 

                                                           
4
 Legătura dintre Wycliffe, John Ball și Wat Tyler poate fi observată în relatările din 

următoarele lucrări: Preserved Smith, The Age of the Reformation: The Reformation in 

Europe, Collier Books, New York, 1966, p. 39; Steven Justice, Writing and Rebellion: 

England in 1381, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London, 1996 

passim; Stephen Lahey [III], Wyclif: Trialogus, Cambridge University Press, Cambridge, 

2013, p. 9 etc. 
5
 Cercetătorul Stephen Lahey susține anul nașterii lui Wycliffe ca fiind 1328, iar alții 

presupun o dată anterioară anului 1330. Unii bănuiesc data de 1320, dat fiind faptul că 

părinții săi s-au căsătorit în anul 1319. Vezi: Stephen Lahey, op.cit., p. 4 și Gordon Leff, 

Heresy,Philosophy, and Religion in the Medieval West, Ashgate Publishing Co., 

Aldershot, Hampshire / Burlington, Vermont, 2002, p. 107. 
6
 Alții propun ca loc al nașterii satul Hipswell, din vecinătatea localității Richmond, 

Yorkshire. Iar alții, Wycliff-on-Tees, un sat mic lângă castelul din Richmond. Cf. J. 

Gordon Melton (ed.), Encyclopedia of Protestantism, Facts on File, New York, 2005, p. 

589 și Stephen E. Lahey [II], John Wyclif, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 3. 
7
 Lewis Sergeant, John Wyclif, Delmarva Publications, Harrington, DE, 2013, p. 79-89. 

8
 Vezi: T. Whellan, History and Topography of the City of York: And the North Riding of 

Yorkshire,vol. 2, John Green, Beverley, 1859, p. 4. 
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înaintaș din Assisi9. Un secol mai târziu s-a ridicat John pentru a predica 

aceeași sărăcie a unei inimi fericite care nu cunoaște alt limbaj decât al iubirii. 

Limba în care el vorbea a fost „Middle English” – cu ale cărei cuvinte ne 

întâlnim uzual în lucrarea lui Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales10. 

Despre Cristos cunoaștem faptul că la 12 ani a ajuns în Templu în 

mijlocul învățaților din Ierusalim, iar despre John că a ajuns să-l aibă de copil 

ca profesor pe rectorul de la Wycliffe Church, John de Clervaux11. Viitorul 

reformator a început să studieze la Queen‟s College în decada a cincea a 

secolului său (anii 1340). Se pare că a fost prezent la Oxford în toiul Ciumei 

Negre din 1349 și este foarte posibil că l-a auzit predicând pe Thomas 

Bradwardine, arhiepiscopul de Canterbury, supranumit Doctor Profundus12. 

În 12 martie 1351 a fost hirotonit ca 

sub-diacon la St. Mary‟s în Yorkshire, 

apoi ca diacon în 18 aprilie și ca preot 

în 24 septembrie în același an. În anul 

1356 și-a luat licența la Facultatea de 

Arte din Oxford, fiind admis ca 

profesor stagiar la Merton College. 

Peste patru ani, a obținut diploma de 

master (M.A.) la Balliol, urmând ca în 

14 mai 1361 să fie instalat ca preot 

paroh în Fillingham, Lincolnshire. În 

29 august 1363, s-a întors în locurile 

natale, urmând ca în anul 1369 să 

obțină o licență în teologie și în anul 

1372, un doctorat bazat – ca toate cele 

din epocă – pe comentariile la Cartea 

Sentințelor, lucrarea lui Petrus 

Lombardus13. Mai târziu, structura 

unora dintre lucrările sale va respecta 

modelul Sentințelor. Arhiepiscopul de Canterbury, Simon Islip, a înființat 

Canterbury College la Oxford și l-a desemnat pe John să fie director în 

                                                           
9
 Michael Robson, Jens Röhrkasten (eds.), Franciscan Organisation in the Mendicant 

Context: Formal and Informal of the friars lives and ministry in the Middle Ages, LIT 

Verlag, Berlin, 2010, p. 292. 
10

 St. E. Lahey [II], op.cit., p. 4. 
11

Ibidem, p. 5. 
12

 J. A. Robson, Wyclif and the Oxford Schools: The Relation of the 'Summa de Ente' to 

scholastic debates at Oxford in the later fourteenth century, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1961, p. 182. 
13

 S.E. Lahey [II], op.cit., p. 5. 
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decembrie, 1365. Parcursul său pare promițător, de la „licurici” spre 

„luceafăr”. Însă, după ce s-a realizat pe plan profesional, au început să se 

deruleze lucrurile cu repeziciune. 

Biserica era plină de clerici corupți și analfabeți. Majoritatea dintre ei 

nu urmăreau altceva decât prestigiul, puterea și câștigul personal. Oamenilor 

de rând nu li se permitea să citească Biblia. Au apărut fricțiuni între 

Parlament și puterea papală, legate de drepturile și autoritatea ecleziastică. 

Wycliffe s-a pronunțat de partea Parlamentului. Între timp, el a început 

traducerea Bibliei din limba latină în engleză, finalizând în anul 1382 cu 

Noul Testament. De ce a fost inițiată o astfel de acțiune care a înfuriat la 

culme Biserica tradițională? Din pura convingere de necesitate. „Cuvintele 

lui Dumnezeu” – afirma Wycliffe – „dau oamenilor o viață nouă, mai mult 

decât oricare alte cuvinte. Puterea minunată a acestei semințe divine strivește 

pe cei puternici, înmoaie inimi împietrite, reînnoiește și schimbă în oameni 

evlavioși pe acei oameni care au fost brutalizați de păcat și îndepărtați de 

Dumnezeu.”14 

Ucenicii lui Wycliffe, lollarzii15 – preoți recrutați începând cu anul 

1380 din pătura de jos a societății – au răspândit Biblia în Anglia, împreună 

cu ideile și lucrările mentorului lor referitoare la corupția clerului catolic și la 

doctrinele reformatoare ale Bibliei16. 

În anul1396, la doi ani de la moartea sa, Wycliffea fost considerat 

eretic notabil (haereticum contemnendum)17. Au avut loc arderi publice ale 

lucrărilor sale. Oricine avea sau citea lucrările lui Wycliffe era pasibil de 

pedeapsa cu moartea. Autoritățile ecleziale au dispus deshumarea lui Wycliffe 

şi arderea osemintelor lui, îngropate în Leicestershire. Sentinţa a fost executată 

în anul 1428, după 44 ani de la moartea sa18. 

Autorul englez a fost un pre-reformator care a inspirat o pleiadă de 

reformatori dintre care amintim pe Jan Hus (mișcarea husită), Ieronim de 
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 Gene Fedele, „John Wycliffe: «Luceafărul de dimineață» al Reformei”, în: Gene 

Fedele, Eroi ai credinței, Editura Casa Cărții, Oradea, 2004, p. 120. 
15

 Numele acestora derivă – se pare – de la lolium, „neghina” din grâul Bisericii. Vezi: 

***, Encyclopaedia Britannica: Or, A Dictionary of Arts, Sciences, and Miscellaneous 

Literature, vol. XII, Archibald Constable and Co., London, 1823, p. 166. 
16

 J. Gordon Melton, loc.cit. 
17

 Charles du Plessis d‟ Argentré, In quo exquisita monumenta ab anno 1100 usque ad 

annum 1542 continentur. 

Volume 1 of Collectio judiciorum de novis erroribus: qui ab initio duodecimi sæculi post 

incarnationem verbi, usque ad annum 1735. In ecclesia proscripti sunt & notati: 

censoria etiam judicia insignium academiarum, Lutetiae Parisiorum, Paris, 1728, p. 23. 
18

 Christian D. Von Dehsen, Scott L. Harris, Philosophers and Religious Leaders, Oryx 

Press, Phoenix, AZ, 1999, p. 199. 
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Praga, Jean Calvin, Martin Luther (Reforma), Jacob Arminius (mișcarea 

arminiană) și contele de Zinzendorf (mișcarea moraviană). 

Efectele istorice ale doctrinelor reformatorului s-au resimțit pe plan 

politic prin izbucnirea Războaielor husite (1420-1434), confruntări în care 

pentru prima oară au fost utilizate armele de foc și tehnici de apărare precum 

Wagenburg – alcătuirea unor fortărețe din căruțe19. De fapt cu Jan Huss 

(1369-1415) și Ieronim de Praga (1379-1416), doctrinele lollarde au trasat 

revoltele husiților calixtiniști și taboriți (1419-1436)20 și au avut un impact 

major asupra apariției husiților în spațiul românesc (sec. al XV-lea)21 și în 

fondarea mișcării moraviene (1727) care și-a revendicat denumirea grupului 

Unitas Fratrum de la originea sa husită (1457)22.  

2. Portret al filosofului politic. Conceptul de dominium 

Dintre operele cu conținut politic ale reformatorului englez amintesc 

titlurile: De officio Regis, De dominio divino, De civili dominio, De ecclesia, 

De potestate papae, Summa theologiae, De mandatis divinis, Trialogus.  

Lucrarea De Civili Dominio (1377), care a provocat prima condamnare 

oficială a lui Wycliffe în anul 1377 din partea papei Grigore al XI-lea23, 

                                                           
19

 Elizabeth Bradford Smith, Michael Wolfe, Technology and Resource Use in Medieval 

Europe: Cathedrals, Mills, and Mines, Ashgate, Aldershot, Hampshire, 1997, p. 202. 
20

 Vezi: Thomas A. Fudge, Jan Hus: Religious Reform and Social Revolution in 

Bohemia, I.B. Tauris, London / New York, 2010, p. 104 ș.urm.; Michael Frassetto, 

Heretic Lives: Medieval Heresy from Bogomil and the Cathars to Wyclif and Hus, 

Profile Books, London, 2007, p. 175 ș.urm.; Carolin Günther, Die Rezeption 

ekklesiologischer Idee des John Wyclif bei Jan Hus, GRIN Verlag, München / 

Ravensburg, 2008, passim. 
21

 Idee susținută de istorici ca B.P. Hașdeu, A.D. Xenopol, N. Iorga, P.P. Panaitescu, 

C.C. Giurescu etc. Se pare că husiții au fost cei care au contribuit la traducerea din 

slavonă a primului manuscris al Bibliei așa-zise de la Trotuș, în anul 1430, în limba 

română cu caractere chirilice. Vezi: Traian Ionescu-Nișcov, Relații social-culturale 

ceho-române: epoca modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 194 ș.urm.; P.P. 

Panaitescu, Începuturile și biruința scrisului în limba română, Editura Academiei 

Republicii Populare Române, București, 1965, p. 32; Ion I. Nistor, Cehoslovacii și 

românii: expunere istorică, Institutul de Arte Grafice și Editură „Glasul Bucovinei”, 

Cernăuți, 1930, p. 18 ș.urm.; Anatol Măcriș, Segmente și fragmente de istorie, Agerpress 

Typo, București, 2000, p. 79. 
22

 Jonathan Barry, Kenneth Morgan (eds.), Reformation and Revival in Eighteenth-

century Bristol, Bristol Record Society, Bristol, 1994, p. 107 ș.urm.  
23

 Papa Grigore al XI-lea a cenzurat 19 articole ale lui Wycliffe, conform Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. Vezi: Alessandro Conti, ”John Wyclif”, în: Edward N. 

Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), la adresa: 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/wyclif/, accesată în 05.03.2017.  

https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/wyclif/
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debutează cu moto-ul: ius divinum presupponitur iuri civili; dominium 

naturale presupponitur dominio civili;„dreptul divin presupune dreptul civil; 

dominium-ul natural îl presupune pe cel civil.”24 În această lucrare, Wycliffe 

a susținut trei teze principale: 

 omul păcătos nu are drept de dominium; 

 doar omul aflat în stare de har poate poseda bunurile lumii; 

 nu există dominium fără a avea harul drept cauză formală25. 

De fapt, ce însemna pentru Wycliffe dominium? Tradus uzual prin 

„proprietate” (proprietas), termenul își avea un rol privilegiat în dreptul 

roman, care prevedea trei tipuri de dominium: colectiv, apoi familial 

(heredium) și privat (quiritar, pretorian, provincial, peregrin)26. Juriștii făceau 

distincție între dominium, possessio și 

ius in re aliena – între dreptul absolut 

asupra unei proprietăți, controlul fizic 

asupra ei și drepturile limitate pentru o 

altă proprietate.27 

Filosoful franciscan englez 

William Ockham (1285-1349) a 

susținut în vremea sa că termeni ca 

dominium („dominație, autoritate, 

stăpânire”), dominator („domn”) și 

dominari („a domina, a stăpâni”), 

aplicați fiind la discipline diferite, 

implică ambiguități. Pentru el 

dominium avea același sens cu 

termenul proprietas, dar nu și 

viceversa. Polemicile legate de putere 

și proprietate s-au întețit între 

succesorii lui, iscând chestiuni uneori 

fanteziste, legate de Scripturi: „Și-a 

exercitat atât Adam cât și Eva autoritatea asupra tuturor lucrurilor, sau numai 

lui Adam i-a fost oferită stăpânirea ca un dar de sus?” „Era Adam stăpânul 

                                                           
24

 Reginald Lane Pole, Iohannis Wycliffe: tractatvs De Civili Dominio. Liber Primus 

(vol. 1), Balliol College, Oxford, Trübner & Co., London, 1885, p. 1. 
25

 John Wycliffe, De civili dominio, vol. 1, p. 1 apud Alessandro Conti loc.cit. 
26

 Stanislav Covalschi, Dreptul roman (caiet de curs), Institutul de Științe Penale și 

Criminologie Aplicată, Chișinău, 2013, p. 17-18. 
27

 Wendi Davies, Paul Fouracre (eds.), Property and Power in the Early Middle Ages, 

Cambridge University Press, Cambridge / New York, 1991, p. 9. 
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fructului pe care l-a mâncat în grădina Eden?”28 etc. Piatra prăvălită de 

Ockham a fost preluată de Wycliffe. De fapt, el a fost influențat să gândească 

astfel din mai multe motive. El a fost marcat de ideologia augustiniană din 

De civitate Dei, apoi de expansiunea monarhiei papale și apoi de 

controversele iscate în jurul sărăciei franciscane29. Și el a ripostat. Conform 

lui Wycliffe, există trei tipuri de dominium: natural, civil și evanghelic. 

Dominium-ul natural este caracterizat printr-o simplă posesiune a 

bunurilor fără titluri legale, după cum Adam poseda totul în starea de 

inocență, când a dăruit nume „fiarelor câmpului și păsărilor cerului” (Gen. 

2:19-20), afirmându-și prin acest gest dreptul de proprietate asupra lor.  

Dominium-ul civil este exprimat prin posesiunea bunurilor pe baza 

legilor civile, așa cum profetul Ieremia a dobândit un teren printr-un „zapis 

de cumpărare pecetluit după lege” (Ier. 32:11).  

Dominium-ul evanghelic reclama dincolo de dominium-ul civil, 

condiția harului în persoana proprietarului său legal; adică, „cei care sunt 

predestinați să fie mântuiți trebuie să fie atât de curați pe cât era Adam în 

Eden”30. Așadar, numai Dumnezeu avea capacitatea de a oferi dominium-ul 

evanghelic prin răscumpărarea realizată de Cristos pe cruce. Stăpânii 

universului întreg erau considerați numai oamenii aflați în starea de har, cei 

care au dobândit mila iertării divine. 

În timp ce Wycliffe i-a identificat pe oamenii Bisericii în lucrarea De 

veritate Sacrae Scripturae cu teologii corupți (theologi perversi I, 116)31, noii 

doctori [moderni] (novelli [moderni] doctores I, 20, 276)32, mutilații (truncates 

I, 49), asupritorii (lacerantes I, 277)33, mistificatorii (falsarii I, 238)34, 

                                                           
28

 Alastair Minnis, From Eden to Eternity: Creations of Paradise in the Later Middle 

Ages, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016, p. 118. 
29

 Stephen E. Lahey [II], op.cit., p. 201. 
30

 Vezi: Stephen E. Lahey [I], Philosophy and Politics in the Thought of John Wyclif, 

Cambridge University Press, Cambridge / New York, 2003, p. 118. 
31

 Wycliffe, care a tradus Biblia din latina Vulgatei lui Ieronim, făcea asocieri multiple 

între prelații vremii sale și typos-urile lor biblice. Astfel, aici face aluzie la Matei 17:17a, 

Vg: „O generatio incredula et perversa…” – „O, generaţie necredincioasă şi perversă!” 

(VBC 2013). 
32

 Aluzie la Luca 5:17, Vg: „legis doctores” – „învăţaţi ai Legii” (VBC 2013). 
33

 Aluzie la Habacuc 2:7b, Vg: „…suscitabuntur laceranteste?” – „nu se vor trezi 

executorii tăi?” (VBC 2013). 
34

 Comentariile medievale la Vulgata făceau referiri la falsarii în glosele marginale la 

textul din Apocalipsa 21:8, Vg: „omnibus mendacibus” – „toți mincinoșii”. De exemplu, 

în comentariile lui Henrici Hammondi din Novum Testamentum Domini Nostri Jesu 

Christi,: ex versione Vulgata, Georgium Galletum, Amstelodami (Amsterdam), 1699, p. 

506, în subsolul textului biblic amintit apare nota: mendaces, falsarii, perjuri. 
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acuzatorii Scripturii (accusatores Scripturae I, 273)35, neghina falșilor 

vorbitori în comunitatea plantelor (pseudologi lolium in universitatibus 

seminantes III, 93; II, 43)36, sofiștii (sophiste II, 112), dialecticienii (dialectici 

I, 182), pervertiții Scripturii (Scripturam pervertentes II, 106, 152), depravații 

(depravantes II, 176), invadatorii (impugnantes) și ucenicii lui Anticrist 

(discipuli antichristi II, 116)37, nu este de mirare că el a contestat drepturile 

clerului asupra pământului, trasând încet, dar sigur drumul spre Reformă. 

În opinia lui Wycliffe monarhia era instituția recunoscută de 

Dumnezeu38.Bazat pe acest concept, autorul englez a susținut supremația 

monarhului asupra sacerdotului (De Ecclesia, 1378-1379)39, idee preluată 

mai târziu și aplicată în schisma anglicană din timpul regelui Henric al VIII-

lea40. 

3. Portret de autor 

Influența de lungă durată a lui John Wycliffe în spațiul european, 

constă în faptul că a tradus Biblia Vulgata în limba engleză  (1382)41și a 

dăruit-o poporului42. Alături de traducerea Bibliei asociată cu adăugirile lui 
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 Aluzie la textul biblic din Fapte 25:16, unde accusatores (Vg) au pledat în fața 

guvernatorului Festus pentru a obține uciderea apostolului Pavel. 
36

 Lucian de Samosata a scris o lucrare intitulată Pseudolog; termen compus, formează 

conturul unui fals (pseudo-) dialectician (cuvânt: logos). 
37

 Rudolf Buddensieg, op.cit., passim. 
38

 Vezi: Alessandro Conti, loc.cit. 
39

Alessandro Conti, loc.cit. 
40

 Vezi: Christopher M. Bellitto, Renewing Christianity: A History of Church Reform 

from Day One to Vatican II, Paulist Press, New York / Mahwah, N.J., 2001, p. 134. 

Pentru aprofundarea subiectului dedicat raportului dintre sacerdot și monarh în percepția 

lui Wycliffe, se pot urmări în comentariile la Sentințele lui Petrus Lombardus (1096-

1164), episcopul Parisului, fragmentele referitoare la controversatul text cu cheile lui 

Petru (Mat. 16:19: „Tu ești Petru… îți Voi da cheile…”). Astfel, Toma din Aquino 

(1225-1274), Petrus Aureolus (1280-1322), Franciscus de Mayronis (1280-1328), 

Thomas de Argentina (1300-1357), Hugolinus de Orvieto (1300-1373) ș.a. au privit 

relația celor doi din unghiuri diferite. Pentru unul, biserica deținea putere morală, nu 

fizică; pentru altul, papa nu deținea puterea supremă, deoarece pe sine nu se putea ierta 

de păcate; pentru altul, monarhul temporal trebuie să fie supus ierarhului spiritual; pentru 

altul, cheile iertării de păcate le deține atât papa, cât și cei cu autoritate transferată. 
41

 John D. Long, The Bible in English: John Wycliffe and William Tyndale, University 

Press of America, Lanham / New York / Oxford, 1998, p. 65 ș.urm. 
42

 Jacques Le Goff, Evul Mediu și nașterea Europei, G. Sfichi, M. Roman (trad.), 

Editura Polirom, Iași, 2005, p. 213.De fapt Wycliffe a tradus Noul Testament din 

Vulgata, iar prietenul său Nicholas Hereford, însoțit de alții, Vechiul Testament. Gene 

Fedele, op.cit., p. 121. 
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Hereford asupra Vechiului Testament43 și conturarea traductologică a lui John 

Purvey (1388)44, întemeietorul mișcării lollarde și-a enunțat conceptele logice, 

filosofice, teologice – acestea din urmă favorabile viitoarei Reforme – în 

scrieri precum: 

 De logica [„Despre logică”] (1360);  

 Continuatio logicae [„Continuarea <Tratatului de> logică”] (1360-1363); 

 De ente in communi [„Despre ființa universală”] (1365); 

 De ente praedicamentali [„Despre categoriile ființei”] (1369); 

 De materia et forma [„Despre materie și formă”] (1370-1372); 

 De dominio divino [„Despre guvernarea spirituală”] (1373-‟74); 

 De civili dominio [„Despre 

guvernarea publică”] (1375-‟76); 

 De veritate Sacrae Scripturae 

[„Despre adevărul Scripturilor Sfinte”] 

(1378); 

 De ecclesia [„Despre biserică”] 

(1378-‟79); 

 De officio regis [„Despre 

obligația regelui”] (1379); 

 De potestate papae [„Despre 

puterea papală”] (1379); 

 De apostasia [„Despre 

apostazie”] (1379); 

 De officio Regis [„Despre 

obligația regelui”] (1379); 

 De symonia [„Despre simonie”] 

(1380); 

 De blasphemia [„Despre 

blasfemie”] (1381); 

 De dissensione paparum [„Despre conflictele papilor”] (1382); 

 De cruciata [„Despre cruciadă”] (1383); 

 De Antichristi [„Despre Antihrist”]; 
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 Josiah Forshall, Frederic Madden (eds.), The Holy Bible containing The Old and New 

Testaments with the Apocryphal Books in The Earliest English Versions Made from The 

Latin Vulgate by John Wycliffe and His Followers edited by Josiah Forshall and Sir 

Frederic Madden, vol. 1, University Press, Oxford, 1850, p. xxiv. 
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 Robert Vaughan, John de Wycliffe: A monograph, with some account of the Wycliffe 

mss. in Oxford, Cambridge, The British Museum, Lambeth Palace, and Trinity College, 

Dublin, Seelens, London, 1853, p. 358-359. 
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 De Benedicta Incarnacione [„Despre Binecuvântata Întrupare”]; 

 On Christ and His Adversary, Antichrist [„Despre Cristos și adversarul 

Său, Anticrist”]; 

 Summa Theologiae [„Summa Theologica”]; 

 Treatise Against the Begging Friars [„Lucrări împotriva călugărilor 

cerșetori”];  

 Dialogus [„Dialoguri”]; 

 Trialogus [„Trialoguri”] etc.45 

(1) Cele mai timpurii lucrări ale lui Wycliffe sunt tratatele de logică. 

Prima, De logica (1360), îi familiariza pe studenți – conform lui S.E. Lahey 

– „cu complexitățile raționamentului formal.”46 Două tratate urmează același 

model – Logice continuacio și De Logica. Tractatus Tercius (cca. 1363). O 

altă lucrare este dedicată de autor noțiunii de insolubilia (1365), unul dintre 

subgenurile logicii medievale târzii. 

(2) Lucrările dedicate fizicii și psihologiei sunt reprezentate de 

comentariul lui Wycliffe asupra celor opt cărți ale Fizicii aristotelice (care nu 

a fost editat) și De actibus anime, lucrare care studiază actele mentale47. 

(3) Treisprezece din cele șaptesprezece lucrări pe care Wycliffe le-a 

scris la Oxford formează Summa de ente, o „capodoperă a augustinismului 

secolului al XIV-lea.”48 Lucrarea, segmentată în două cărți, conține 

următoarele titluri: I.i. De Ente in Commune; I.ii. De Ente Primo in 

Commune; I.iii. Purgans Errores circa Veritates in Communi; I.iv. Purgans 

Errores circa Universalia in Communi; I.v. De Universalibus; I.vi. De 

Tempore; I.vii. De Ente Predicamentali; II.i. De Intellectione Dei; II.ii. De 

Sciencia Dei; II.iii. De Volucione Dei; II.iv. De Trinitate; II.v. De Ydeis; II.vi. 

De Potencia Productiva Dei ad extra. 

(4) Lucrările filosofice ale lui Wycliffe conțin o discuție despre 

hilomorfismul aristotelian în De Materia et Forma, dar și o explorare a relației 

dintre corp și suflet în De Composicione Hominis. Urmează De Benedicta 

Incarnacione în care analizează relația dintre naturile divină și umană în 

Întrupare. 

(5) O lucrare teologico-filosofică de final al vieții lui Wycliffe a fost 

Trialogus. Redactată după tiparul Sentințelor lui Petrus Lombardus, lucrarea 

conține patru părți: Liber I: De Deo – despre natura și atributele divine; Liber 

II: De mundo – despre creație; Liber III: De virtutibus peccatisque et de 
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Cf. G. Fedele, op.cit., p. 122 și J. Canning, Ideas of Power in the Late Middle Ages, 

1296–1417, Cambridge University Press, New York, 2011, p. 169. 
46

 S.E. Lahey [II], op.cit., p. 8. 
47

Ibidem, p. 10. 
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Ibidem.  
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Salvatore – despre virtute, viciu și Întrupare; Liber IV: De signis – despre 

sacramente și călugării-cerșetori. 

(6) Dintre lucrările teologice ale lui Wycliffe amintesc: De Veritate 

Sacrae Scripturae (1377-78), De Ecclesia (1378-79), De Officio Regis, De 

Officio Pastoralis și De Potestate Papae (1379.) În acest timp, predicile, 

studiile și comentariile pe care le-a susținut au produs lucrările Postilla super 

totam Bibliam și Opus Evangelium. 

4. Portret teologic (doctrinar) 

Considerând Scriptura ca fiind „o emanație directă de la Însuși 

Dumnezeu”49, Wycliffe a considerat-o 

„un adevăr atemporal, invariabil și 

arhetipal” „lipsit de erori și 

contradicții.”50 Se contura astfel 

viitoarea doctrină luterană prin 

răsunătorul dicton Sola Scriptura51. 

Curajul de a înfrunta puterea 

Romei l-a desemnat pe Wycliffe în ochii 

opiniei publice ca erou, iar mai târziu, ca 

martir. Martirologul John Foxe (1516-

1587), rezumă doctrina teologică a lui 

Wycliffe la următoarele idei:  

 (1) „Sfânta euharistie, după 

rugăciunea de consacrare, nu este corpul 

real al lui Cristos” (euharistia papală 

este denumită deformata hostia în 

lucrarea Tractatus de Apostasia52);  

 (2) „Biserica Romei nu este mai 

importantă decât o altă Biserică, și 

Cristos nu i-a dat lui Petru mai multă putere decât altor apostoli”; 

                                                           
49

 Alessandro Conti, loc.cit. 
50

Ibidem. 
51

 Principiul Sola Scriptura a fost asociat pentru prima oară cu Wycliffe, fiind apoi 

promovat de reformatori. Vezi: Mary Dove, The First English Bible: The Text and 

Context of the Wycliffite Versions, Cambridge University Press, New York, 2007, p. 194 

și LLC Books (ed.), Lutheran Theology: Sola Scriptura, Sola Fide, Total Depravity, 

Justification, Confessing Church, Imputed Righteousness, Pietism, LLC Books, 

Memphis, TN, 2010. 
52

 Michael Henry Dziewicki (ed.), Iohannis Wyclif Tractatus de Apostasia, Trübner & 

Co., London, 1889, p. 136. 
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 (3) „Papa nu are mai multă putere decât oricare alt preot”; 

 (4) „Evanghelia este suficientă pentru orice om, fără reguli făcute de 

oameni, care să adauge la Evanghelie” (papalitatea deține o scriptura 

deformata, în De veritate Sacrae Scripturae53); 

 (5) „Nici papa, nici o altă față bisericească nu are puterea sau dreptul de a-i 

pedepsi pe păcătoși”54. 

Nu este de mirare că el a fost înfierat de către biserica tradițională, 

excomunicat și incinerat postmortem. 

Concluzie: a fost Wycliffe un infamat sau un infamant? 

Ce fel de personaj istoric a fost Wycliffe: I-n-F-A-ma-T sau I-n-F-A-

man-T? Depinde din ce parte privim lucrurile. Din punctul de vedere al 

Bisericii tradiționale a fost un om degradant, care a semănat neghina între 

credincioși; din punctul de vedere al Bisericii reformate, acest pre-reformator a 

fost defăimat și acuzat pe nedrept. Privit cu antipatie de către susținătorii lui 

Bartolomeo Pignano (papa Urban al VI-lea), el a fost considerat un 

schismatic, un Lucifer al Bisericii; privit totodată cu simpatie de către 

susținătorii Reformei protestante, el a fost considerat „luceafărul de dimineață 

al Reformei”55. 

Și totuși transformarea politică, economică, socială, culturală pe care 

reformatorul englez a produs-o a fost caracterizată de unii, precum profesoara 

de la University of Oxford, Anne Hudson, ca fiind „prematură”56. Catalogată 

ca „prematură”, totuși ea și-a atins maturitatea prin reformatorii din Germania, 

Franța și Elveția, cărora concursul împrejurărilor politice și sociale bazate pe 

fricțiunile din sânul Bisericii Catolice le-au facilitat desprinderea de bisericile 

tradiționale.  

Când, în anul 1428 cenușa lui Wycliffe a fost aruncată în râul Swift din 

New Hampshire, undele apei au dus-o în râul Saco, care a răspândit-o în 
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 Rudolf Buddensieg (ed.), John Wyclif‟s De Veritate Sacrae Scripturae, vol. 1, Trübner 

& Co. / Johnson Reprint Co., London / New York, 1905, p. 193. 
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 John Foxe, Cartea martirilor, Editura Agape, Făgăraș, 2001, p. 25-26. 
55

 Gene Fedele, op.cit., p. 119; P. Popovici, „John Wycliffe”, în: Petru Popovici, Lumini 

peste veacuri, vol. 1, Editura Stephanus, București, 2002, p. 17. Vezi și: John Laird 

Wilson, John Wycliffe, Patriot and Reformer: ”The Morning Star of the Reformation”, 

Funk & Wagnalls, London / New York, 1884; George Swan Innis, Wycliffe, the Morning 

Star, Jennings and Graham, New York, 1907; G. H. W. Parker, The Morning Star: 

Wycliffe and the Dawn of the Reformation, Wipf & Stock Publishing, Eugene, OR, 2006 

etc. 
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 Anne Hudson, The Premature Reformation: Wycliffite Texts and Lollard History, 

Clarendon Press, Oxford, 1988. 
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Oceanul Atlantic57. Așa s-a întâmplat cu ideile lui Wycliffe: s-au răspândit în 

conștiința publică europeană precum apele curgătoare în oceane; au coborât ca 

cenușa dusă de vânt asupra Europei, odată cu zorii Reformei. 
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 Vezi: Petru Popovici, loc.cit. 
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MATEI DIN EDESSA, BIZANȚUL ȘI PROFEȚIILE 

ESCATOLOGICE ARMENE 

NEAGU DAVID-LINUS-EMANUEL* 

 

Abstract: One of the most important Armenian medieval chronicle is the 

„Chronicle of Matthew of Edessa” which presents the history of the 

Armenians and their neighbors from X-XII centuries. Among the last ones 

are also the Byzantines and Matthew of Edessa recorded their history from 

the emperor Roman II until the reign of John II Komnenos, which he divided 

in three periods: ascension and apogee, decline and renaissance. In this 

context, we will proceed to understand what had determined Matthew to do 

this and how did he present the history of the Byzantine Empire from 959 to 

1128, regarding the fact that he didn‟t write a common history, but one 

which was marked by an eschatological prophecy. Thus, in the beginning we 

will study this revelation to understand how did it influenced the presentation 

of the Byzantine history in the chronicle. 

 

Keywords: Byzantine Empire, Prophecy, Armenian History, Matthew of 

Edessa  

 

Matei din Edessa este unul dintre cei mai cunoscuți cronicari armeni 

din perioada medievală și a scris, de-a lungul primelor trei decenii ale 

secolului al XII-lea, o lucrare ce oferă informații despre armeni și popoarele 

din jurul acestora. Dintre acestea fac parte și bizantinii, iar cronicarul a 

prezentat istoria acestora de la Roman al II-lea la Ioan al II-lea Comnenul1. 

În paginile de față, vom discuta despre modul în care evoluția istorică a 

Imperiului Bizantin, și anume apogeul și declinul acestuia, au fost prezentate 

în cronică. 

Matei a consemnat două profeții ale unui arhimandrit armean, pe 

nume Hovhannes Kozern. După cum spune Tara L. Andrews, cronicarul și-a 

                                                           
*Facultatea de Istorie, Universitatea din București. Coordonator: Lector dr.univ. Marian 

Coman. 
1
 Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra istoriei, Matei a făcut referire la 

persoanele cele mai proeminente ale unui popor, și anume monarhii sau liderii politici. 

Astfel, vom urmări modul în care evoluția Bizanțului a fost reflectată în domniile 

împăraților.   
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structurat lucrarea pe baza acestora2, dar cea de-a doua dintre ele este cea mai 

importantă, în contextul în care prezentarea evenimentelor de după 

1036/1037, când a fost consemnată profeția, a fost realizată fiind urmat 

planul istoric propus de aceasta. Pentru a putea înțelege modul în care este 

prezentată evoluția istorică a Bizanțului în cronică, trebuie să știm dacă 

această revelație l-a influențat pe Matei sau nu când acesta a analizat 

evenimentele din cadrul imperiului. 

Conform celei de-a doua profeții a lui Kozern, salvarea lumii creștine 

urma să vină din partea cruciaților, dar mai ales a Ultimului Împărat Roman3. 

După cum spune Tara L. Andrews, aceste idei escatologice din cronică 

reprezintă adaptări ale Apocalipsei lui Pseudo-Metodius4. La ce se referă 

acest text scris în siriacă în secolul al VII-lea? 

Tradiția Ultimului Împărat Roman a apărut încă de la sfârșitul 

secolului al IV-lea, în lucrarea Tiburtine Sibyl, de sorginte apocaliptică, 

conform căreia acest monarh urma să se lupte cu Gog și Magog5. În 

Apocalipsa lui Pseudo-Metodius, acest împărat va lupta împotriva arabilor6, 

iar Aram Topchyan a afirmat că tocmai faptul că inamicii erau musulmani a 

transformat textul siriac într-o lucrare foarte populară7. De-a lungul timpului, 

această tradiție escatologică a cunoscut diverse modificări8 și nici finalul nu 

seamănă în unele variante. Oricum, în general a prevalat ideea că după ce îi 

va învinge pe dușmanii creștinilor, acest ultim monarh își va preda 

                                                           
2
 Tara L. Andrews, Prolegomena to a Critical Edition of Matthew of Edessa, with 

Discussion of Computer Aided-Methods Used to Edit the Text (teză de doctorat, 

University of Oxford, 2009), p. 82.   
3
 Matei din Edessa The Chronicle of Matthew of Edessa, Ara Edmond Dostourian (trad.), 

University Press of America, Lanham, New York și London, 1993¸p. 60. 
4
 Tara L. Andrews, Prolegomena to a Critical Edition of Matthew of Edessa, p. 4. 

5
 Aram Topchyan„The Armenian Version of Pseudo-Methodius”, în Kevork B. 

Bardakjian și Sergio La Porta (eds.), The Armenian Apocalyptic Tradition. A 

Comparative Perspective, Brill,Leiden și Boston, 2014, p. 362. 
6
 Paul J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, University of California Press, 

Berkeley, Los Angeles și Londra, 1985, p. 152. 
7
 Aram Topchyan, op.cit., p. 362. 

8
 De exemplu, varianta siriacă și cea greacă diferă dintr-un anumit punct de vedere. În 

prima se spune că împăratul va lupta împotriva unor dușmani care sunt ca și morți – 

adică nu mai au vreo scăpare, pe când în a doua variantă, pentru a crește prestigiul 

monarhului, a apărut ideea că împăratul era considerat a fi mort de către inamici, astfel 

că se creează ideea conform căreia arabii vor fi înfrânți de o persoană care nu părea a 

mai avea un folos, fiind moartă cf. Paul J. Alexander, op.cit., p. 153. 
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demnitatea imperială și puterea lui Dumnezeu9. După acest gest, va apărea 

Antihristul10. 

Având în vedere că Pseudo-Metodius a scris în secolul al VII-lea, 

fără nici un dubiu, Ultimul Împărat Roman urma să fie un monarh bizantin, 

după cum apare chiar în textul acestuia: „regele grecilor, adică al 

romanilor”11. Dar din secolul al IX-lea situația s-a schimbat, în contextul în 

care guvernau doi împărați: unul în Occident și unul în Imperiul Bizantin. 

Astfel, Pseudo-Hippolytus12 a scris la finalul secolului al IX-lea că 

înfrângerea ismaeliților urma să fie realizată de către un popor occidental și 

de către un conducător din vest13. Și Liutprand din Cremona a amintit de 

tradiția Ultimului Împărat Roman. Astfel, în viziunea sa, Otto I și Otto al II-

lea, ilustrați drept leul și puiul de leu, vor lupta împotriva lui Nicephor al II-

lea Phocas, care apare sub forma măgarului nebun, după care îi vor învinge 

pe sarazini14. Astfel, putem observa că cel care urma să îi distrugă pe 

musulmani era franc. Ideile escatologice au supraviețuit până în secolul al 

XI-lea.  Armatele renane din Prima Cruciadă au interpretat vorbele lui Urban 

al II-lea, care conțineau referiri la Ierusalim, Carol cel Mare, Sfântul 

Mormânt și inamicii lui Hristos, drept referiri la tradiția Ultimului Împărat 

Roman și îndemnuri de a-i ataca pe evrei15. Astfel, putem observa că în 

Europa de la sfârșitul secolului al XI-lea, această tradiție era vie în inimile 

creștinilor. 

Este posibil ca Apocalipsa lui Pseudo-Metodius să fi fost tradusă în 

armeană în secolul al VIII-lea, dar este clar că popularitatea acestui autor a 

fost atât de ridicată, încât a fost revendicat de armeni16. Ideile escatologice 

ale armenilor, inclusiv textul siriac, au supraviețuit și pot fi regăsite în 

secolele XI-XII. Zaroui Pogossian a afirmat că în secolul al XI-lea, ca și în 

Europa, armenii s-au pregătit pentru întâmpinarea Sfârșitului Lumii. Prima 

dată la care s-au așteptat să apară a fost anul 1000, urmat de 1033 și de 

perioada în care regatele armene au fost anexate și au apărut turcii selgiucizi. 

Astfel, putem întâlni elemente apocaliptice și în lucrarea lui Aristakes 

                                                           
9
 Paul J. Alexander, op.cit., p. 151.  

10
 Matthew Gabriele, An Empire of Memory, Oxford University Press, New York, 2011, 

p. 107. 
11

 Ibidem, p. 108. 
12

 Hippolytus din Sicilia a fost un episcop al Bisericii Apusene în secolul al IX-lea.  
13

 Paul J. Alexander, op.cit., p. 158 
14

 Liutprand of Cremona, Opera Omnia, Paolo Chiesa (ed.), Corpus Christianorum: 

Continuatio Medievalis, Turnhout, 1998, vol. CLVI, pp. 204–6 apud. Matthew Gabriele, 

op.cit., pp. 109-110.  
15

 Matthiew Gabriele, op.cit., pp. 69-70.  
16

 Aram Topchyan, op.cit., pp. 368-369.  
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Lastivertc‟i, care este reprezentativă mentalitatea armenilor din deceniul al 

VII-lea al secolului al XI-lea17. În acest cadru apocaliptic, în lumea armeană 

a apărut ideea salvării din partea bizantinilor, dar lipsa unei reacții din partea 

acestora a făcut ca profețiile escatologice să fie rescrise într-o notă anti-

bizantină, astfel că, în contextul Primei Cruciade, termenul „romani” a făcut 

referire la latini și romanii occidentali, nu la bizantini18. De altfel speranțele 

escatologice au fost prezente și în textele armene scrise în Cilicia, numai că 

acestea au răspuns noii situații politice din spațiul oriental, și anume sosirea 

cruciaților19. În acest peisaj, în care bizantinii au fost înlocuiți de cruciați, se 

înscrie și lucrarea lui Matei din Edessa. Astfel, cea de-a doua profeție a lui 

Kozern a fost modificată după 1096, pentru ca latinii să poată ocupa un loc în 

cadrul evenimentelor apocaliptice descrise de cronicarul armean20. De 

asemenea, și în cazul celei de-a doua profeții a lui Kozern, care apare în 

lucrarea lui Matei din Edessa, termenul „roman” i-a determinat pe frânci,iar  

nu pe bizantini21. 

Pentru Matei, perioada cuprinsă între domnia lui Roman al II-lea și 

Vasile al II-lea a fost una de prosperitate, atât pentru bizantini, cât și pentru 

armeni. După cum vom vedea, în această perioadă Bizanțul a fost condus de 

basilei pioși, drepți, care au dat dovadă de un caracter războinic ce a asigurat 

securitatea imperiului și a păstrat prestigiul acestuia. Pentru cronicarul  

armean, apogeul a fost reprezentat de domnia lui Vasile al II-lea. Acesta a 

fost un basileu care a prezentat toate caracteristicile unui rege vetero-

testamentar. Astfel, a domnit în mod legitim, a fost un împărat războinic, un 

om pios, apropiat de supuși, care a împărțit dreptate în cadrul poporului pe 

care îl guverna și, mai presus de toate, un basileu care a acceptat să fie 

botezat în rit armean. După cum vom vedea, întreaga istorie a Bizanțului 

pivotează în jurul acestui basileu.  

Roman al II-lea este primul împărat amintit de Matei din Edessa. Cu 

toate că întreaga domnie a acestuia a fost concentrată într-un singur paragraf, 

modul în care cronicarul a decis să prezinte guvernarea lui este important 

pentru a înțelege viziunea sa asupra istoriei. Astfel, citim că Roman al II-lea 
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 Zaroui Pogossian, „The Last Emperor or the Last Armenian King? Some 

Considerations on Armenian Apocalyptic Literature from the Cilician Perioad” în 

Kevork B. Bardakjian și Sergio La Porta (eds.), The Armenian Apocalyptic Tradition. A 

Comparative Perspective, Brill, Leiden și Boston, Brill, 2014, pp. 459-460.  
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 Ibidem, p. 464.  
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 Ibidem, p. 459. 
20

 Ibidem, p. 474.  
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 Ibidem, p. 464.  
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și-a strâns trupele și a invadat Creta, pe care a cucerit-o în urma unei bătălii 

dure împotriva musulmanilor din Egipt22. 

Cronicarii bizantini din care s-a inspirat Matei din Edessa au 

prezentat destul de diferit domnia lui Roman al II-lea23. Ioan Skylitzes a 

consemnat că acest basileu și-a dedicat viața plăcerilor lumești și nu s-a 

ocupat de guvernarea imperiului, iar expediția din Creta a fost condusă de 

generalul Nicephor Phocas24. Leo Diaconul a oferit o imagine mai nuanțată a 

domniei lui Roman al II-lea, dar cu toate acestea, reiese destul de clar faptul 

că împăratul nu a fost interesat de soarta imperiului, la început fiind un om 

cumpătat, dar pe parcurs, sub influența nocivă a unor diverse persoane, a 

ajuns să se dedea plăcerilor trupești25.  

Despre expediția din Creta au scris și câțiva cronicari orientali din 

lucrările cărora Matei din Edessa a preluat informații. Yahya ibn Sa‟id a 

precizat că în poziția de comandant a fost Nicephor al II-lea Phocas, care a și 

reușit să cucerească această insulă26. Ștefan din Taron a subliniat vitejia a doi 

comandanți bizantini, Nicephor Phocas și Ioan Tzimiskes, care au speriat 

toate țările arabe cu faptele lor27.  

Putem remarca în cazul acestui episod omogenitatea surselor. Astfel, 

toate au consemnat participarea lui Nicephor Phocas în cadrul expediție din 

Creta. Și totuși, Matei a înregistrat acest eveniment în mod diferit. El l-a 

plasat pe împăratul Roman al II-lea în centrul expediției. Există trei posibile 

explicații ale acestei neconcordanțe între cronica lui Matei și lucrările 

celorlalți cronicari. Viada Arutjunova-Fidanjan a precizat că pentru prima 

parte a cronicii, Matei din Edessa s-a bazat pe informațiile prezentate de un 
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 Matei din Edessa,op.cit., p. 20. 
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Tara L. Andrews a demonstrat că Matei a preluat informații din cronicile lui Ioan 

Skylitzes, Yahya ibn Sa‟id din Antiohia, Ștefan din Taron și Aristakes Lastivertc‟icf. 

Tara L. Andrews, „The Chronology of the Chronicle: An Explanation of the Dating 

Errors within Book 1 of the Chronicle of Matthew of Edessa” în Revue des 

étudesarmeniennes, nr. XXIII, 2010, pp. 141-142. Tot Tara L. Andrews a demonstratcă 

o altă sursă a lui Matei din Edessa a fost cronica lui Leon Diaconul cf. Tara L. Andrews, 

Tara L. Andrews, Prolegomena to a Critical Edition of Matthew of Edessa, p. 138. 
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Ioan Skylitzes, A synopsis of Byzantine History, 811-1057, John Wortley (trad.), 

Cambridge University Press, New York, 2010, pp. 239-241. 
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Leon Diaconul, The „History” of Leo the Deacon, Alice-Mary Talbot și Denis F. 

Sullivan (trads.), Dumbarton Oaks, Washington D.C., 2005, p. 82. 
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 Yahya ibn Sa‟id, „Histoire de Yahya-ibn-Sa‟id d‟Antioche continuateur de Sa‟id-ibn-

Bitriq”,  în Patrologia Orientalis, J.Kratchovsky și A.Vasiliev (trad.), tomul XVIII, f.ed., 

1924, p. 782.  
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 Ștefan din Taron,Histoire Universelle par Etienne Asolik de Taron, Frédéric Macler 

(trad.), partea a II-a, cartea a III-a, L‟ecole des langues orientales vivantes, ediția I, tomul 

XVIII bis, 1917, p. 43. 
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cronicar armean, Yakob Sanahnec‟i28, motiv pentru care a consemnat domnia 

lui Roman al II-lea așa cum a făcut-o acesta din urmă. Totuși, există dovezi 

destul de clare care susțin ipoteza conform căreia Matei s-a inspirat din surse 

bizantine și armene scrise în secolele X-XI, astfel că 4 lucrări pe care le-a 

consultat au consemnat poziția lui Nicephor Phocas ca general al armatei 

bizantine în Creta. Timothy Greenwood a afirmat că există posibilitatea ca 

Matei să fi avut acces la o cronică care acum este pierdută, și anume lucrarea 

lui Yovhannes Taronets‟i29, „Istoria Bagratunilor”30.  Chiar și dacă 

Greenwood are dreptate, Matei tot avea la îndemâna surse care prezentau 

domnia lui Roman al II-lea și, în special, expediția din Creta în mod diferit. 

În acest context, cea mai posibilă explicație este aceea că autorul armean a 

dorit să îl prezinte pe împărat drept un comandant care are succese militare. 

Până la urmă, în secolul al X-lea, Bizanțul era protectorul armenilor, rol 

personificat de Vasile al II-lea31. Astfel, Matei a dorit să îi prezinte pe 

împărații din acest veac drept comandați militari care i-au înfrânt pe 

musulmani, inamicii creștinilor. De altfel, acest „protectorat” bizantin trebuia 

să îi păzească pe armeni de atacurile arabilor. Prin urmare, Roman al II-lea 

trebuia să facă parte din acest tablou al unor împărați puternici, capabili să îi 

apere pe toți supușii imperiului.  

După Roman al II-lea, pe tronul bizantin a urcat Nicephor al II-lea 

Phocas. Cronicarul nu oferă prea multe detalii în legătură cu domnia 

acestuia. Pe lângă o caracterizare favorabilă32, Matei amintește câteva victorii 

militare ale basileului, și anume cucerirea orașelor Tarsus, Adina, Mamistra 

și Anazarba, precum și soarta nefericită a acestuia, Nicephor fiind ucis de 

Ioan Tzimiskes33.  

Dacă analizăm modul în care au prezentat cronicarii din a căror 

lucrări s-a inspirat Matei, observăm că apare destul de clar că puterea a fost 

preluată prin forța armelor34. În acest context, se pune următoarea întrebare: 

De ce a prezentat Matei în mod diferit modul în care Nicephor al II-lea a 
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 Viada Arutjunova-FIdanjan, „L‟image de l‟Empire Byzantin dans l‟historiographie 

arménienne médiévale (Xe-XIe s.)” în Nina Garsoian, L‟Arménie et Byzance : Histoire 

et culture, Sorbonne, Paris, 1996, p. 16. 
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 Adică Ioan din Taron. 
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 T.W. Greenwood,„Armenian sources”, în Byzantines and Crusaders in Non-Greek 

Sources, Mary Whitby (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2006 p. 234. 
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 Tara L. Andrews, Prolegomena to a Critical Edition of Matthew of Edessa, p. 133. 
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ajuns împărat? Cel mai probabil motiv pentru care nu a consemnat modul în 

care Nicephor a preluat puterea este acela că acesta a utilizat forța armelor 

pentru a ajunge pe tron. Un astfel de act nu ar fi legitimat domnia lui și ar fi 

pătat imaginea Bizanțului din timpul dinastiei macedonenilor, așa cum a vrut 

Matei să o prezinte. De asemenea, cronicarul armean nu a amintit nici 

sprijinul oferit de Tzimisces lui Phocas. Motivul este legat de imaginea 

împăratului, Matei nedorind să îl lege în vreun fel pe Nicephor de cel care l-a 

ucis.  

În continuare, pe tronul imperiului a ajuns Ioan I Tzimiskes. 

Important este că acesta a ajuns basileu comițând un asasinat, informație pe 

care o găsim în cronica lui Matei35, dar și în sursele bizantine36, armene37 și 

siriace38. Cum a prezentat Matei imaginea unui imperiu puternic, condus de 

împărați virtuoși, în contextul în care Ioan I a comis o crimă pentru a ocupa 

tronul? În primul rând, cronicarul armean a relatat un eveniment care 

reprezintă, de fapt, pedeapsa divinității pentru uciderea lui Nicephor al II-lea 

Phocas. Din cronica armeană aflăm că în anul 972-973, o armată bizantină 

condusă de generalul Melias s-a luptat cu trupele musulmane în apropierea 

orașului Amida. La un moment, o furtună puternică i-a împiedicat pe creștini 

să se apere, motiv pentru care inamicii au învins, majoritatea ostașilor greci 

fiind măcelăriți39. La o analiză mai atentă, observăm că acest episod a urmat 

celui în care Ioan a urcat pe tron. Astfel, Matei ne dă de înțeles că Dumnezeu 

i-a pedepsit pe ostașii bizantini pentru regicidul comis de noul împărat. În 

paragraf apare ideea conform căreia musulmanii și creștinii ce plecaseră în 

expediție au aflat de vestea asasinării lui Nicephor după ce bătălia s-a 

încheiat. Matei a plasat expediția în anul 972/973. Chiar dacă veștile nu 

circulau atât de repede, este greu de crezut că un general bizantin, aflat în 

Siria, a aflat de regicidul comis în 969/970 trei ani mai târziu. Știm că Melias 

a fost numit de către Ioan I Tzimiskes domestic al scholelor40. Practic, era 

imposibil ca acest general să fi aflat de vestea regicidului abia în 972/973. 

Cronicarul armean nu a fost interesat să prezinte „adevărul istoric”41. Ce a 
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contat pentru el a fost ideea că Dumnezeu nu a lăsat regicidul comis de Ioan I 

Tzimiskes nepedepsit. 

În continuare, Matei a prezentat campaniile împăratului bizantin. 

Cronicarul a inclus și o scrisoare42 pe care basileul i-a trimis-o regelui 

armean Așot al III-lea, prin care prezentat cuceririle sale, mândrindu-se că a 

ajuns chiar la porțile Ierusalimului43. Unele afirmații din această scrisoare 

sunt exagerate, și anume faptul că Fenicia, Palestina și Siria s-au supus 

stăpânirii bizantine44. Dar pe Matei nu îl interesa autenticitatea informațiilor, 

ci prezentarea unui împărat puternic, care a continuat să extindă frontierele 

Bizanțului.  

Sfârșitul domniei lui Ioan I Tzimiskes este prezentat într-un mod 

surprinzător: împăratul a realizat grozăvia asasinatului înfăptuit, astfel că a 

renunțat la coroană și a ales să trăiască în continuare asemenea unui 

călugăr45. În acest fel, Matei l-a reabilitat pe împăratul vinovat de regicid.  

După Ioan I Tzimiskes, pe tronul bizantin a ajuns Vasile al II-lea. 

Discutând despre acest basileu, Dașkov a spus că Bizanțul n-a mai ajuns sub 

nici un cârmuitor de după la o asemenea putere46. Această idee este prezentă 

și în cronica lui Matei din Edessa. Pentru cronicarul armean, domnia acestui 

împărat a reprezentat apogeul Bizanțului. Vasile al II-lea s-a implicat și în 

problemele din spațiul caucazian. Astfel, episcopul georgian Hilarion, care l-

a ucis pe principele David al III-lea de Tao, a fost pedepsit de către împărat47, 

aceasta fiind o dovadă a faptului că imperiul era condus de un suveran drept. 

Bardas Phocas, care s-a revoltat împotriva autorității imperiale, a fost ucis de 

către Vasile al II-lea48. În continuare, aflăm că împăratul a cucerit regatul 

bulgar49. Cel mai important episod este cel de la finalul domniei, când Vasile 

al II-lea a acceptat să fie botezat în rit armean50.  

După cum am putut observa, de la Romanus al II-lea și până la 

Vasile al II-lea, imaginea imperiului a evoluat. Teritoriile s-au extins, 
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împărații au fost pioși, chiar dacă au comis păcate, și le-au recunoscut și au 

adoptat o viață ce le-a asigurat mântuirea. Un imperiu puternic și credincios a 

fost, în viziunea lui Matei, apogeul Bizanțului și al armenilor. Latura militară 

a asigurat protecția fizică a supușilor și puterea statului bizantin, pe când cea 

religioasă s-a ocupat de spiritualitatea poporului. Un împărat puternic și 

spiritual – aceasta este imaginea lui Vasile al II-lea. Dar de ce a avut Matei o 

părere atât de bună despre Imperiul Bizantin de la finalul secolului al X-lea și 

începutul veacului următor?  

Joan Mervyn Hussey și Andrew Louth au oferit răspunsul la această 

întrebare. În contextul expansiunii bizantine din secolul al X-lea, în interiorul 

granițelor imperiale au ajuns și popoare non-calcedoniene. Nicephor al II-lea 

Phocas le-a acordat sirienilor iacobiți toleranță religioasă, iar Ioan I 

Tzimiskes și Vasile al II-lea au aplicat aceeași politică. Situația acestor 

credincioși s-a înrăutăți de când împărații de după 1025 au aplicat o politică 

de „calcedonizare”51. Ștefan din Taron a consemnat faptul că în anii 980 

existau doi episcopi armeni în Sebasteia și Larisa52 și că în timpul 

catolicosului Khatchik, au fost consacrați episcopi în Antiohia Siriei, Tarsus, 

Soulndah și alte locații53. Putem observa cum armenii și-au practica religia 

fără probleme. Este posibil ca Matei să fi citit despre această toleranță în 

cronica lui Ștefan din Taron sau să fi auzit informațiile din tradiția locală54. 

Astfel, Matei a aflat că pe vremea împăraților macedoneni, armenii și-au 

putut practica religia fără nici o problemă. 

În viziunea lui Matei din Edessa, după moartea lui Vasile al II-lea, 

Imperiul Bizantin a intrat în declin. Pare că această decădere a fost liniară 

până la venirea latinilor, iar în Bizanț, până când pe tron a ajuns Alexios I 

Comnenul. Însă dacă analizăm atent cronica armeană, vom observa că, în 

realitate, acest regres nu a fost constant și a diferit de la domnie la domnie55. 
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Astfel, avem 4 perioade: începutul declinului – domnia lui Constantin al 

VIII-lea; declin accentuat – domniile lui Roman al III-lea Argyros, Mihail al 

IV-lea și Constantin al IX-lea; declin ușor – guvernările Teodorei și ale lui 

Isaac I Comnenul, Constantin al X-lea și Roman al IV-lea Diogenes, 

continuat în timpul lui Mihail al VII-lea și Nicephor Botaneiates, și 

renașterea imperiului în timpul dinastiei Comnenilor. 

Despre Constantin al VIII-lea, Matei nu oferă multe informații. 

Aflăm doar că acesta a fost un împărat bun și pios, care a avut grijă de săraci 

și care i-a eliberat pe cei care se aflau în închisori56. Tara L. Andrews a 

afirmat că începutul decăderii Bizanțului poate fi identificat în timpul 

domniei lui Roman al III-lea Argyros, dar la o analiză mai atentă, observăm 

că, de fapt, declinul a început o dată cu Constantin al VIII-lea. Ioan Skylitzes 

și Aristakes Lastivertc‟i au amintit în cronicile lor de acest basileu. Primul a 

fost o atitudine dură la adresa lui57, iar cel din urmă l-a prezentat într-o 

lumină destul de favorabilă58. Matei a preluat viziunea celui din urmă, dar a 

subliniat discret anumite lipsuri ale basileului: el nu a fost un comandant 

militar și nici un monarh care să își guverneze supușii cu dreptate. Nu a fost 

prezentată vreo victorie militară a împăratului, iar eliberarea prizonierilor 

denotă o milă exagerată. Putem observa o ruptură față de perioada de 

dinainte, caracterizată prin guvernarea unor împărați puternici, militar, care 

și-au exercitat și atributele juridice. 

În 1028, pe tronul imperial a urcat Roman al III-lea Argyros. 

Atitudinea lui Matei față de acesta a fost ostilă și marchează apariția 

semnelor pe plan exterior ale declinului din Bizanț. Astfel, în cronica 

armeană, citim că împăratul a pornit într-o expediție împotriva musulmanilor 

și a ajuns lângă Alep, iar datorită lașității de care a dat dovadă, trupele 

bizantine s-au hotărât să îl abandoneze59. În continuare, Matei l-a prezentat 

pe împărat drept un om ce a comis blasfemie împotriva credinței ortodoxe60. 
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În timpul domniei lui Roman apare și o foamete puternică, soldată cu un 

număr mare de victime, unii oameni fiind nevoiți să își vândă copii pentru a 

mânca61, această catastrofă fiind un semn clar al declinului imperiului. Pe 

plan militar, observăm cum prestigiul unui general bizantin, George 

Maniaces, îl eclipsează pe împărat62, cel din urmă nemaifiind capabil de a 

obține victorii. Finalul domniei lui Roman este tragic: el a murit otrăvit de 

către împărăteasa Zoe63. Semnele decăderii devin din ce în ce mai vizibile64.  

În continuare, declinul imperiului se accentuează în timpul domniei 

lui Mihail al IV-lea. Bizantinii nu mai sunt capabili să își apere teritoriile în 

fața atacurilor inamice și chiar ajung să îi jefuiască pe creștini65. Împăratul a 

condus două expediții împotriva bulgarilor. Prima dintre ele s-a soldat cu o 

înfrângere66, însă a doua a fost una victorioasă, datorată prezenței trupelor 

armene în armata imperială67. Pe plan juridic, Mihail nu reușește să utilizeze 

așa cum ar trebui prerogativele sale. Astfel, bazându-se doar pe un zvon, 

trimite trupe care să îi aresteze pe doi nobili armeni, care ar fi plănuit o 

revoltă împotriva sa68. Important este că invocă numele lui Vasile al II-lea, 

acțiune care le aduce salvarea. Prin acest artificiu, Matei reușește să pună în 

contrast două domnii: una a lui Vasile al II-lea, marcată de glorie, pioșenie și 

dreptate, și cea a lui Mihail al IV-lea, caracterizată de un declin pe toate 

planurile. 

La finalul anului 1041, în fruntea imperiului a ajuns Mihail al V-lea 

Kalaphates. Domnia lui a fost scurtă, dar Matei a oferit informații care 

prezintă modul în care decăderea este din ce în ce mai evidentă. Împăratul a 

ajuns pe tron datorită faptului că fusese adoptat de Mihail al IV-lea și 

împărăteasa Zoe. După  moartea tatălui său adoptiv, legitimitatea sa era 

asigurată de legătură cu porphyrogeneta Zoe. Dar Mihail al V-lea a dorit să 

guverneze singur, astfel că a înlăturat-o pe împărăteasă din palat, iar după ce 

a tuns-o, a exilat-o pe o insulă, alungându-l din Constantinopol și pe patriarh. 

Împotriva împăratului s-a răsculat populația din capitală, care a reușit să îl 
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înlăture și să o readucă pe Zoe pe tron69. Putem observa imaginea unui 

împărat care acționează împotriva propriei forme de legitimare, iar în acest 

context, „normalitatea”, și anume menținerea porphyrogenetei Zoe pe tron, 

este asigurată de poporul constantinopolitan. Dorința monarhului de a deține 

puterea în mod absolut îl determină să acționeze cu totul necugetat. Totuși, în 

acest tablou marcat de decăderea Bizanțului, există și câțiva factori de 

echilibru, și anume oamenii simpli, care păstrează valorile tradiționale ale 

imperiului.  

După scurta domnie a lui Mihail al V-lea, pe tronul imperiului a 

ajuns Constantin al IX-lea Monomahul. Ca și în cazurile de mai sus, declinul 

imperiului se accentuează. Împotriva autorității imperiale se răscoală George 

Maniaces, iar Matei prezintă acest episod ca și cum personalitatea acestui 

general a fost pervertită, el devenind, dintr-un om capabil, un creștin decăzut, 

fiind pedepsit de Dumnezeu70. De remarcat că pentru cronicarul armean, 

imperiul era legitim. Oricine se răscula împotriva autorității basileului, 

comitea un păcat și era pedepsit de divinitate. Pentru armeni, Constantin al 

IX-lea a rămas în istorie drept împăratul care a anexat, în anul 1045, Regatul 

din Ani. Matei amintește acest episod și subliniază faptul că basileul a intrat 

în posesia teritoriilor armene prin vicleșug71. Constantin a fost nevoit să 

respingă o nouă revoltă, a lui Leo Tornices, doar că în loc să își apere dreptul 

de a guverna prin luptă, el a ales să îl atragă pe rebel într-o capcană, după 

care l-a orbit72. Tot acest împărat a fost responsabil pentru dizolvarea 

armatelor din themele armene73. Această acțiune a dus la slăbirea puterii 

militare a imperiului, fapt subliniat de Matei, în contextul în care Bizanțul nu 

a mai fost capabil să apere teritoriile armene în fața atacurilor segliucide74. 

Matei înregistrează o persecuție a sirienilor iacobiți întreprinsă de către 

creștinii chalcedonieni75. Acest episod nu mai apare și în alte cronici din care 
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s-a inspirat autorul. Este greu de verificat veridicitatea acestui episod, dar ce 

contează este că în timpul domniei lui Constantin al IX-lea, Imperiul 

Bizantin a atins nadirul: este anexat Regatul din Ani, apar revolte împotriva 

basileului, sunt dizolvate armatele din theme și sunt persecutați creștinii non-

chalcedonieni.  

În continuare, Bizanțul s-a aflat în declin, doar că pentru o perioadă 

scurtă, această decădere a fost mai lină, în contextul în care pe tron au urcat 

basilei ce s-au ocupat de situația imperiului și au încercat să protejeze cât mai 

bine teritoriile guvernate. După Constantin al IX-lea Monomahul, puterea a 

ajuns să fie deținută de Teodora, fiica lui Constantin al VIII-lea și sora 

împărătesei Zoe. Pentru Matei, Teodora pare a fi asemenea unei insule în 

mijlocul unui ocean: o împărăteasă care a avut o atitudine prietenoasă față de 

armeni. Principalele ei acțiuni au fost marcate de milă, în contextul în care s-

a ocupat de văduve și de prizonieri, dar cea mai importantă măsură a ei a fost 

aceea că i-a eliberat pe câțiva nobili armeni, care fuseseră arestați în timpul 

domniei lui Constantin al IX-lea Monomahul76. Astfel, cauza atitudinii 

favorabile a cronicarului față de această împărăteasă a fost reprezentată de 

modul în care Teodora s-a comportat cu armenii. Ioan Skylitzes nu a 

caracterizat-o într-o lumină atât de favorabilă77, iar Aristakes Lastivertc‟i a 

prezentat doar modul în care aceasta a ajuns pe tron78. În acest context, 

putem afirma că domnia Teodorei a fost importantă pentru Matei datorită 

atitudinii favorabile pe care a arătat-o față de armeni.  

Domnia Teodorei s-a încheiat în anul 1056, iar împărat a ajuns 

Mihail al VI-lea, dar despre el Matei a spus doar că a guvernat timp de șapte 

luni. Însă cronicarul armean s-a informat din mai multe informații despre 

următorul basileu, Isaac I Comnenul. Conform cronicii armene, Isaac s-a 

revoltat împotriva împăratului Mihail și a preluat puterea, războiul civil 

soldându-se cu 50.000 de victime, iar în acest fel, pacea a fost restabilită în 

imperiul grecilor79. La prima vedere, pare că este vorba de un paradox: Matei 

a afirmat că pacea a fost restabilită în urma unui război soldat cu zeci de mii 

de victime. Totuși, în viziunea lui, așa au stat lucrurile: pacea a fost legată de 

un lider războinic, pentru simplul fapt că acesta avea calitățile necesare 

pentru a-i apăra pe supușii săi. Isaac I a pornit într-o expediție împotriva 

pecenegilor, dar într-o zi, după ce soldații distruseseră o mare parte din 

ținuturile bulgarilor, peste tabăra bizantină s-a abătut o furtună puternică 

trimisă de Dumnezeu, în timpul căreia o mare parte din efectivele militare au 
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fugit. Astfel, împăratul a rămas cu un număr mic de trupe. Basileul a înțeles 

că aceasta era o pedeapsă trimisă de divinitate asupra grecilor din cauza 

păcatelor sale, motiv pentru care și-a lepădat veșmântul împărătesc și a ales 

haina de călugăr80. La prima vedere, pare că nu mânia divină nu poate fi 

explicată. Dar în cronică, am mai avut un astfel de episod: furtuna trimisă 

asupra armatei bizantine după ce Ioan Tzimiskes a uzurpat tronul bizantin, 

asasinându-l pe Nicephor al II-lea Phocas.Ca și în acel caz, Dumnezeu i-a 

pedepsit pe bizantini pentru că Isaac s-a revoltat împotriva lui Mihail al VI-

lea și a uzurpat și el puterea basileului. Chiar dacă în viziunea lui Matei noul 

împărat a reinstaurat pacea în imperiu, revolta lui trebuia să fie pedepsită. 

Autoritatea celui care ocupa tronul era legitimă și nu putea fi înlăturată.  

După ce Isaac I a adoptat viața de monarh, pe tron a ajuns Constantin 

al X-lea Ducas. Atitudinea lui Matei față de domnia acestuia a fost ambiguă, 

în contextul în care împăratul a întreprins acțiuni împotriva armenilor, dar au 

fost și momente când i-a susținut. Constantin al X-lea a dorit să îi integreze 

pe armeni în cadrul imperiului, astfel că a fost nevoit să se ocupe de 

probleme teologice care îi despărțeau pe armenii monofiziți de grecii 

chalcedonieni. Cronicarul a prezentat această politică sub forma unor atacuri 

împotriva armenilor81, dar cu toate că acest împărat nu este apropiat de 

vecinii săi răsăriteni, el încearcă să conducă imperiul ca un basileu drept, 

care pedepsește relele comise de cei ce îl slujesc82. Pe plan militar, imperiul 

nu reușește să își revină, armata bizantină fiind înfrântă de către uzi în 

1065/106683. Pe plan religios, împăratul a încercat din nou să îi determine pe 

armeni să treacă la chalcedonism, dar în urma unei pledoarii  susținută de 

Gagik al II-lea în favoarea propriei credințe84, Constantin a fost convins de 

ortodoxia creștinismului armean85, motiv pentru care atitudinea lui față de 

armeni s-a îmbunătățit. În acest context, bineînțeles că și atitudinea lui Matei, 

cel puțin vis-à-vis de reacția împăratului în această situație, a fost una 

favorabilă lui Constantin al X-lea.  

Domnia lui Roman al IV-lea Diogenes, cel care a ajuns pe tron după 

moartea lui Constantin al X-lea, a fost legată, în general, dar și în cronica lui 

Matei, de bătălia de la Manzikert, din 1071. Urmărind modul în care Matei 
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prezintă evenimentele, putem observa o revigorare a puterii militare 

bizantine. Împăratul și-a îndeplinit datoria de a-i apăra pe supușii din 

teritoriile armene atacate de selgiucizi, pornind într-o campanie ce avea drept 

scop alungarea inamicilor din teritoriile imperiale. Totuși, Roman al IV-lea a 

comis o greșeală: a ascultat de sfaturile rele ale unor oameni din anturajul său 

și a hotărât să distrugă credința armeană după victoria împotriva turcilor. Însă 

dorința lui nu s-a împlinit. Bătălia a fost pierdută, împăratul a fost capturat și 

eliberat, dar a fost orbit în timp ce încerca să își recapete tronul, ocupat de 

Mihail al VI-lea, iar în cele din urmă, a murit86. Chiar dacă a dorit să 

protejeze teritoriile imperiale, împlinindu-și datoria de împărat, Roman a fost 

împotriva credinței armene, motiv pentru care a fost pedepsit de 

Dumnezeu87.  

În perioada cuprinsă între domnia împărătesei Teodora și cea a lui 

Roman al IV-lea Diogenes, Bizanțul a continuat să decadă, dar într-o 

manieră mai lină, fiind și momente în care a încercat să revină la poziția pe 

care a ocupat-o în epoca macedonenilor. Însă înfrângerea de la Manzikert a 

determinat dispariția treptată a autorității bizantine în provinciile armene. În 

acest context, având în vedere că Matei a scris o istorie a armenilor, împărații 

bizantini ca actori activi au dispărut din cronică88. Despre Nicephor 

Bryennios a consemnat doar că a avut o relație adulterină cu Maria de 

Alania89, iar la finalul vieții a adoptat veșmântul monahal90. Pe tron a ajuns 

Melissenus, care a domnit timp de patru luni, după care a fost urmat de 

Alexios I Comnenul, moment în care cronicarul a consemnat următoarele: în 

final, pacea a fost restabilită în imperiul grec91. Din acest moment, treptat, 

Bizanțul își revine. Alexios I a obținut victorii militare92 și a fost un împărat 

pios, care, în momente de cumpănă, chiar s-a rugat alături de poporul din 

Constantinopol93. Matei din Edessa l-a portretizat pe împăratul într-o lumină 

favorabilă până la un punct, când începe să îl critice, fiind prezentat drept un 

inamic al latinilor, aceasta fiind o dovadă a influenței latine asupra 

cronicarului94. În ceea ce-l privește pe Ioan al II-lea Comnenul, Matei a 
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afirmat că acesta i-a simpatizat pe armeni și că a abolit regula unui nou botez 

pe care tatăl său o impusese acestora95.  

Pentru Matei din Edessa, istoria Bizanțului a evoluat în cadrul unor 

parametrii destul de clari. Apogeul a fost reprezentat de domniile împăraților 

războinici ai dinastiei macedonene, care erau oameni morali, dar și 

comandanți de excepție. Începând cu Constantin al VIII-lea, latura militară a 

început să dispară, marcând începutul declinului bizantin, punctul maxim 

fiind atins în timpul lui Constantin al IX-lea Monomahul. Decăderea a fost 

mai lină în perioada următoare, imperiul fiind condus de suverani care au dat 

dovadă fie de valori morale, fie militare. În fine, venirea lui Alexios I 

Comnenul și îmbinarea caracterului pios cu cel războinic a asigurat 

renașterea Bizanțului ca un actor politic puternic pe scena orientală.  
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„AM PLECAT DIN CASA PĂRINŢILOR MIEI BĂIAT 

SĂRAC ŞI M-AM DUS SĂ MĂ OSTENESC PÂNĂ MI-A 

AJUTAT DUMNEZEU”: CÂTEVA ASPECTE DIN 

VIAŢA LUI ZOTU ŢIGARA 

 

AMĂNĂLĂCHIOAIE SILVIA-IULIANA

 

 

Abstract: A Greek from Yanina, Zotu Tzigara arrived to Moldavia during 

the reign of Petru Şchiopul [the Lame]. In this country, he occupied the high 

offices of pârcălab (master) of Hotin and spătar (commander). In 1587, he 

married Maria Şchiopul, the prince‟s daughter. Following the prince‟s 

abdication, Zotu decided to leave the country for Western Europe, alongside 

his wife and her family; they eventually settled in Venice. When his father-in-

law died, he became involved in the settlement for the inheritance left by the 

former Moldavian prince. He died in 1599 in Venice. Tzigara had four 

daughters during his marriage to Maria: Păuna, Zamfira, Ruxandra, and 

Isabela. In the will that he left, he took care of their future and of his wife‟s 

welfare. The latter decided to marry again and she chose a Venetian 

nobleman.  

 

Keywords: spătar, Zotu Ţigara, Maria Şchiopul, Moldova, Veneţia, 

testament. 

 
Pentru că e ştiut lucru că eu am plecat din casa părinţilor miei 

băiat sărac şi m-am dus să mă ostenesc până mi-a agiutat Dumnezeu1 sunt 

cuvintele unui om aflat aproape de finalul vieţii, atunci când Zotu Ţigara 

caută să pună lucrurile în ordine: lasă dispoziţii pentru urmaşii săi şi pare  

găsit momentul prielnic pentru a face, dacă ni se permite să spunem astfel, 

o retrospectivă a propriei vieţi. Este posibil să-şi fi simţit sfârşitul aproape, 

pentru că testamentul este dictat la 1 martie 1599 şi întărit la 2 aprilie, iar la 

21 aprilie 1599 trece la cele veşnice. Să fi suferit de vreo boală în ultimii 

ani ai vieţii? Sau, după, moda occidentală, ajuns la o vârstă înaintată, a 
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preferat să lase dispoziţii amănunţite privitoare la modul în care să fie 

îngropat, la soarta soţiei, fiicelor, dar şi a relaţiilor dintre ele şi fraţii lui 

Zotu şi despre modul în care îşi dorea să se împartă agoniseala şi grija 

pentru lăcaşurile de cult? 

 Pe mormântul său stau scrise următoarele: Zotu Ţigara, din Ianina, 

care s-a învrednicit a fi supt Petru Mihnescul, Domn şi stăpânitor a toată 

Moldovlachia, Mare Spatar şi ginere al Domnului; cel ce a trăit cu 

strălucire şi în dreaptă credinţă, se odihneşte în acest mormânt făcut de 

fratele său Apostol pentru el şi pentru urmaşi2. Câteva zile mai târziu, 

văduva acestuia, domniţa Maria primea, de la fratele ei mai multe scrisori, 

în care acesta căuta să găsească cele mai duioase cuvinte pentru a-şi 

mângâia sora pentru moartea soţului3. 

Şi-a petrecut ultimii ani din viaţă la Veneţia, unde cei doi soţi aveau 

rude. În testament, spătarul şi-a exprimat dorinţa să fie înmormântat în 

biserica San Giorgio dei Greci, biserică grecească din Veneţia. 

 În testamentul său, Zotu se îngrijeşte, în primul rând, de lăcaşurile 

de cult din Veneţia şi apoi de cele din Ianina. Oferă 1.200 de galbeni unei 

mănăstiri de maici din Veneţia, pentru ca, în schimb, deasupra uşii, să-i fie 

trecut numele şi stema4, iar la trapezărie să fie înfăţişat în genunchi înaintea 

Maicii Domnului, aşa că, văzându-mă totdeauna, călugăriţele să poată 

zice: <<Dumnezeu să-l ierte>>5. Zotu nu putea uita nici bisericile şi 

mănăstirile din Ianina, locul de baştină. Pentru acele locuri, spătarul îşi 

doreşte să se construiască din nou un spital, iar pentru şase biserici să se 

dea bani.  

 Pomeni să se facă şi la maicile greceşti, la spitale să se dea bani, iar 

trei dintre orfanii de „naţia lui”6 să fie ajutaţi şi de va fi să moară în 
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Veneţia, mormântul să-i fie pus la poarta altarului7.  Slujnicile nu sunt 

uitate, se pare că a pus câte ceva deoparte şi pentru ele. Spătarul nu o omite 

nici pe soţie, căreia îi sugerează să se recăsătorească. Noul mariaj al 

acesteia cu Paul Minio este confirmat la 25 noiembrie 16048. Pentru fiicele 

sale, Păuna, Zamfira, Ruxandra, Isabela, Zotu lasă câte 4.000 de galbeni 

fiecăreia şi-şi doreşte ca ele să se căsătorească doar cu greci9. 

Grec din Ianina, Zotu Ţigara ajunge în Moldova în timpul celei de-a 

doua domnii a lui Petru Şchiopul, sau de tânăr, urmându-şi fraţii mai mari 

veniţi pe aici10.  

De domnia lui Petru Şchiopul se leagă şi pătrunderea masivă a 

elementului grecesc în Moldova. Se observă prezenţa elementului grecesc 

şi în divan, cel mai bun exemplu fiind chiar ginerele domnului. 

 Zotu Tigara ocupă, pe rând, dregătoriile de pârcălab de Hotin, 24 

aprilie 1589 până pe 2 septembrie 1591, şi pe cea de spătar, aşa cum i se va 

şi spune în 159111. Nu am informaţii despre anul naşterii sau mai multe 

detalii despre familia lui Zotu, poate doar menţiunea că aceasta era de neam 

nobil, dar sărac12. Nu ştiu cât de sărac a fost Zotu, dar cred că termenul de 

„sărac” se referă la faptul că era orfan, sintagma folosită în documentele 

vremii. Probabil că, aici, găsim una dintre explicaţiile venirii în Moldova: 

rămaşi fără părinţi, fraţii mai mari, iar mai apoi, cei mai mici, au plecat în 

căutarea unui rost, ca atâţia alţii ajunşi pe la noi.  

Vine o dată cu Petru Şchiopul în Moldova în a doua domnie, în 

1582, sau după această dată. Până la momentul căsătoriei cu Maria 

Şchiopul, pe Zotu nu-l găsim în documente şi nu este membru al divanului 

domnesc. Astfel, căsătoria cu fiica domnului îi facilitează accesul în 

dregătorii.  

În testamentul său sunt amintiţi şi părinţii, despre care spune că 

erau înmormântaţi la mănăstirea Sfântul Nicolae, zis Philanthropino, din 

„patria lui”, unde se vede pe sine şi pe ai lui îngenunchind în faţa 

Mântuitorului, a Fecioarei, luminaţi de o candelă veşnică”13.Din 

testamentul lui Zotu reiese că a avut patru fraţi, pe Stamate Ţigara, căruia 
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îi lasă doar 6 galbeni, lui Panoson, făcut cu o altă mamă, îi oferă 200, şi 

Apostol şi Postolin, lor revenindu-le400 de galbeni14.De asemenea, vrea ca 

aceştia să nu o supere pe văduvă sau pe fiicele lui15. Se pare că Zotu s-a 

gândit la toate. Ca orice bun creştin, se îngrijeşte de biserici, mănăstiri, face 

chiar şi acte de caritate, cum le-am numi noi astăzi, dar vrea ca soţia şi 

fiicele lor să trăiască în bună înţelegere cu fraţii lui. 

Informaţii preţioase oferă şi testamentul lui Apostol Ţigara16. 

Apostol oferă bani bisericilor din Veneţia şi preoţilor de la Sfântul 

Gheorghe al Grecilor, ca să facă două pomeni pe an, în ziua Morţilor şi de 

Sfânta Maria 17. Şcoala aceleiaşi biserici veneţiene este înzestrată cu bani şi 

cuîndatorire să dea veşnic de mesură de undelemn călugăriţelor greceşti 

pentruaseardeînnainteaDomnuluinostruIisusHristos18. Fraţii Ţigara au o 

evlavie deosebită pentru mănăstirile de la locurile sfinte. Astfel, mănăstirea 

Sfântul Sava din Ierusalim primeşte de la Apostol 50 de galbeni, în 

schimbul rugăciunilor pentru sufletul lui şi pentru familia sa,19 iar către 

Sfântul Munte sunt trimişi 400 de galbeni. Un alt frate primeşte 50 de 

galbeni20, frate care nu este amintit de către Zotu Ţigara, ci doar de către 

Apostol. Poate pentru că, după cum presupunea şi Nicolae Iorga, acesta era 

vreun frate vitreg al acestora21.  

Coroborând toate aceste informaţii, pot preciza următoarele: născut 

în Ianina, Zotu a avut mai mulţi fraţi: Apostol, Stamate, Postolin, Panoson, 

dar şi pe fratele Sebastian, amintit doar de către Apostol. Foarte probabil, 

unii dintre aceştia sunt făcuţi cu alte femei, după cum bănuia şi Nicolae 

Iorga. Părinţii spătarului sunt îngropaţi în Ianina. Despre mama spătarul se 

ştie că provenea din familia Aspra22. Mergând la dicţionarul onomastic al 

lui N. A. Constantinescu, găsim că numele de familie al acestora este 

balcanic, albanez23. 

La 1587, marele spătar Zotu Ţigara se căsătorea cu fiica domnului 

Moldovei şi a Mariei Amirali, fată săracă din Rhodos24. Odată cu această 

                                                           
14

Ibidem. 
15

Ibidem. 
16

 Idem, „Un testament din secolul al XVII-lea (al lui Apostol Ţigara)”, în Literatura şi 

art aromână, 1900-1901, pp. 177-180. 
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem. 
19

Ibidem. 
20

 Ibidem. 
21

Ibidem. 
22

 Vasile Grecu, op. cit., p. 549. 
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căsătorie, Zotu, unul dintre mulţii aventurieri veniţi pe la noi o dată cu 

Mihneştii25, intră în primul rând al boierimii moldave. Dacă despre familia 

Ţigara nu pot spune foarte multe, în schimb, în cazul domniţei Maria avem 

mai multe informaţii, fiind descendentă a vechilor domni ai Ţării 

Româneşti. Tatăl domniţei era Petru al VI-lea, fiul lui Mircea26. Mama 

domniţei era Maria Amirali din Rhodos, al cărui nume îl poartă şifiica. Cu 

siguranţă, un asemenea mariaj a fost avantajos pentru Zotu, întărindu-i, cel 

mai probabil, poziţia în Moldova. De ce a fost el ales pentru a-i deveni soţ 

fiicei domnului? Pentru averea pe care reuşise să o adune? Sau poate pentru 

că se afla printre oamenii de încredere ai domnului? 

Se pare că şi-a dorit să-şi mărite fata şi mulţi boeri, din partea 

locului şi din Constantinopolea, o peţiau, dar dânsul nu i-a voit. Ci avea la 

Palat un tânăr minunat, care se chiema Zotu, chipeş la faţă, zvelt la trup, 

iscusit şi dulce la cuvânt, înţelept şi vestit, feciorelnic în viaţa lui şi cu 

credinţă împărăţiei, căci de multe l-a pus la încercare, dar nici odată nu l-

a putut găsi nici cu un vicleşug câtuşi de mic27. Acestui portret, cât se poate 

de laudativ, i se opune descrierea pe care i-o face Iorga. Despre Zotu, Iorga 

spune că este o atât de interesantă canalie28, lacom de bani, foarte prefăcut 

şi foarte îndrăzneţ”29, care şi-a câştigat repede o poziţie însemnată prin 

deşteptăciunea sa şireată, cu „privirea pătrunzătoare şi vicleană”30. Cele 

două portrete sunt complet diferite, aspect ce se poate explica foarte uşor. 

Primul îi aparţine lui Doreteiu al Monembasiei, având un caracter evident 

encomiastic; cronograful a fost editat de către Apostol Ţigara. Vasile Grecu 

se întreba dacă acesta nu ar fi fost editat chiar la îndemnurile domnului. Nu 

se poate uita faptul că acest cronograf a fost copiat la curtea lui Petru 

Şchiopul, sub supravegherea lui Zotu31, dar şi cu finanţarea acestuia, aşa 

cum reiese dintr-o prefaţă a lui Apostol Ţigara32. Ar fi fost greu ca acesta 

să-l critice pe Zotu sau să-i menţioneze defectele, dar şi descrierea lui Iorga 

pare a fi rezultatul impresiilor legate de procesul pornit după moartea lui 

Petru Şchiopul şi a disputelor pentru averea domnului, dar şi puţin din 

maliţiozitatea acestuia. Probabil Zotu avea şi câteva din „calităţile” care îi 

                                                           
25

 Gheorghe David, „Chipuri de boieri şi jupânese”, p. 18. 
26

 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 141. 
27

 Vasile Grecu, op. cit., p. 549. 
28

 N. Iorga, Oameni şi fapte…, p. 10. 
29

Ibidem, p. 85. 
30

Ibidem.  
31

Cronograf tradus din greceşte de Pătraşco Danovici, I, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte 

de Gabriel Ştrempel. Studiu introductiv de Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1998, p. 

XXXVIII; Doru Mihăiescu, Cronografele româneşti, Bucureşti, 2006, pp. 93-97. 
32

Doru Mihăescu, op. cit., p. 93. 
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sunt atribuite de către autorul cronografului: supunerea şi credinţa faţă de 

turci sau iscutit, dar şi păcatele pe care i le atribuie Iorga. 

Mariajul celor doi s-a oficiat în 1587, atunci când domniţa primeşte 

şi o zestre impresionantă. În unele  studii destinate „nefericitului domn”, 

Nicolae Iorga ne punea în faţă foaia de zestre a domniţei, inclusiv cu ce se 

alegea Zotu în urma căsătoriei.  

Foaia de zestre aşa cum o cunoaştem noi astăzi este primul act dotal 

de tip occidental ce ni s-a păstrat33. Este, poate, unul dintre cele mai 

importante acte de acest tip, ce oferă informaţii dintre cele mai preţioase şi 

diverse.  

La nuntă, Maria Şchiopul primeşte şiraguri de mărgăritare şi 

mărgăritare de gât, o „coronella con balassi”, cruci cu pietre, lanţuri cu 

mărgăritare, galbeni prinşi în mărgăritare, inele, mânecare cu pietre 

scumpe, fruntare şi scufii de aur, conduri împodobiţi, o rochie rară, de 

modă leşească34. Zestrea acesteia nu s-a limitat doar la veşminte, ci a primit 

şi bunuri casnice: lighene, ceşti, tăiere, vase, năstrape, sfeşnice, dar şi 

lenjerie: perne, prostiri, năframe, şervete, ştergare, periuţe, feregele cu 

soboli, dar şi o casă în Constantinopol în valoare de 10.000 de aspri, o 

pădure de aceeaşi valoare, covoare mari şi mici, furculiţe, geamantane, 

sabie de argint, haină de brocart, calul de ginere, cinci tablouri felurite 

greceşti, 1.000 de galbeni depuşi la o bancă35. Domniţa este înzestrată cu 

tot ce avea nevoie o tânără soţie: obiecte de uz casnic, trusoul ce nu putea 

lipsi din dota unei mirese, cu atât mai puţin din cea a unei membre a familiei 

domnitoare, cu lichidităţi, cum am spune noi astăzi, dar şi cu o casă. În 

plus, tânăra mireasă primeşte şi haine. De asemenea, se poate observa 

foarte uşor că veşmintele acesteia erau după moda poloneză. Nu puteau 

lipsi din dota acesteia nici bijuteriile, cele care par a fi un articol obligatoriu 

din zestrea fiicelor de domni sau de boieri. Acest lucru se explică prin 

faptul că ele aveau valoare de tezaurizare, transmiţându-se din generaţie în 

generaţie, pe linie feminină36. Fiicele de domni primeau podoabe de cap, 

asemenea bijuterii fiind şi cele mai rare37.  

                                                           
33

Violeta Barbu, Ordo amoris. O istorie a instituţiei căsătoriei în Ţara Românească în 

secolul al XVII-lea, Bucureşti, 2011, p. 218. 
34

Ibidem, p. 217. 
35

Ibidem. Pentru mai multe detalii privitoare la zestrea domniţei, dar şi lista bunurilor 

primite de aceasta, vezi N. Iorga, „Foaia de zestre a unei domniţe” şi N. Iorga, Prefaţa la 

Hurmuzachi, XI. 
36

Violeta Barbu, op. cit, p. 227. 
37

Ibidem, p. 228.  
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Până la momentul căsătoriei, probabil că Zotu reuşise să adune o 

avere însemnată şi să câştige încrederea domnului pentru a putea contracta 

o căsătorie însemnată şi pentru a se înrudi cu un vlăstar domnesc. După 

încheierea acestei căsătorii, pe Zotu începem să-l găsim printre membrii 

Divanului. Un prim document  în care i se menţionează calitatea de 

membru al divanului este cel din 24 aprilie 1589, când este martor la 

vânzarea celei de-a treia părţi din Drăgumăneşti, în calitate de pârcălab de 

Hotin38. În aceleaşi an, Zotu mai este amintit ca martor la o serie de 

vânzări, cumpărări sau întărirea unor vânzări39.  

La 25 iunie 1589, Nestor Ureche cumpără pentru 1200 de zloţi 

tătărăşti, jumătate din Goeşti şi jumătate din Vârstaţi. Acelaşi Nestor 

Ureche mai cumpără o falce şi jumătate de vie din Dealul Porcului, în ţarina 

Scubinţilor pentru 700 de zloţi tătărăşti40. Printre martorii din sfat se 

numără şi Zotu, acum în calitate de vistiernic, dregătorie pe care este foarte 

probabil să o fi ocupat pentru o perioadă scurtă. De altfel, din această 

perioadă, dregătoria de vistiernic va deveni apanajul grecilor41. La 9 iulie 

1594, de la Veneţia, i se scria lui Zotu vistiernic că am primit scrisoarea ta 

şi m-am bucurat de sănătatea ta şi tot aşa de mult m-am întristat de 

moartea domnului vostru Petru voevodul, aşa şi pentru semnificaţia ei42. 

La 1594, Hrisoverghi se adresa către prea-nobilii şi prea cinstiţii 

boieri, Gheorghe Hatmanul şi domnul Zota vistiernicul şi Costea 

paharnicul şi Păharnicul Vasile şi Ivan Comisul43.  

În cele mai multe documente văzute, Zotu apare tot ca pârcălab de 

Hotin, dregătorie ce o ocupă alături de Gheorghe44, însă dregătoria al cărui 

„titlu” îl va păstra şi după părăsirea Moldovei este cea de spătar.  

                                                           
38

Documenta Romaniae Historica. Seria A. Moldova, volumul VIII (1585-1592), volum 

întocmit de Ioan Caproşu, Bucureşti, 2014, p. 390, doc. nr. 317 (în continuare, voi folosi 

DRH). 
39

 La 24 aprilie 1589, Petru Şchiopul dăruieşte lui Ilea al lui Crimca diac un sat în ţinutul 

Sucevii, DRH, A, VIII, p. 393, doc. nr. 318. La 23 mai 1589, domnul dăruieşte 

mănăstirii Sfântul Sava satul Stroieşti, fost domnesc, iar la final apare şi întregul Divan, 

printre care şi Zotu pârcălab de Hotin (DRH, A, VIII, p. 415, doc. nr. 413). 
40

DRH, A, VIII, p. 449, doc. nr. 348. 
41

 Ioan Caproşu, Creditul moldovenesc în timpul..., p. 114. 
42

Documente privind Istoria României. Veacul XVI, A. Moldova, vol. IV (1591-1600), 

p.109, doc. nr. 132 (voi folosi de acum prescurtarea DIR); Hurmuzachi, p. 487, doc. nr. 

DCVI. 
43

Hurmuzachi, XI, p. 489-490, doc. nr. DCIX. Din aceste scrisori, putem foarte uşor 

observa că din boierii care au plecat cu Petru Şchiopul din Moldova, o parte a acestora 

au rămas în Polonia, precum Movileştii ce aveau rude aici, iar o altă parte, precum fiica 

lui Petru Şchiopul şi ginerele lui, au plecat la Veneţia unde domniţa avea mai multe rude. 
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Ca orice bun creştin, şi Zotu s-a preocupat de soarta unor lăcaşuri 

de cult. Andrei Pippidi observa următoarele: o intensă activitate de 

„închinare” sau „afierosirea” unor fundaţii religioase din ţară către lavrele 

răsăritene, acţiune ce avea la origine iniţiativa unor boieri greci care îşi 

aminteau în acest mod de locurile lor de baştină45. Printre aceşti epitropi, 

este plasat şi Zotu. Dincolo de amintirea locurilor natale, activitatea lui 

Zotu cred că trebuie coroborată cu cea a socrului său, care la rândul său, va 

face danii însemnate la Sfântul Munte.  

Dar oamenii sunt subt vremi, iar vremurile nu s-au arătat cele mai 

bune pentru familia domnitoare. De frica turcilor sau din cauza creşterii 

excesive a tributului, Petru Şchiopul alege calea exilului.  

După cum era şi normal, Zotu părăseşte Moldova împreună cu 

familia lui şi alături de domn, iar ei ajung în Veneţia, unde se dusese să facă 

negoţ, Din această perioadă ni s-au păstrat mai multe scrisori trimise sau 

primite de către Zotu46. În una dintre ele, spătarul îi scrie socrului său, 

cerându-i să mai aştepte plata unor datorii pe care le avea către acesta 

pentru că suntem strâmtoraţi, şi n-avem acum nimic, căci multul, puţinul, 

ce-l aveam înainte de la Domnia Ta, l-am trimes la Moscova cu copiii, ca 

să scoatem şi noi o bucată de pâine47. Copiii pe care îi aminteşte în 

scrisoare nu pot fi decât cele patru fiice pe care le-au avut cei doi soţi, dar 

de ce să le fi trimis la Moscova? Cred că aici mă pot opri pentru că mai 

multe informaţii nu pot oferi acum. 

Am putut vedea în aceste pagini cum apare şi evoluează un personaj 

străin deŢările Tomâne. Zotu Ţigara este unul dintre mulţii greci care încep 

acum a veni în Moldova, aduşi fiind de legăturile familiale ale lui Petru 

Şchiopul cu centrele greceşti din Veneţia, Raguza şi Constantinopol48. 

Această nouă pătură care se formează acum va reuşi să se integreze în 

                                                                                                                                               
44

DRH, A, VIII, p. 455, doc. nr. 354; Ibidem, p. 464, doc. nr. 363; Ibidem, p. 470, doc. 

nr. 366; Ibidem, p. 558, doc. nr. 456. 
45

 Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII, 

Bucureşti, 2001, p. 84. 
46

 Este vorba de scrisorile primite de spătar după moartea socrului său (Hurmuzachi, XI, 

p. 488, doc. nr. DCVII). Mai găsim şi scrisorile de după moartea lui Petru Şchiopul, cele 

privitoare la averea acestuia, la bunurile sustrase din averea fostului domn sau pe cele 

referitoare la soarta cumnatului său, Ştefan Şchiopul, (Ibidem, p. 497, doc. nr. DCXXII; 

Ibidem, p. 498, doc. nr. DCXXIII; Ibidem, p. 498, doc. nr. DCXIV; Ibidem, p. 499, doc. 

nr. DCXXV; Ibidem, p. 500, doc. nr. DCXXVI).  
47

N. Iorga, „Documentenoue, în mare parte românesci relative la Petru Şchiopul şi Mihai 

Viteazul”, în AARMSI, seria II, tom 20, 1898, p. 449.  
48

 Ilie Minea, Din istoria culturii româneşti, I. Cultura moldovenească în prima jumătate 

a sec. XVII. Locul cronicii lui Ureche în istoria culturii româneşti, Iaşi, 1935, p. 9. 
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cadrul societăţii moldovene şi sunt exponenţii unui nou timp din istoria 

Moldovei.  

Dacă unii străini ajunşi în Moldova au şi rămas aici, pentru Zotu 

lucrurile stau diferit. Poate că ar fi rămas aici dacă socrul său ar fi făcut 

acelaşi lucru, dar cum nu putem face istorie contrafactuală, acesta părăseşte 

Moldova, pentru a ajunge în cele din urmă în Veneţia, acea Veneţie care 

primise atâţia greci. Astfel, Zotu pare a fi doar unul dintre numeroşii străini 

ajunşi în Ţările Române. Nu pare a fi unul dintre cei care reuşesc să 

găsească acele mijloace necesare pentru a fi asimilaţi „ţării de adopţie”: 

contractarea unor mariaje cu fiicele boierilor pământeni şi, de ce nu, chiar 

în rândul familiei domnitoare; ocupă dregătorii şi devin în această manieră 

membrii ai Sfatului domnesc; cumpără moşii, îşi cresc urmaşii după „legile 

locului”, practic adoptă stilul de viaţă, manierele, ocupaţiile marii boierimi.  

Însă pe Zotu Ţigara, până în acest moment, nu l-am găsit 

cumpărând proprietăţi, poate pentru că se ocupa în primul rând de 

negustorie. Aş crede că aşa a ajuns în Moldova şi asta a fost ocupaţia lui 

predilectă pentru că se pare că, după ce a părăsit Moldova, a plecat în 

Veneţia ca să facă negustorie49. Iorga precizează că acesta plecase de lângă 

socrul său în Veneţia pe motiv că ar vinde nişte cai50. 

Prin această fiică şi acest grec continuă neamul lui Petru Şchiopul, 

departe de Moldova căci dintre ei doar domniţa Maria se mai întoarce în 

Moldova51. Fiicele lor îşi continuă viaţa în Veneţia, unde se căsătoresc, 

după voinţa părintelui lor, cu greci şi au la rândul lor urmaşi care se  pierd 

ca atâţia alţii în rândurile veneţienilor, păstrând, poate, amintirea că sunt 

urmaşii unui domn.  
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 N. Iorga, Oameni şi fapte..., p. 42. 
50

Ibidem, p. 40. 
51

 Vezi N. Iorga, „Întoarcerea unei pribege: doamna Maria Minio”, extras din AARMSI, 

Seria II, tomul XII, p. 219-229. 
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Abstract: Everything in life is just like an invisible touch. The field of 

hermeneutics is not vulnerable or inaccessible on the contrary, it is one of 

the greatest interests, combining the reality of at least two worlds: parallel, 

imaginary world. The truth is beyond us. Great truths are either the ones that 

keep us together or keep us separated forever. Some dimensions of our lives 

just take us far above any kind of understanding. The abyss and nothingness:  

a necessity for our soul and own knowledge, for discovering ourselves and 

also the boundaries between perception and our own way in life. If what is 

good for the human being can be found in each practical situation in which 

he is situated then the moral knowledge must achieve this precise thing and 

that is to be able to claim what that exact situation is requiring from it. 

Dreams and desire. Inception, immersion and love. Never tear us apart. 

Over the time transcending us. 

 

Keywords:transcendence, transformation, aesthetic, culture, spiritual 

 

Introducere 

 

Ca şi concept/paradigmă de abordare dintr-o anumită perspectivă în 

ceea ce priveşte această lucrare, vom încerca să descriem din anumite puncte 

de vedere atât filosofice, artistice cât şi psihologice. Vom constata ulterior că 

ele la un anumit punct nu numai că se vor intersecta ci vor avea o conexiune 

extrem de profundă care va încerca să evidenţieze atât conceptele şi 
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paradigmele marilor cercetători, filosofi cât şi în domeniul artei şi ştiinţa 

psihologiei. Ca şi punct de pornire vom aborda o scurtă introducere în 

problema începutului în filosofia sistematică, cea care va expune anumite 

dileme.  

Această abordare ca şi imersiune şi explicaţie atât filosofică, cât şi 

psihologică ia în considerare câteva explicaţii ştinţiifice, dar şi teoretice. 

Discuţiile din acest cadru, atât al filosofiei minţii cât şi al psihologiei, 

pornesc de la presupoziţia că toată lumea a ştiut conştient sau subconştient 

cum să dividă sau să compartimenteze lumea şi însemnătatea ei nu numai 

între nivelul mental şi cel fizic, dar şi între cel spiritual şi cel universal. Chiar 

dacă una dintre cele două tipuri de substanţă, mai exact dintre cea materială 

şi cea imaterială, în cazul nostru filosofică, ne pune oarecum în dificultate, 

nu înseamnă că suntem la capătul lumii sau că alte lucruri care contează nu 

pot fi abordate sau explicate din alte perspective.  

Dacă ar fi să privim înapoi și din nou înspre aceeași direcție ne vom 

întreba ulterior și necontenit, care ar putea fi primul pas înspre un imperiu 

definit de : transcendența și metamorfoza dintre realități. Ne întrebăm care ar 

fi primul pas înspre un orizont în plină metamorfoză și transcendență, înspre 

acel ceva care definește umanitatea și starea de spirit indiferent de situație 

sau ceea ce am fost cândva, suntem sau vom fi....cred că acest lucru ne 

definește, precum forma unei sculpturi, sau viața nevăzută pe o pânză de o 

culoare închisă. Fără îndoială că fenomenul și conceptul orizontului are o 

importanță esențială pentru cercetarea fenomenologică a lui Husserl. [...] 

Un orizont nu este o graniță rigidă, ci un lucru ce ne însoțește și invită la noi 

incursiuni. Astfel, intenționalității orizontice (Horizont-Intentionalität) ce 

constituie unitatea fluxului de trăiri ale conștiinței îi corespunde în 

dimensiunea obiectuală o intenționalitate orizontică la fel de vastă. Căci tot 

ce este dat ca existent este dat ca element mundan și poartă, prin urmare, cu 

sine orizontul lumii (Welthorizont)1. 

Și aiciGadamer intervine și ne explică într-o formă extrem de 

tangibilă și supremă tot ceea ce este arta și tot ceea ce poate însemna, tot ceea 

ce este Actualitatea Frumosului în cartea sa de o extremă explicație și raritate 

sublimă. Gadamer găsește dar nu numai, caută frumosul în tot, și acolo unde 

el se pare că nu există. Legătura dintre tehnica operei de artă și producerea 

unui efect de plăcere e firul conducător și, dacă putem spune așa, firul de 

rigoare al esteticii analitice. [...] E admirabil faptul că, Moise a lui 
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 Hans-Georg Gadamer, Adevăr și Metodă, Teora, București, 2001,p.189 
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Michelangelo, interpretarea capodoperei e făcută ca interpretare a unui vis, 

plecînd de la detalii2. 

Există o legătură puternică dintre conștient și inconștient, dintre 

percepția realității și dezvăluirea ei prin diverse căi a căror explicație și 

direcție duc în mod automat la cunoaștere și propria experiență. Percepţia 

internă şi cea externă dispun de fenomene psihice atât cât şi de fenomene 

fizice. Există anumite concepte de percepţie externă cât şi percepţie de sine; 

respectiv percepţie senzorială şi internă. Aşadar percepţia externă este 

percepţia lucrurilor exterioare, a caracteristicilor şi raporturilor lor, a 

schimbărilor şi interacţiunilor dintre ele. Percepţia de sine este percepţia pe 

care oricine o poate avea despre propriul său eu şi proprietăţile, stările şi 

activităţile sale. [...] în actele variabile ale percepţiei de sine, vom regăsi, în 

funcţie de circumstanţe anumite reprezentări, sentimente, dorinţe sau 

activităţi corporale ale eului3... 

Ele conduc înspre cultură și simboluri, religie și spiritualitate, 

procese cognitive și emoționale, care pot fi uneori amplificate, întrerupte sau 

dimpotrivă continue. Sunt lucruri ce nu pot fi exprimate în cuvinte. Culturaîn 

desăvârşirea ei, în complexitatea ei, în totalitatea ei reprezintă o moștenire ce 

se transmite prin intermediul codurilor de comunicare specifice precum sunt 

gesturile sau cuvintele, scrisul sau arta, mass media (presa scrisă, radioul, 

televiziunea), media interactivă (telefonul, internetul). În același mod se 

transmit şi diferitele gesturi, ritualuri, cunoștințe teoretice, norme abstracte, 

sau chiar diferite religii sau culte. Orice formă de artă, precum pictura, 

literatura, teatrul, muzica, fotografia, ș.a.m.d. comunică cu noi indiferent de 

trecut, prezent sau viitor. Conștient sau inconștient, orice descoperire și 

cunoaștere va transcende prin noi, fără ca uneori să țină cont de stadiul 

metamorfozei sau de abisul dintre realități.  

 Propriile trăiri ne definesc prin tot ceea ce lumea și existența umană a 

descoperit, de la explicarea sinelui, a ființei și a timpului, a universului, a 

tuturor științelor, care se întâlnesc într-un paradox ambiguu și definesc 

lucrurile ce transcend prin noi, indiferent de reversul lor. E ca și cum ai trăi 

deasupra lumii și nu în interiorul ei. Experiențele ne modelează și ne 

schimbă. La fel paradoxul timp și percepție. Nimic în acest univers nu se 

întâmplă doar o singură dată. Infintul merge în ambele direcții. Nu există 
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Paul Ricœur, Conflictul Interpretărilor (eseuri de hermeneutică), Traducere şi postfată 

de Horia Lazăr, Echinox, Cluj, 1999, p.187 
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evenimente unice și nici momente singulare. Există o neconcordanță, o 

discrepanță între ceea ce știm și ceea ce facem înainte să ne găsim calea.  

Filosofia pentadică începe cu Subsistenţa (subsistentia, de la sub=la 

bază şi sisto, sistere=a sta, a se menţine, a dura, a rămâne). Având prin 

urmare şi semnificaţia de a fi înaintea Existenţei, de a o preceda, cât şi pe 

aceea de a fi după aceasta, de a-i succeda, ca Protosistenţă şi, respectiv, ca 

Episistenţă, ca început şi ca sfârşit, cu toate că ea este, în acelaşi timp, 

Eternitatea şi Infinitul. Din aceleaşi motive, de raportare la Existenţă, apare 

şi ca Transcendenţă şi Transcendentalitate (dincolo şi dincoace de 

Existenţă), fiind simultan şi una şi cealaltă. Dar toate acestea apar, adesea 

numai implicit, ca fiind subordonate Transcendenţei, datorită faptului că, 

spre aceasta converg consideranţiunile de pe urmă (mai mult sau mai puţin 

recente) ale ştiinţelor şi ale unora dintre orientările filosofiei 

contemporane4. 

 Am ales acest subiect deoarece câmpul hermeneutic nu este unul 

vulnerabil sau inaccesibil, din contră, este unul de mare interes, îmbinând 

realitatea dintre cel puțin două lumi (lumi paralele), lumea imaginară și 

lumea reală. Percepția și perspectiva, interpretarea și transpunerea descoperă 

diverse paliere care duc către granițele unei continue și infinite cunoașteri. 

Cineva spunea că totul este legat de percepție sau de perspectivă, iar acestea 

se pot schimba.  

Fiecare spectacol are un spectator și viceversa, iar jocul ia o altă 

formă și primește un alt înțeles în momentul în care are cel puțin un 

spectator. Totul are un sens în viață. Ceea ce stă la baza substanței și a 

profunzimii în care ne adâncim necontenit în decursul vieții noastre este 

experiența și cunoașterea cu care ne confruntăm de la naștere și până la 

moarte. Există o foarte mare diferență între realitate și percepție, lipsa de 

finalitate/lipsa unei finalități care poate fi echivocă, iar ceea ce va transcende 

prin noi în decursul vieții poate avea influențe atât pozitive cât și negative.  

Una dintre întrebările esențiale nu numai pornind de la etica virtuții-

Aristotel, etica datoriei-Kant, artă sau formă a artei, există o legătură și un 

consens în menirea propriei vieți, în drumul spre lumină și adevăr, în căile 

cunoașterii, a lumii, a societății dar mai ales a cunoașterii de sine/descoperirii 

sinelui exact precum Gadamer în cartea lui Adevăr și Metodă, într-unul 

dintre capitole, nu numai că ne dezvăluie dar cu mare măiestrie ne îndreaptă 

înspre universuri paralele, cu gândiri care ne fac să rezonăm și să acționăm 

nu doar conform principiilor noastre morale și spirituale, dar care ne fac să 

rezonăm cu unele conduite abstracte sau standardizate, dar în același timp să 
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îi înțelegem pe cei mai mari filosofi și gânditori ai lumii, care ne ilustrează 

aspecte importante a tot ceea ce înseamnă a fi noi înșine, indiferent de 

situație sau trăire, care de fapt este esența și punctul de pornire primordial, 

înspre lume. Unele conflicte pot dezvolta caracterul. Există abise care nu pot 

fi descrise, însă pot fi percepute prin diferite forme. Ca şi concept realitatea 

poate fi divizată, înţeleasă şi explicată indiferent de paradoxul pe care îl 

crează. Uneori se pare că nimic nu s-a schimbat sau nimic nu se schimbă; 

avem impresia că totul ia o altă formă, fie iluzorie, distructivă, constructivă 

sau provizorie. Pe Aristotel l-a interesat mai mult gândirea obişnuită a 

omului. După Kant multe lucruri care au fost discutabile s-au înrădăcinat în 

existenţa umană. Intelectul, dacă ar fi să fie legat de sensibilitatea umană ar fi 

inferior raţiunii. Astfel vom surprinde că şi Hegel va susţine  acelaşi fapt. 

Intelectul ar presupune identitatea, ca moment inferior al Speculaţiunii, 

urmat de contradicţie, ca moment negativ al Raţiunii, întregită de sinteza 

ambelor, la nivelul Raţiunii pozitive. Principial, Hegel, revendicând pentru 

Speculaţiune „adevărata Raţiune”, va pierde distincţiile kantiene (destul de 

ambigue şi acestea) dintre Intelect şi Raţiune5. 

La Kantcunoaşterea este construirea obiectului în câmpul experienţei 

şi prin extensie construirea lumii. Subiectul este cel care construieşte lumea 

în cunoaştere, aşadar subiectul este principiul sau temeiul lumii, nu substanţa 

sau forma. Filosofia kantiană astfel poate să fie caracterizată ca filosofie 

transcendentală. Cele patru întrebări pe care le-a formulat Kant sunt: „Ce 

trebuie să facem?”, „Cât putem spera?”, „Ce putem cunoaşte?” şi „Ce este 

omul?”.  

Heidegger spune că totalitatea existenţei omului se desfăşoară după 

cele trei dimensiuni ale timpului, trecut, prezent şi viitor. Psihicul omului are 

un rol extrem de important în viaţa lui, el atingând structura şi scheletul de 

bază al tuturor deciziilor. Era în care trăim şi în care ne aflăm în mod 

involuntar are o foarte mare influenţă asupra individului şi asupra societăţii. 

Din perspectiva lui Gadamer, hermeneutica filosofică nu se prezintă 

ca un nou procedeu de interpretare şi descifrare. În fond ea descrie doar 

ceea ce se petrece totdeauna când interpretarea convinge şi reuşeşte. Nu este 

vorba în nici un caz vorba de o învăţătură ce prescrie cum să fie 

comprehensiunea... Comprehensiunea este însă mult mai mult decât 

aplicarea plină de iscusinţă a unei capacităţi. Ea este întotdeauna şi un 

câştig în ceea ce priveşte înţelegerea de sine mai întinsă şi mai adâncă. 
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Aceasta înseamnă însă că hermeneutica este filosofie şi că filosofia este 

filosofie practică6. 

Există însă totuși câteva nivele superioare care nu fac altceva decât să 

ne reprezinte fie printr-un mod autentic, fie într-o variantă în care nu suntem 

dispuși nici moral, nici etic, nici spiritual, a fi ceea ce de fapt suntem în 

realitatea. Putem exprima aceste trăiri, sentimente, senzații sau circumstanțe, 

fie prin comunicarea verbală, non-verbală, prin imagine, prin semne, gesturi 

și așa mai departe. Deși se spune că există un prototip al oricărei argumentări 

vide, aceasta fiind o întrebare sofistă pe care eu însumi o susțin cu tărie: cum 

am putea să ne întrebăm, în fond, în legătură cu un lucru pe care nu-l 

cunoaștem. 

Gadamer, încearcă să evidențieze și să ne prezinte într-un mod subtil 

și totuși profund, acea gândire care nu face altceva decât să îmbine rațiunea, 

conceptele despre însăși viață și suflet (tradiție, cultură, dialog, experiență), 

dar mai ales despre gândire și principii. Aristotel ne spune conexiunea dintre 

distincția omului și organizarea generală a naturii se resimte în toate 

mărturiile de care fiecare din noi dispunem. 

Oricum experiența și cunoașterea țin, exact precum Gadamer susține, 

că orice lucru, sentiment sau trăire/descoperire ține de cunoașterea istorică a 

omului. Indiferent de menajările interioare sau exterioare, de preocupările 

implicite sau non-implicite, de varietatea experiențelor, a trăirilor, acestea 

vor duce spre un drum nou, fie vor fi în alternanță cu acel vid care aparent fie 

ne apropie fie ne îndepărtează sau ne va conduce spre însăși experiența 

propriu-zisă a așteptărilor proprii, ce vor atinge printr-o excelență, acel nivel 

de conștiință, spiritual și moral, mai presus de orice. 

Exact precum Gadamer spune, ajungem la o experiență nouă doar 

prin faptul și așa-zisul intermediu al unor instanțe și trăiri negative. Viața 

spiritului constă mai curând în a se cunoaște pe sine în ceea ce este diferit. 

 

Fenomenologie şi comprehensiune 

Fiecare din noi are un stil propriu de a vedea și a percepe lucrurile. 

Fiecare din noi trăim diferit, ne raportăm diferit și percepem lucrurile în 

modul nostru propriu, fie influențați de situații, circumstanțe, oameni sau 

deciziile pe care le întreprindem, toate acestea având un rol şi un impact care 

declanșează anumite porniri sau decizii. Indiferent de situaţii, omul ca şi 

entitate şi construcţie învaţă, se adaptează, se modelează, se modifică şi se 

construieşte pe sine şi lumea lui atât interioară cât şi exterioară, prin 

intermediul lucrurilor sau obiectelor care îl reprezintă şi prin care se 

                                                           
6
 H.G. Gadamer , G. Boehm – Philosophische Hermeneutik, Suhrkamp, Frankfurt am 

Main, 1976, p. 38 . 
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identifică. Individul atât la nivel subiectiv şi intersubiectiv, factori care vor 

implica mereu în mod latent sau abrupt schimbări pe diferite paliere 

(emoţionali, cognitivi, fiziologici) va suferi mereu o schimbare continuă sau 

discontinuă, indiferent de discrepanţa situaţiilor şi a percepţiilor şi 

distorsiunea acestora; ele se vor influenţa reciproc, inconştient în mod 

constant. 

Termenul de fenomenologie este deseori întâlnit la Kant, Fitche sau 

Hegel dar este asociat filosofiei lui Edmund Husserl. O filosofie ca oricare 

alta, o reprezentare a începutului ei abrupt, însă definită de întrebarea 

filosofică. Fenomenologia este filosofia timpului nostru7. Fenomenologia 

trebuie să ajungă la esenţă, la ceea ce defineşte lucrul, faptul, perceptia, 

abordarea. Ea reprezintă esenţele sub formă pură, perfectă. Nu este ceva ce 

poate fi atins de mâna umană sau ceva ce se poate imagina. Fenomenologia 

trebuie asociată unui context, unui loc, unei viziuni pentru a putea fi 

percepută corespunzător, pentru a se putea atinge nivelul de comprehensiune 

dorit. ... este caracteristic pentru intenția sa propriu-zisă faptul că nu mai 

vorbește despre conștiință, nici măcar despre subiectivitate, ci despre 

„viață”. El vrea să pătrundă dincolo de actualitatea conștiinței intenționale 

și chiar în spatele potențialității covizării, înspre universalitatea unei 

performări, singura capabilă să indice universalitatea a ceea ce a fost 

realizat, cu alte cuvinte a ceea ce este constituit în valabilitatea sa. [...] 

Lumea vieții este prinsă într-o mișcare a relativității permanente a 

valabilității8. 

Cogito este curentul neîntrerupt al conştiinţei, tumultul trăirilor 

pure, izvorârea neîncetată a vieţii transcendentale9.Cogitata, cogitationes – 

obiectele conştiinţei, noemele, corelaţiile noematici, obiectele „ca şi corelaţi 

intenţionali ai modalităţilor conştiinţei”. Cogito, cogitata: desfăşurarea 

trăirilor în raport cu sursa lor centrală, structura noetico-noematică a 

conştiinţei, indiviziunea şi corelarea subiectului şi a obiectului, a noezei şi a 

noemelor10.. 

Pentru Husserl şi ideile asociate lui, intenţionalitatea este 

caracteristica esenţială a existenţei conştiinţei (Grundstruktur). Ceea ce 

înseamnă că orice conştiinţă este conştiinţa a ceva: nu există percepţie fără 

                                                           
7
 Xavier Tilliette, Scurtă Introducere În Fenomenologia Lui Husserl, Trad. De Gabriela 

Fulea Şi Marina Cristea, Note De Marina Cristea, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-

Lăpuş, 2013. 
8
 Hans-Georg Gadamer, op.cit., pp.189-190. 

9
 Ibidem, p.66. 
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 Ibidem, p.67. 
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obiect, intelecţie fără inteligibil, dorinţă fără ceea ce este dorit etc11. Însă 

acest lucru nu apare ca ceva comandat. Dimpotrivă. Este regăsit în primul 

rând la nivelul conştiinţei sub forma unui fenomen original. Conştiinţa este 

definită drept intenţionalitate, chiar dacă nu tot este intenţional (percepţia, 

simţirea). Din orice unghi am privi-o, conştiinţa este intenţionalitate, 

Streben12, transcendenţă13. 

Viaţa transcendentală a Eului nu-şi permite temporalitatea. „Fluxul 

heraclitean”, curentul de conştiinţă, tumultul trăirilor şi corelatelor lor 

intenţionale curge în raza şi în perimetrul conştiinţei pure. [..] Timpul este 

însă considerat separat numai în mod provizoriu, Husserl ajungând, în 

virtutea transcendentalismului său, la un fel de viziune proustiană: victoria 

asupra timpului se cucereşte numai în timp14. 

A trăi mai mult are un cum? Oare un mai mult are un de ce? Atunci 

intervine spiritualitatea și arta, hermeneutica sub toate formele ei, împotriva 

unui decor al industrializării sau toate aceste dezbateri sunt doar o metaforă 

sau o paradigmă, iar mulți dintre noi vor ajunge la concluzia că adevărul nu a 

existat niciodată sau a început să se evapore? Secolul XX, o eră a 

posibilităților a speranțelor; pentru alții însă, o eră a abandonării, a 

deznădejdii și a problemelor conflictuale. Un secol uman în care am început 

să înțelegem cu adevărat că Nietzsche avea dreptate că suntem în mod 

frumos finalmente dureros de singuri. În acest vid filosofia, hermeneutica și 

arta, prin transcendența și metamorfoza dintre realități, în cele mai profunde 

căutări, devine autoreflexivă, lingvistică, semantică, morfologică, semiotică, 

datorită simbolurilor, culturii, religiei, eticii și moralității.  

Universul este infinit, neavând o singură direcţie. Astfel, tot ceea ce 

ţine de materie şi viaţă transcende prin metamorfoză, o trecere şi 

transformare, uneori abruptă, prin însăşi manifestarea proprie existenţială, 

poate stagna progresul sau alcătui un şir de coincidenţe, transformări şi 

porniri înspre propria cunoaştere de sine. Legăturile dintre noi și univers sunt 

ușor beligerante, deoarece marea majoritate acceptă un răspuns evaziv al 

existenței sau trăirilor proprii care conduc înspre conștient sau inconștient. 

Dorințele se pot transforma, percepțiile se pot schimba, vor lua o altă formă, 

iar perspectivele vor deveni un fel de metamorfoză înspre experiență și 

necunoscut, înspre acceptare și descoperire. Vor fi priorităţi sau mijloace de 

legătură care vor abunda din interior sau exterior, influenţând trecerea înspre 

transcendenţa propriu-zisă, datorită metamorfozei.  
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 Ibidem, p.41. 
12

 Aspiraţie, năzuinţă. 
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 Ibidem, p.42. 
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 Ibidem, p.83. 
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Noi nu vedem, de exemplu, capătul Universului nu pentru că nu avem 

telescoape atât de puternice, ci pentru faptul că Universul (în sensul autentic 

al cuvântului) este infinit şi nu are capăt. Nu vedem nici particule, numite 

elementare, nu din cauza microscoapelor slabe, ci fiindcă acolo nu este 

nimic de văzut. Kant n-a cunoscut aceste aspecte care i-ar fi ilustrat 

afirmaţiile. Noi cunoaştem numai fenómene, adică apariţii ale obiectelor în 

sine, ale Transcendenţei15. 

Existenţa este ceea ce ni se înfăţişează nouă, ceea ce se manifestă 

(ex=în afară). Oricum i-am zice Transcendenţei: materie profundă, 

substanţă subtilă, Spirit sau Dumnezeu, ea este altceva decât lumea 

înconjurătoare, chiar dacă nu este altundeva16. 

Epistemologia unei logici cred că şi-ar pune prima întrebare: „de 

unde şi până unde?”. Omul interpretează un lucru apoi acţionează. Oare până 

unde este el capabil să ajungă? Datorită influenţelor interioare cât şi 

exterioare, traumelor, culturilor, simbolurilor, tehnologiei, lumii 

înconjurătoare, dar şi ideologiilor va începe un menaj psihologic, o acceptare 

de sine şi a realităţii care vor fragmenta nu numai trăirile anterioare cât şi 

cele prezente. Aşadar vom fi duşi în metamorfoză şi derivă, înspre un abis 

incandescent.  

Relativismul care a făcut din orice discuție, dezbatere și teorii, despre 

corect și greșit, bine și rău, adevăr și cunoaștere, să fie oare preocuparea reală 

sau imaginară a altei epoci. În cel mai provocator moment al ei pune alte 

întrebări către cei procupați de localizarea sinelui lor rătăcit, când 

semnificația pare să fi murit. Și astfel ne întrebăm de ce trăim toate astea și 

ce ne face ceea ce suntem? Trecem de la un secol la altul, dar căutările, atât 

cât și călătoriile interioare ale adevărului rămân infinite. Oare abandonăm în 

sfârșit căutarea adevărului și a cunoașterii care păreau din ce în ce mai 

evazive, eticul, moralul și principiile care prin definiție pot fi dovedite azi. Să 

fie toate astea oare fără sens?  

 

Arta şi percepţiile 

Arta e partea unei lumi din care facem parte, într-un fel sau altul, ea 

se naște într-un context social. Arta presupune creație nu distrugere. Arta este 

o formă a expresiei, a emoțiilor, a trăirilor sau a sentimentelor interioare, care 

se află în fiecare din noi, exact precum Roland Barthes susține. Arta nu 

numai că este un fapt cultural, ea face parte din noi, este ceva fără de care 

omul nu ar putea trăi. Opera de artă este caracterizată mai degrabă tocmai 

de faptul că ea nu este niciodată înțeleasă pe deplin. [...] O operă de artă nu 

                                                           
15

Alexandru Surdu, op.cit., p.58. 
16

Ibidem. 



 

104 
 

este niciodată epuizată. Ea nu este niciodată vidă. Invers, definim orice ne-

artă, care este imitație sau goană după efect ori ceva asemănător, tocmai 

prin aceea că o considerăm „vidă”. Nici o operă de artă nu ni se adresează 

întotdeauna în același fel. Consecința este aceea că și noi trebuie să 

răspundem mereu altfel17. 

Conform definiţiei pe care M. Heidegger o oferă artei, ea este 

originea operei și totodată o manieră privilegiată în care adevărul ajunge la 

prezenţă. Arta este nu numai originea operei, ci mai mult de atât, este în 

acelaşi timp maniera privilegiată în care adevărul ajunge la prezenţă18. 

Discursul lui M. Heidegger vizează în final esența. Întrebarea privitoarea la 

definiția artei conduce, este condusă, cu necesitate către esența artei. El 

identifică esența artei: punerea-de-sine-în-operă a adevărului fiinţării19. 

Oamenii sunt însă tentați să spună că arta este o punere laolaltă a operei de 

artă și în acelaşi timp a artistului. Artistul însă, spuneHeidegger suferă o 

autodistrugere în vederea eliberării operei de artă20 . 

Dacă pentru M. Heidegger operele ne stau dinainte tot atât de natural 

pe cât ne stau și lucrurile, este întemeiat să spunem că, atâta timp cât nu 

putem să identificăm opera de artă modernă cu un lucru, opera de artă în arta 

contemporană nu există și, astfel, nici artă? Operă de artă, spune el, noi o 

înțelegem, în prima instanță și cel mai adesea, ca pe ceva ce se prezintă 

înaintea noastră și despre care nu putem să spunem că nu este. Stabilind 

această primă legătură cu opera de artă, Heidegger consideră că avem un 

punct de plecare care ne permite legitimitatea unui discurs asupra originii 

operei de artă. Acţiunea artistului care are ca finalitate o operă de artă o 

numim poiesis, producere. Heidegger susţine că producerea aduce în prim 

plan, în starea de neascundere ca o scoatere din ascundere, aletheia. Prin 

aletheia, el ajunge la ultimul nivel al explicării producerii ca acțiune esențială 

a omului în raport cu ființarea. Însă, pentru acesta, în ceea ce privește tehnica 

modernă producerea nu își mai păstrează înțelesul său prim, acela al scoaterii 

din ascundere de tipul lui poiesis, ci tehnica modernă devine o cerere 

insistentă de livrare. Ea presupune un om care este forțat să se livreze 

scoaterii din ascundere. Deoarece din această scoatere din ascundere la care 

este supus omul nu se poate ieşi oricum și prin orice mijloace, M. Heidegger 

consideră că metoda, prin excelenţă, care reușește să scoată din ascundere 

Dasein-ul, este hermeneutica. Mai mult decât atât, prin analitica Dasein-ului 

întreprinsă de hermeneutică, aflăm că Dasein-ul, căci despre el este vorba în 
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chip primordial, este propriul său loc de deschidere21 . Drumul parcurs şi 

regăsit în Fiinţă şi timppleacă de la structura fiinţei în lume, trece prin 

sentimentul situaţiei, prin proiectarea posibilităţilor concrete şi prin 

înţelegere, înaintînd spre problema interpretării şi spre limbaj. În acest fel, 

hermeneutica filosofică trebuie să ne arate modul în care interpretarea 

însăşi ajunge să fiinţeze în lume. Mai întîi avem fiinţa în lume, apoi 

înţelegerea, apoi interpretarea, apoi rostirea22. Ceea ce am înțeles cu 

ajutorul textelor heideggeriene care tratează atât despre opera de artă cât mai 

mult despre relația pe care omul o are cu opera de artă, a fost tocmai o 

clarificare a originii experienței venită dinspre originea operei de artă, a 

modului în care omul se raportează la experiența estetică. Astfel, experiența 

ca modalitate prin care omul și lucrurile suferă o transformare nu este atât un 

comportament izolat al individului față de opera de artă ci modul de a fi al 

omului este în mod esenţial o raportare particulară, proprie şi personală la 

lume, la ceilalți și poate cel mai important, la sine.  

 Credința și iubirea se pare că sunt asemănătoare și totuși atât de 

diferite. În India se spune că: e o casăunde ești primit acasă indiferent de 

situație, de alegeri, fie că viața ta este ascendentă sau descendentă. Cred că 

nu merită nimic mai mult decăt adevărul unui adevăr primordial ascuns, care 

străbate anumite concepte atât etice cât și morale, ducând spre o voluptate 

ambiguă, de teorii, de gânduri, de concepte, de presupuneri, dar mai ales de 

descoperiri și trăiri. Ne vom îndrepta mereu către cunoștere și artă, iubire și 

credință proprie.  

Ceea ce transcende va trece prin noi și se va întoarce la noi, ceea ce 

se metamorfozează va transcende un nivel superior care îl va depăși pe cel 

ante sau următor. Ce pot face eu (cel care meditez în stil cartezian) cu ego-ul 

transcendental luat ca punct de plecare în demersul filozofic? Desigur, din 

punct de vedere al cunoașterii, existența sa precede orice altă existență 

obiectivă: într-un anumit sens, el este fundamentul și terenul pe care se 

formează orice cunoaștere obiectivă. [...] Este posibil însă că prin 

descoperirea carteziană a ego-ului transcendental să ni se reveleze, de 

asemenea, o nouă idee despre întemeierea cunoașterii, și anume, ca 

întemeiere transcendentală23.Există o polarizare care derulează în interiorul 

nostru o dezvăluire atât interioară cât şi exterioară, subsceptibilă unor 

anumite circumstanţe care pot fi dezvăluite. Orice percepţie, metamorfoză, 

gând sau realitate urmată de un obiect=vizat, divizat, obiectivizat sau 
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transformat poate concluziona parţial înspre o corelaţie a convingerii care va 

aparţine durabil existenţei (deciziilor, semnificaţiilor, amintirilor, 

transformărilor). Toate aceste porniri sau constrângeri, conştiente sau 

inconştiente, de o permanentă derulare continuă vor raporta prin intermediul 

habitual şi esenţial atât al conştiinţei cât şi fluxul trăirilor, prin intermediul 

propriu al Eului şi al sinelui. Chiar dacă, în general, convingerile nu sunt 

decât relativ permanente şi chiar dacă ele au modurile lor proprii de a se 

transforma (prin modalizarea poziţiilor active, între care „bifarea” sau 

negarea şî distrugerea viabilităţii lor), eul păstrează totuşi în toate aceste 

transformări un stil constant, un caracter personal24. 

Anumite dimensiuni ale vieții noastre ne duc dincolo de orice 

înțelegere. Astfel se creează un abis sau un neant necesar sufletului și 

cunoașterii de sine, al descoperirii sinelui și granițele dintre percepție și 

drumul nostru în viață. Există o intimitate a sufletului care răsfoieşte orice 

gând sau dorinţă. Consimţim anumite experienţe, datorită percepţiilor şi 

trăirilor interioare încât unele sunt aproape imposibil de a fi legiferate, iar 

pentru unii poate fi  sfârşitul începutului sau începutul sfârşitului. Există 

lucruri care nu pot fi predate, citite sau chiar scrise. Precum Gadamer ne 

spune nicăieri nu e eroare mai mare decât în cunoașterea de sine, însă nimic 

nu înseamnă mai mult pentru ființa omului decât atunci când aceasta se 

împlinește - astfel un conflict dezvoltă caracterul, trăirile proprii, experiența 

proprie, pot fi percepute prin diferite forme, precum și realitatea poate fi 

văzută drept realitatea percepută sau realitatea imaginară. Pentru a explica și 

mai exact încă, ar trebui poate să arătăm următorul lucru: nu identitatea 

vidă a lui „eu exist” formează conținutul absolut cert al experienței 

transcendentale de sine, ci toate datele singulare ale experienței de sine 

reale și posibile- deși ele nu sînt absolut certe în detaliu- sînt cuprinse într-o 

structură universală și apodictică a experienței eului (de exemplu, forma 

temporală imanentă a fluxului conștiinței)25.Ele vor crea la un moment dat 

un paradox care va atinge o evoluție spirituală lăuntrică.  

Percepţia internă şi cea externă dispun de fenomene psihice atât cât şi 

de fenomene fizice. Există anumite concepte de percepţie externă cât şi 

percepţie de sine; respectiv percepţie senzorială şi internă. 

Percepţia senzorială are loc prin intermediul ochilor şi urechilor, 

mirosului şi gustului, pe scurt, prin organele de simţ. În această sferă intră, 

pentru oricine, nu numai lucrurile externe, ci şi propriul trup şi propriile 

activităţi corporale, precum a merge, a mânca, a vedea şi a auzi. În contrast, 

ceea ce desemnăm ca percepţii interne sunt în principal trăiri „spirituale” 
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precum a gândi, a simţi, a dori şi, în general tot ceea ce, precum aceste 

trăiri, este localizat în interiorul corpului, fără a avea legătură cu organele 

externe. În limbajul filozofic, termenii în discuţie sunt exprimaţi printr-un 

singur cuplu de concepte. În mod obişnuit se preferă cuplul „percepţie 

internă şi percepţie externă”. După ce Descartes a separat abrupt între mens 

şi corpus, Locke a introdus în filozofia modernă cele două clase 

corespunzătoare de percepţii sub titlul de sensation şi reflexion26. se pare că 

această separaţie de concepte s-a impus până azi.  

Omul se întâlneşte cu propria sa lume, identificându-se prin diverse 

trăiri, percepţii, lucruri sau obiecte. El fie îşi crează proiecţii conceptuale care 

îl trimit dincolo de orizonturi, fie depăşeşte în mod neconvenţional propria 

persoană prin diverse acţiuni şi comportamente.  

În psihologia lui Dilthey sau autoasigurarea interioară a omului, se 

bazează pe propriile lui trăiri. Ceea ce este înțeles în autobiografie stă totuși 

întotdeauna în lumina intimă a autointerpretării celui care privește. Trecutul 

trăit și istoria trăită personal sunt cele care se reunesc prin privirea 

retrospectivă într-o unitate comprehensivă. Chiar dacă întreaga problemă 

dificilă a autocunoașterii este lăsată deoparte, aici rămâne cu totul neclar 

felul cum, pornind de la această continuitate psihologică a trăirii, trebuie să 

rezulte de fapt cea menținută la o cu totul altă scară, la o scară mare a 

contextelor istorice. [...] Conceptul de istoricitate vrea să afirme ceva nu 

despre un context istoric, și anume că lucrurile s-au petrecut realmente într-

un anume fel, ci despre felul de a fi a omului, care se află în istorie și poate fi 

înțeles el însuși în ființa sa, în mod fundamental, numai prin conceptul de 

istoricitate. Și conceptul de clipă ține de acest context. El nu vizează un 

punct temporal semnificativ în genere din punct de vedere istoric, hotărâtor, 

ci clipa în care istoricitatea Dasein-ului uman este cunoscută. [...] 

Continuitatea istoriei trimite înapoi către enigma timpului care se scurge. 

Faptul că timpul nu cunoaște repaus este totuși vechea problemă a analizei 

aristotelice și augustiniene a timpului27. 

Putem distruge, distinge orașe, putem schimba universul în mod 

ireversibil, să vorbim instantaneu față în față din cealaltă parte a globului, 

putem crea viață acolo unde nu era, chiar în timp ce ne amenințăm cu toate 

astea, cum mai căutăm scopul și unde sperăm să îl găsim dacă suntem atât de 

ocupați să ne convingem că nu trebuie să fie unul?! Fiecare din noi are o 

parte angelică şi o parte demonică. Fiecare din noi se luptă în cele din urmă 

cu una din acele părţi în mod constant sau la graniţele dintre realităţi şi 

identitate. Depinde în cele din urmă care parte din noi va câştiga! Cândva, 
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cineva, undeva spunea: câştigă acea parte din tine, acea parte din noi, cea pe 

care o hrăneşti mai mult. Ea va învinge în cele din urmă! 

Atunci oare ce poate defini ființa și timpul? și astfel rătăcim cu ochii 

închiși în întuneric, în timp ce tehnologia, știința și necredința se iluzionează 

în jurul nostru, având mai puțin pentru a ne ghida acum decât niciodată. 

Aceste legături profunde care transgresează prin noi și univers, prin ființă și 

timp vor transcende în cele din urmă indiferent de forma de comunicare, de 

artă, de tradiție, de culturi, de simboluri sau de percepție. 

Aceste dileme nu se vor sfârși, ele încep mereu și se reiau la nesfârșit 

prin diferite căi. Oare conceptul de timp poate dilua sau diversifica 

permanenta percepție a existenței noastre? Printr-o privire retrospectivă, 

dobândind sensul și semnificația propriei vieți, se vor reuni orice experiențe a 

continuității indiferent de scurgerea neîncetată a timpului. Într-o eră 

întunecată, de falsă nuanță a impermeabilității, cei care se opresc să se 

întrebe nu vor mai descoperi nimic. 
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Abstract: This article tackles with Calvin‟s imagology about the Turks - ,,the 

flagel of God‟‟. We must analyze these images taking into account the 

critical issues of Calvin‟s theology and life, mainly his concept of 

in/tolerance and theocracy, predestination and election of the saved and of 

the lost, Trinitarian Christianity versus Unitarian Islam etc. Moreover, we 

must consider the historical period in which the reformer lived -Middle Ages 

with its religious struggles between the Papacy and Reform, with an Europe 

increasingly paralyzed by Ottoman attacks. However, the offenses that 

Calvin brings both to the theological opponents, to the Turks and to the 

papists aren‟t excusable. They bring dishonor to the cause of the Protestant 

Reformation. 

 

Keywords: predestination, teocracy, imagology, Turks, Islam, Papacy, 

Antichrist, beasts, unitarian, trinitarian etc.  

 

Introducere. Imagologia 

 
 Imagologia în general și imagologia istorică în special, constituie 

astăzi una din temele predilecte ale unei anumite cercetări în domeniul 

istoriei sociologiei, al antropologiei, al etnografiei etc. Condițiile concrete de 

formare a structurilor mentale, a culturii, a civilizației, a mentalităților 

diferitelor popoare au o importanță majoră pentru modul în care ele percep 

lumea, procesele și fenomenele sociale, existența altor popoare, manifestări 
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în timp și spațiu ale ,,celuilalt‟‟, diferit de ,,ei‟‟ sau ,,noi‟‟2 (raportul cu 

trecutul și cu ,,celălalt‟‟, așa cum se exprima cunoscutul orientalist Edward 

Said, în Orientalism, raportul cu ,,others‟‟ - ,,ceilalți‟‟3). Cu cât o țară sau un 

popor se află mai departe de persoana sau grupul care își formează o imagine 

despre ele, cu atât viziunea va fi mai difuză și mai confuză (exotică), dar, în 

general, va fi pozitivă. Emoția joacă un rol preeminent în zugrăvirea 

,,celuilalt‟‟. Această emoție poate fi chiar ,,contagioasă‟‟ în determinarea 

ineditului la ,,celălalt‟‟.4 Cu totul altfel se pune problema imagologiei 

structurate pe baza percepțiilor reciproce ale unor țări și popoare învecinate 

sau din același spațiu fizico-geografic continental sau zonal. Relațiile dintre 

aceste popoare îmbracă rareori forma unor raporturi prietenești și de bună 

vecinătate. Această încordare continuă de ordin politico-militar 

condiționează o imagine reciprocă negativă care corespunde mentalului 

colectiv predominant vecinilor respectivi. Dar, așa cum o demonstrează 

numeroasele izvoare istorice, o astfel de imagologie reciprocă este 

predominant negativă și intolerantă. Ea se explică prin deosebiri importante 

în privința originii, a limbii, a confesiunii, a religiei, a obiceiurilor și a 

moravurilor ce se manifestă la popoarele respective. De aici și până la 

demonizarea unor întregi populații nu este decât un singur pas. Martin 

Luther, înverșunat adversar al otomanilor, ,,a asimilat războiul împotriva lor 

cu lupta împotriva demonilor, restituindu-ne foarte clar sentimentul propriu 

multor contemporani ai săi că trăiesc într-o cetate asediată‟‟5. Fernand 

Braudel arată că mentalitatea este rodul moștenirii îndepărtate, al temerilor, 

al credințelor, al unei neliniști străvechi, aproape inconștiente, este adevăratul 

rezultat al unei intense contaminări ai cărei germeni sunt pierduți în trecut și 

transmiși de-a lungul unor întregi generații de oameni.6 Imagologia este 

disciplina socială care studiază comunicarea prin imagini și modul în care se 

cristalizeazăaceste imagini în mentalul individual colectiv, în funcție de 

orizontul de interpretare a grupurilor umane pe timpul dezvoltării lor istorice. 

Imagologia istorică studiază imaginile care s-au creat și au funcționat în 

anumite epoci istorice. Imaginile constituite pe baza izvoarelor istorice au 

trăsături și caracteristici proprii care le individualizează: poartă amprenta de 

interpretare a epocii, a subiectivismului și a intereselor prin care, percepute și 

filtrate, evenimentele sunt puternic influențate de mentalitățile dominante din 
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epocă. Izvoarele imagologice scrise provin, în principal, din cancelarii sau 

din celelalte medii cultivate ale epocii, din notele jurnalelor de călătorie și 

din rapoartele diplomatice. Izvoarele diplomatice, emise de clerici sau laici, 

descriau principalele jocuri de culise ale epocii. Preceptele religioase, pe 

baza cărora erau judecate faptele și persoanele, erau destul de rigide, 

constituind criterii de apreciere foarte severe. Doctrinele religioase operează 

cu criterii de evaluare bipolare, opuse, bine-rău, moral-imoral, în slujba lui 

Dumnezeu-în slujba diavolului, care sunt puțin flexibile și impun evaluări 

tranșante7. Mai mult decât atât, conceptele de bine-rău au conținuturi diferite 

în multiplele religii. Așadar, ce este de neimaginat în timpul Evului Mediu, 

poate fi acceptat drept normă în epoca modernă.  

 Imagologia (imagologia etnică) are rădăcini venerabile. Scriind despre sciți, 

greci, geți, perși și egipteni, precum și despre modul în care se percepeau unii 

pe alții, Homer, Hesiod, Herodot făceau imagologie fără să știe. 

 

Retipărirea stereotipurilor 

  Din punct de vedere etimologic, cuvântul ,,stereotip‟‟ (gr. stereos = 

solid)  se referă la produsul unei tehnici de printare, și anume, la o placă 

solidă pentru tipărit. Stereotipul este o impresie sau o imagine care este 

emisă și a cărei percepție persistă pentru mult timp. Este bine să avem în 

minte originea cuvântului, pentru a realiza că, asemenea plăcii, care odată ce 

este ștanțată, scoate de sub tipar nenumărate imagini și texte, în aceeași 

măsură sunt folosite imaginile despre ,,celălalt‟‟ (din jurnale de călătorie, 

povești și pamflete).8 

  Proiectul unei cruciade antimusulmane era adesea revitalizat cu ajutorul 

stereotipului ,,turc‟‟. Acesta a influențat discursurile maselor, ale elitelor, era 

reflectat de diplomația internațională și analiza politică a vremii, generând o 

opoziție prevalentă.9 ,,Turcul‟‟ era dușmanul tuturor și un catalizator excelent 

pentru o Europă disparată. 

       
Profilul scriitorului. Aspecte critice din viața și teologia lui Jean 

Calvin 
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 Calvin a fost unul dintre cei mai cunoscuți legislatori, teologi și teocrați ai 

Reformei Protestante. El nu poate fi judecat doar prin prisma acelui 

,,decretum horrible‟‟10, ,,decretului monstruos‟‟11 sau a disciplinei draconice 

instituite în Geneva. A fost supranumit de diferiți gânditori ai lumii scolastice 

,,teologul‟‟ par excellence, ,,Aristotel al Reformei‟‟, ,,Thomas Aquinas al 

Bisericii Reformate‟‟, ,,Papa de la Geneva‟‟ etc. În ce privește emulațiile sale 

de conducător al Bisericii, a fost așezat pe același eșichier cu Papa Grigore al 

VII și Inocențiu al III-lea12. Cu toate acestea, a fost un inchizitor și un 

persecutor intolerant, mâinile sale fiind pătate de sângele ereticilor13. 

 

 

Metoda hermeneutică 

 
 Calvin accentuează metoda ,,sensului autentic/original‟‟ al Scripturii în 

detrimentul metodei alegorice. Metoda exegetică este produsul unui secol 

întreg de umanism clasic, dintre care cei mai proeminenți exponenți au fost: 

Lorenzo Valla (1407-1457), Guillaume Budé (1467-1540) și Erasmus (1466-

1536). Calvin14, instruit fiind în acestă metodă exegetică umanistă, a 

accentuat foarte mult literalismul textului sacru. De aceea, înainte de a scrie 

orice comentariu, el s-a străduit să înțeleagă ce a vrut să spună autorul 

textului. Pentru el, Ieronim, Augustin și Cristostom nu făceau altceva decât 

să speculeze și alegorizeze15.  

 

Doctrina predestinării 

 
 Deși pentru Calvin predestinarea era legată de împlinirea planului lui 

Dumnezeu în istoria lumii, de suferințele protestanților persecutați și, mai 

ales, de făgăduințele din Scriptură, totuși această doctrină nu are suport 

biblic16.Radicalismul teologiei lui Calvin a fost dubla predestinație: 
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 Doctrina predestinării. 
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Dumnezeu i-a predestinat pe unii oameni să fie salvați, în timp ce pe ceilalți 

i-a predestinat la damnare17. Controversa cu privire la predestinare a izbucnit 

din nou în 1550 imediat după ce fostul călugăr carmelit leronim Bolsec a 

devenit protestant şi a venit la Geneva ca refugiat. El denunţa public şi în 

mod drept doctrina predestinării, afirmândcă: o asemenea doctrină Îl face pe 

Dumnezeu patronul criminalilor, şi mai rău decât Satana18. Mark 

Greengrass susține că această doctrină se pare că a mărit abisul separării într-

o Europă a secolului XVI din ce în ce mai divizată19. Și mai interesant este 

faptul că Dumnezeu nu i-a ales pentru mântuire pe cei despre care știa mai 

dinainte că vor crede în El20. Și pe cei pe care i-a ales irezistibil sunt păstrați 

pentru totdeauna pentru Dumnezeu. Deoarece autorul precizează că 

predestinația nu este nimic altceva decât împărțirea dreptății dumnezeiești21, 

Calvin consideră că cine neagă predestinarea Îl insultă pe Dumnezeu în mod 

deschis22. Iar predestinarea lui Dumnezeu înseamnă că, pe unii, El îi adoptă 

în nădejdea vieții [in spem vitae], pe când, pe alții, îi adjudecă 

adiudicat/condamnă ,,morții eterne [aeternae morti]23. Însă Calvin îi acuză 

pe cei care consideră praescientiam [preștiința] lui Dumnezeu drept cauză a 

predestinării24. Pentru că, pentru el, preștiința lui Dumnezeu nu intră în 

coliziune cu predestinarea. Prima definiție a lui Calvin dată predestinării o 

găsim la 21.5: Noi numim predestinare decretul veșnic al lui Dumnezeu, prin 

                                                                                                                                               
[fericita predestinare]” și „miseraedamnationis‟‟ [osânda jalnică]. Pentru că binomul de 

sintagme folosit de Bernard, pe care îl citează Calvin, este „beatae predestinationis 
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predestinarea e „voia” lui Dumnezeu. Pentru că El nu i-a făcut pe toți oameni „egali” și 

„proprii” mântuirii ci pe unii i-a praeordinatur [înainte-rânduit] la viață veșnică, iar pe 

alții la osândă veșnică. Calvin se arată convins de faptul că Sfântul Augustin a mărturisit 

predestinarea după cum o face și el. Ibidem, p. f. 333.  
17
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care a decis în Sine ce a dorit să fie cu fiecare om (în parte)25. Bineînțeles, 

aceasta este o afirmație teologică falsă, care invalidează întreaga operă de 

mântuire a lui Hristos și care statutează, mai înainte de crearea omului, 

căderea lui în păcat și nefericirea veșnică a unora, indiferent de ce ar face ei. 

Predestinarea este un act al suveranității divine. Ea este și o taină pe care o 

vom descifra în veșnicie, de accea trebuie luată ca atare, fără a încerca să o 

explicăm26, susține Calvin. 

   Autorul îl consideră pe Sfântul Patriarh Avraam nu un om ales de 

Dumnezeu datorită vieții lui căutătoare de adevăr, ci datorită predestinării 

sale. Calvin trage concluzia nefastă cum că toți sfinții Vechiului Testament 

au fost aleși exclusiv datorită voii lui Dumnezeu, a predestinării lor, și nu 

pentru că ei ar fi avut o viață aparte. El polemizează cu cei care Îl consideră 

pe Dumnezeu un tiran27din cauza predestinației, motivând că Dumnezeu e 

drept, atunci când decide într-un fel sau altul28. 

   Această doctrină ne induce un Dumnezeu nedrept, consecințele acestei 

erezii în teologia lui Calvin fiind numeroase.  

   Prima dintre ele e aceea că Jean Calvin socotește că Dumnezeu a hotărât 

căderea omului în păcat: astfel, primul om a căzut, pentru că Domnul a 

gândit că acest lucru este util, dar de ce a gândit [astfel], nu știm. Totuși, 

este cert că nu a gândit altceva decât că a văzut că prin aceasta se aduce, 

după merit, slavă numelui Său29. 

În al doillea rând, el excluderesponsabilitatea omului cu Dumnezeu la 

mântuirea sa. Această teză neagă consimțământul omului la alegerea lui.  

În 24.12, autorul vorbește despre vocationis efficacia [chemarea eficace] a 

lui Dumnezeu pentru cei aleși, prin care se pune în practică predestinarea lor 

pentru viață. Însă pe cei predestinați la damnare, Dumnezeu, spune Calvin, îi 

face să nu mai audă cuvântul lui Dumnezeu30. Oamenii care nu pot asculta 

Cuvântul Său sunt susceptibili să primească orice revelație și autoritate 

pentru viața lor. Ca atare, mergând mai departe pe firul acestui raționament 

greșit, putem conchide că nașterea Islamului a fost voia divină pentru cei 

                                                           
25

 Johanne Calvino, op. cit., p.f.327. ,,Predestinationem vocamus aeternum Dei 

decretum, quo apud se constitutum habuit quid de unoquoque homine fieri vellet‟‟ 
26

Ibidem, p. 326. Pentru că omul, susține el, când vrea să cerceteze această problemă  a 

predestinării oamenilor, „intră în adâncurile înțelepciunii dumnezeiești [in divinae 

sapientiae adyta penetrare]”. Explicația predestinării e taina lui Dumnezeu. 
27

 Ibidem, p. 335. 
28

 Ibidem, p. 336. 
29

Ibidem, p. 338.,,Lapsus est enim primus homo quiaDominusitaexpedirecensuerat, 

curcensuerit, nos latet. Certumtamen est non aliter censuisse, nisi quia videbat nominis 

sui gloriam inde merito illustrari. 
30

 Ibidem, p. f. 346.   
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obstrucționați de Dumnezeu să audă cuvintele Evangheliei. De asemenea, 

biciul otoman a fost predestinat (nu îngăduit în providența Sa) de Dumnezeu 

să pedepsească păcatele Europei. Mahomed a fost ursit de Divinitate să 

născocească o altă Evanghelie. Au fost predestinate unele popoare să devină 

creștine, iar altele să renunțe la Hristos în favoarea unui crez oriental? Prin 

urmare, Dumnezeu este de vină pentru necredință, pentru erezie și pentru 

orice comportament deviant. El devine ,,causa primara‟‟ responsabilă în mod 

direct de tot ce se întâmplă, izvor și culpă a binelui și răului, de vreme ce 

oamenii sunt simple marionete dirijate în sforile Divinității. Deducem că 

Dumnezeu e „de vină” pentru necredința oamenilor și nu oamenii, care, din 

cauza atâtor păcate, nu mai sunt în stare să simtă harul cuvintelor lui 

Dumnezeu. Pentru că autorul nostru „explică” atât binele cât și răul pe baza 

predestinării, fără ca oamenii să aibă de-a face, în mod real, cu sfințenia, 

Dumnezeu îi mântuiește „în mod discreționar” pe unii și îi condamnă pe alții. 

Este greu să respiri în întunericul spiritual al teologiei lui Jean Calvin 

darămite să o gândești ca întemeiată pe Sfânta Scriptură. Doctrina 

predestinării calvine rezonează mult mai bine cu fatalismul, soarta sau ursita 

decât cu providența și preștiința divină. Cu toate că reformatorul a numit 

această teorie ,,fructul foarte dulce‟‟, acesta s-a dovedit a fi, în realitate, ,,un 

decret monstruos‟‟. 

 
Geneva - ,,un hierapolis medieval’’ 

 
 Calvin și-a pus toată iscusința să transforme Geneva într-un Nou 

Ierusalim sau primul stat al lui Dumnezeu pe pământ - o veritabilă teocrație 

vetero-testamentară31. Reformatorul susținea că numai prin pedepse continue 

se putea clădi o societate morală, deoarece slava lui Dumnezeu înseamnă mai 

multă disciplină decât bunătate. Reforma se dorea a fi eliberarea sufletului 

religios din chingile papei de la Roma și ale conciliilor. Calvin, instituind de 

facto o nouă ortodoxie, cea protestantă, în locul celei papale, le răpește 

oamenilor acea libertate a individului creștin instituită de Luther și de 

Reformă32.Potrivit lui Ștefan Zweig, acest mizantrop, pentru a depersonaliza 

și mai mult individul și a-l supune colectivității, instituie faimoasa 

,,discipline‟‟ (disciplina bisericească) făurită în Consistoriu. Acest organ 

milițienesc a depășit Inchiziția catolică, care își trimitea iscoadele și spionii 

                                                           
31

 Ștefan Zweig, Lupta împotriva unui rug. Castellio împotriva lui Calvin, Humanitas, 

București, 2016, p. 46. ,, …un colectiv lipsit de tot ce este vulgar-pământesc, fără 

corupție, fără dezordine. fără vicii și păcate, adevăratul Nou Ierusalim de la care să 

purceadă mântuirea globului.‟‟ 
32

Ibidem, pp. 47-48.  
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într-o misiune abia în urma unui denunț. Consistoriul practică o disciplină 

draconică atât în viața de familie33, în cea publică sau socială și în cea 

religioasă. Bisericile sunt despuiate de Maître Calvin nu doar de icoane, dar 

și de muzica orgilor din timpul slujbelor34. Și, infamia infamiilor și crima 

crimelor pe care vreun cetățean o putea comite între zidurile 

,,Hierapolisului‟‟ medieval era să critice în vreun fel domnia lui Calvin.  

  Această realitate macabră a dictaturii calvine, este subliniată de 

sloganul Reformei Post tenebras lux era mai potrivit inversându-i cuvintele 

Post lux tenebras. În Geneva exista mai multă tenebras decât lux. Nu putem 

trece cu vederea aspectele pozitive ale disciplinei instituite de Calvin în 

Geneva, cu repercusiuni asupra întregii Elveții, însă partea tenebroasă a 

ordinii stricte impuse îl transformă pe acesta într-un adevărat deformator.  

 

,,Decretum horrible’’. Cazul Michael Servetus 

 
 Teroarea religioasă impusă de Papa de la Geneva, susține Balzac, a fost 

mai înfiorătoare decât toate orgiile Revoluției Franceze: Furibunda 

intoleranță religioasă a lui Calvin era moralmente mai închegată și mai 

necruțătoare decât intoleranța politică a lui Robespierre. Dacă ar fi avut 

parte de un teren mai vast de acțiune decât Geneva, Calvin ar fi vărsat și 

mai mult sânge decât cumplitul apostol  al egalității politice.35 Răsfoind 

paginile proceselor verbale ale Consilului ne putem face o idee despre 

metodele de intimidare ale poliției morale36. 

                                                           
33

Ibidem, pp. 59-60.  
34

Ibidem, p.56.,,Până și clopotele bisericilor trebuie să tacă de acum încolo la Geneva: 

adevăratul credincios nu are nevoie să i se amintească de datoria lui prin dangăt de metal 

mort.‟‟ 
35

Ibidem, pp. 65-66.  
36

Ibidem,  pp. 66-67. ,,Un cetățean a zâmbit în timpul unei ceremonii de botez: trei zile 

de închisoare. Altul, obosit de căldura din toiul verii, a ațipit la predică: închisoare. Niște 

lucrători au mâncat plăcinte la micul dejun: trei zile de închisoare în care vor primi doar 

apă și pâine. Doi cetățeni au jucat popice: închisoare. Alți doi au jucat zaruri pe o litră de 

vin: închisoare. Un bărbat a refuzat să-și boteze pruncul cu numele de Avraam: 

închisoare. Un lăutar orb a cântat din scripcă și cei din jur au dansat: e exilt din oraș. Un 

cetățean a lăudat tălmăcirea Biblie făcută de Castellio: e surghiunit. O fată a fost 

surprinsă în timp ce patina, o femeie s-a stârnit pe mormântul bărbatului ei, un cetățean a 

oferit celui care ședea alături de el o priză de tutun în timpul uneu slujbe: citație la 

Consistoriu, admonestare și ispășirea vinei. Un cetățean a spus ,,Monsieur‟‟ Calvin, în 

loc de ,,Maître‟‟ Calvin: câțiva țărani, conform obiceiului străvechi, au discutat afaceri la 

ieșirea din biserică: închisoare, închisoare, închisoare! Un bărbat a jucat cărți: e pus la 

stâlpul infamiei, iar cărțile i se pun, înșirate pe o ață, în jurul gâtului. Altul a cântat vesel 

în stradă: i se pune în vedere ,,să cânte afară‟‟, adică e surghiunit din oraș. Doi barcagii 
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 Demonizarea a fost una dintre fețele premergătoare ale intoleranței duse la 

extreme în Evul Mediu. Cel care era diferit de tine era ușor etichetat ca fiind 

adversar, deseori fiind numit demon. De la Mahomed la Servetus, de la 

Thomas Munzer la Papă.  

 Atât protestanții cât și romano-catolicii credeau că era obligația 

cetățeanului să urmeze religia statului în care trăia, neascultarea putând fi 

pedepsită cu moartea. În 1553 Calvin își pătează pentru totdeauna reputația. 

Un alt exilat pe nume Michael Servetus, mânat de o agasare nechibzuită, de o 

aroganță și o grandoare supărătoare, ajunge față în față cu doctorul Genevei. 

Inițial, Calvin îl toarnă pe acest eretic la acei papistași pe care îi numește 

zilnic ucenicii diavolului și care îi chinuiesc și îi ard de vii pe propriii săi 

discipoli. Calvin știa prea bine de ce avea nevoie Inchiziția de scrisori și 

dovezi: ca să-l ardă pe rug37. Servetus, tezaurizator al moștenirii iudaice și 

islamice din țara sa, Spania, se arată indignat de doctrina convențională a 

Sfintei Treimi, care nu poate fi găsită în Biblie. El fusese deja condamnat de 

un tribunal iezuit ca eretic, condamnare înfăptuită cu ajutorul complicității 

lui Calvin. Calvin, disimulat în spatele Consistoriului, decide că acesta 

trebuie să moară38. El a încercat să convingă autorităţile din Geneva ca mai 

degrabă să-l execute pe Servet prin decapitare decât să-l ardă pe rug, o 

sentinţă mult mai dureroasă. Oricum, Calvin a declarat cu mulţi mai înainte 

într-o scrisoare că dacă Servet creatura blestemată și slabă condusă de 

Satana, care vrea să-L conducă pe Duhul Sfânt după cheremul lui,  acest 

nou Mahomed39arapărea la Geneva, nu ar scăpa cu viaţă.  
 

Imagologie calvină. Studiu despre turci 
 

Profeții falși. Turci, evrei, păgâni și papistași. 

 
Calvin scrie cel mai mult împotriva iudeilor și a anabaptiștilor. Pe 

următoarele locuri se află romano-catolicii, turcii (musulmanii) și păgânii. 

                                                                                                                                               
s-au încăierat, fără a săvârși însă un omor: sunt executați. … Un bărbat care a vorbit în 

public contra doctrinei calviniste a predestinării e biciuit până la sânge la toate răscrucile 

orașului și apoi e surghiunit. Unui tipograf care l-a insultat pe Calvin la beție i se 

găurește limba cu un sfredel înroșit în foc, după care nefericitul e gonit din oraș. Jacques 

Gruet e schingiuit și executat, numai pentru că a spus despre Calvin că e fățarnic.‟‟  
37

 Ștefan Zweig, op. cit.,, p. 108.  
38

 Diarmaid MacCullooch, A History of Christianity, Penguin Books, London, 2009, p. 

633.  
39

 Jean Calvin, Sermons de M. Jean Calvin sur le livre de Iob, De l‟Imprimerie de 

Francois Perrin, Geneve, 1589, p. 77. ,,Servetus il se veut faire un Mahomet pour avoir 

le S. Esprit a sa pofte: mais on voit come le diable l‟avoit transporte… .‟‟ 
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Reformatorul și-a indreptat criticile severe împotriva celor care tulbură 

biserica. El era preocupat de onoarea lui Dumnezeu - de justiție și disciplină 

într-o epocă tulbure în care războaiele interne măcinau Europa și, mai ales, 

amenințarea otomană crease adevărate psihoze. 

  În comentariul din Deuteronom 4:8 Calvin îi descrie pe cei care profanează 

Cuvântul lui Dumnezeu că sunt mai puțini vinovați decât turcii, papistașii, 

păgânii sau iudeii Priviți la turci care au reverență pentru religia lor 

(asemenea se întâmplă și cu papistașii). Totuși, atunci când biserica lui 

Dumnezeu are probleme este din cauza propriei sale vine, ei nefiind la fel de 

vinovați ca noi. Când cineva care a cunoscut Evanghelia apostaziază (se 

revoltă), el se comportă ca un câine care nu are nimic sincer în el. Ei nu mai 

au simțământul prezenței lui Dumnezeu și nici scrupule, ci sunt fermecați 

după cum spune Pavel în 1 Tim. 4:240. Turcii și evreii nu sunt mai 

împotrivitori lui Dumnezeu și mai veninoși în a desființa doctrina mântuirii 

decât sunt papistașii41.  

În bisericile dezolatei Papalități, preoții ipocriți predică doctrine 

false. Prelații și arhiepiscopii lor nu sunt decât idoli și icoane mute. Cu toate 

acestea, sunt atei care condamnă abominațiunile Papalității, în timp ce ei sunt 

depozitarii unor erori și mai mari42. 

   Dogma predestinării, prin prisma căreia putem descifra aproape toată 

teologia calvină, comportă foarte multe paradoxuri. Cel mai evident este 

acela că ereticii se pot detașa de eroare doar dacă acceptă Cuvântul lui 

Dumnezeu, pe de o parte. Pe de altă parte, ei au fost sortiți să accepte 

minciuna și să fie astfel osândiți. Lipsa acestei logici ne dezvăluie un Calvin 

care nu se află în proximitatea Logosului, Cuvântului întrupat - Isus Hristos 

și a Cuvântului scris - Sfânta Scriptură. Nu poți să ai logică fără Logos. 

    Creștinii nu ar trebui să fie curioși la învățăturile false, deoarece acestea 

reprezintă cauza căderii multora de la credință. Profeții mincinoși au decis să 

amestece eroarea cu adevărul, realizând un sincretism între învățăturile 

Bibliei și ale Coranului, între cele păgâne și cele papale. Pe cei mânați de o 

astfel de curiozitate morbidă și o imaginație disfuncțională, susține Calvin, 

intrând din nou în avanscenă eroarea predestinării, Dumnezeu le-a trimis 

starea de confuzie, ceea ce îi absolvă de orice culpă. Citită superficial această 

declarație pare să așeze responsabilitatea asupra acelora care deviază, însă, 

                                                           
40

 Jean Calvin, Sermons sur le livre de Moyse nomme Deuteronome, De l‟imprimerie de 

Thomas Courteau, Geneve, MDLXVII (1567), pp. 117. 505. 
41

Ibidem, Deut.13:1-8, p. 506 ,,Car les Turcs et les Juifs ne font point aujordhui plus 

enflammez ni envenimez a l‟encontre de Dieu, pour falsifier tout de doctrine de falut, 

que sont les Papistes‟‟. 
42

Ibidem, pp. 664-665.  
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cu încăpățânarea caracteristică, Calvin revine aproape obsedant la dogma 

predestinării43.Calvin uzează de Biblie pentru a-și apăra propria dogmă.44 

Aceste erezii nu sunt diseminate fără ca Dumnezeu să hotărască mai întâi 

(fără decretul lui Dumnezeu). Eroarea nu se va atinge de cei aleși, și este 

permisă în biserică doar cu acordul Celui de Sus care supraveghează totul. 

Teologul de la Geneva continuă raționamentul din care pare că nu mai iese 

logic: Vine răul de la Dumnezeu? La această întrebare răspunde cu o altă 

întrebare: Ispitește Dumnezeu pe cineva? Da, El ne încearcă. Dar, atât noi 

cât și El vom triumfa45. 

 

Mahomed: ,,blasfemiator oribil’’. Turcii: ,,bestii brutale’’ 

 
    În ochii lui Calvin, Mahomed care pretindea că a primit toate revelațiile 

din cer (cf. Deut. 13:15 &18:10-22)46, era un blasphemateurdetestable47, un 

apostat care i-a îndepărtat pe turci de Hristos48, ereziile lui fiind susținute 

sub masca și pretextul că ar aduce în atenția oamenilor Evanghelia - ultima 

revelație a lui Dumnezeu. În realitate, aceasta este Evanghelia lui Mahomed. 

Tirul injuriilor calvine continuă nestingherit aruncând oprobriul asupra 

acelora care au întors lumea cu susul în jos și care seamănă zâzania (gr. 

zizanion = neghină), numindu-i câini muți și porci care predică de la 

                                                           
43

Idem, Sermons sur le livre de Moyse nomme Deuteronome, De l‟imprimerie de 

Thomas Courteau MDLXVII, Geneve, 1567, p. 507: ,,Or nostre Seigneur voyant une 

telle audace (Domnul vede o astfel de îndrăzneală), les met en confusion. Il est 

vrayqu‟ils voudroyent s‟enquerir en telle forte, que rien ne leur escappast: mesmes ils 

voudroyentmelanger l‟Alchoran de Mahomet, et toutes les resueries des Payens, et les 

superstitions des Papistes avec le purete de l‟Evangile, et en faire un recueil, pour apres 

avoir bien resue en leur cerueau, dire, Voila ce qui est bon.‟‟ 

   vezi și Jean Calvin, The Sermons of M. Jean Calvin upon the fifth booke of Moses 

called Deuteronomie, Henry Middleton for Thomas Woodcocke, London, A.D. 1583, 

pp. 529-530;  
44

Biblia Cornilescu, 1 Tes. 2:11-12: ,,Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare 

de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au 

găsitplăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.‟‟ 
45

 Idem, The Sermons of M. Jean Calvin upon the fifth booke of Moses called 

Deuteronomie, Henry Middleton for Thomas Woodcocke, London, A.D. 1583, p. 531. 
46

Commentaries de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, Tome Troisieme, Librarie de 

Ch. Meyrueis et Compagne, Paris, 1855, p. 670. 
47

 Idem, Sermons sur le livre de Moyse nomme Deuteronome, De l‟imprimerie de 

Thomas Courteau, Geneve, M.D.L. XVII (1567), p. 509. 
48

Commentaries de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, Tome Quatrieme, Imprimerie 

de Ch. Meyrueis et Compagnie, Rue Saint-Benoit, 7, Paris, 1855, 2 Tes. 2:3, p. 162. 
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amvoanele bisericilor49. În aceeași tonalitate,,reformatorul îi devalorizează 

pe musulmani numindu-i pouresbestes (bestii brutale), care, din cauza 

aceleiași curiozități diabolice din care se alimentează și papistașii, își ocupă 

mintea cu stupidități precum cea a unei revelații superioare Bibliei, pe care 

urmează să o primească. Din cauză că Mahomed le-a dat să soarbă cupa 

visurilor sale diavolești și s-au îmbătat‟‟, musulmanii sunt numiți ,,câini 

diavolești care de o mie de ani s-au îmbătat cu prostiile lor50.  Musulmanii 

sunt înșelați de spirite false51. 

 Catolicii se închină lemnului și pietrei iar musulmanii acceptă Coranul lui 

Mahomed deoarece Dumnezeu i-a orbit în prostia lor … este justa răzbunare 

a lui Dumnezeu pe care a dat-o unor minți încăpățânate și destrăbălate52. 

Din moment ce acești infideli nu și-au exercitat liberul arbitru, este neînțelept 

să-i acuzăm de erezie.  

 
Islamul unitarian versus Creștinismul Trinitarian 

 
   Religiile monoteiste precum: islamul, iudaismul și romano-catolicismul 

susțin că există un singur Dumnezeu, însă ele se închină unei marionete. 

Papistașii se bat cu pumnii în piept clamând că se închină Făcătorului Cerului 

și al Pământului, în realitate ei se închină idolului lor unitarian: …așadar 

turcii, iudeii și alții asemenea lor au pus un idol în locul lui Dumnezeu. Un 

idol unitarian în locul unui Dumnezeu triunic, Elohim al Vechiului și Noului 

Testament53. 

                                                           
49

 Idem, The Sermons of M. Jean Calvin upon the fifth booke of Moses called 

Deuteronomie, Ed. Henry Middleton for Thomas Woodcocke, London, A.D., 1583, p. 

538. 
50

 Idem, 2nd Sermon upon Chapter One of the Second Epistle to Timothy, in his Sermons 

on Timothy and Titus [1570] Ed. Banner of Truth Trust,Edinburgh, 1987 rep., pp. 680-

81.  
51

Commentaries de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, Tome Troisieme, Librarie de 

Ch. Meyrueis et Compagne, Paris, 1855, p. 670 
52

 Idem, Sermons de M. Jean Calvin sur le livre de Iob, De l‟Imprimerie de Francois 

Perrin, Geneve, 1589, pp. 72.77. 

  ,,Voila fur quoy aussi est fondee la religion des Turcs: Mahomet a dit qu‟il estoit celuy 

qui devoit apporter revelation pleine outre l‟Evangile. Ainsi doc il a fallu qu‟ils ayent 

este du tout abbrutis. Et aujourd‟huy nous voyons que poures bestes-la s‟amusent a des 

choses si sottes et si lourdes que rie plus: mais c‟est une iuste vengeance de Dieu, qu‟il 

les a mis en sens reprouvve. Autant en a-il este dautres fanatiques, et de nostre temps 

mesmes que ceux qui ont trouble l‟Eglise ont voulu avoir leurs visions…‟‟, Ibidem, p. 

77.  
53

Commentaries de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, Tome Troisieme, Librarie de 

Ch. Meyrueis et Compagne, Paris, 1855, p. 643: ,,Cerintius, Basilides, Marcion, 
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   Evreii susțin același lucru, deși L-au urât și respins pe Iisus Hristos. Iudeii 

orbi sunt blamați de Maître Calvin pentru că nu văd legătura dintre profețiile 

Vechiului Testament și Iisus Hristos. Ironia sorții este că el însuși a fost 

etichetat de către teologii facultățiii din Wittenberg ca fiind iudaizator. În 

1593 s-a scris un pamflet împotriva metodei sale de interpretare a Scripturii 

și a lui Calvin iudaizatorul, care căuta întotdeauna ,,adevăratul sens‟‟ de 

hermeneutică biblică, un sens prea literalist: Calvin iudaizantul, din cauza 

interpretării sale a corupt cele mai clare pasaje biblice cu privire la 

Trinitate, Dumnezeirea Domnului Iisus și a Duhului Sfânt, inclusiv a 

profețiilor despre venirea lui Mesia, nașterea Sa, suferințele, învierea și 

înălțarea la dreapta Tatălui, într-o manieră detestabilă54. Calvin a fost 

influențat foarte mult de umanismul secolului său, în mod special de 

Erasmus.   

   În lumea întunecată a Evului Mediu, Calvin nu admitea că ar putea exista 

pluralism religios sau libertate de gândire și expresie. Propoziția de mai sus, 

așezată în paradigma Reformei Protestante a sec. al XVI-lea, nu face altceva 

decât să ne devoaleze un exponent al îngrădirii religioase și de gândire. 

Calvin preia literalmente coercițiile și punițiile vetero-testamentare55. În 

sistemul teocratic instituit la Geneva, vocea disonantă ereticului indezirabil 

Michael Servetus trebuia adusă la tăcere.  

   Musulmanii au așezat marioneta Mahomed56în locul lui Iisus Hristos, cu 

toate că ei aveau cunoștință despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. Acești 

eretici care pun în dreptul numelui Dumnezeutot felul de imaginații, sunt 

diavolii propriilor născociri57.Acești plăsmuitori de pseudo-religii, în 

cuvintele lui Calvin: Un ipocrit care născocește o nouă religie, așa cum s-a 

                                                                                                                                               
Valentin, ebioniții, Arie și alții sunt membri ai acestei împărății pe care diavolul a 

ridicat-o ulterior împotriva lui Hristos.‟‟  
54

Calvin‟s Commentaries. The Library of Christian Classics, vol. XXIII, General 

Introduction. 
55

 Idem, The Sermons of M. Jean Calvin upon the fifth booke of Moses called 

Deuteronomie, Henry Middleton for Thomas Woodcocke, London, A.D., 1583, p. 531. 

Biblia Cornilescu, Deuteronom 13:5 ,,Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit 

cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a 

scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în 

care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.‟‟ 
56

 Idem, Institutes of the Christian Religion, Ed. James Clarke, London, 1957, II: 6:4: 

,,Astăzi turcii proclamă cu toată puterea că Dumnezeu lor este Creatorul Cerului și al 

Pământului. Înă ei Îl repudiază pe Mântuitorul nostru Isus Hristos și în locul lui pun un 

idol.‟‟ 
57

 Idem, The Sermons of M. Jean Calvin upon the fifth booke of Moses called 

Deuteronomie, Ed.Henry Middleton for Thomas Woodcocke, London, A.D., 1583, p. 

538. 
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întâmplat cu Papalitatea Romană… sau să aducem în discuție Coranul lui 

Mahomed, trebuie pedepsiți cu moartea. Așa ne-a poruncit Dumnezeu!58 

  În declarația din Deuteronom 18:15, adresată israeliților cu 1400 de ani în 

urmă, Moise le-a spus: ,,Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca 

tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui şi el le va spunetot ce-i voiporunci 

Eu‟‟. Noul Testament Îl identifică fără echivoc pe acest profet în persoana lui 

Iisus (Fapte 3:22-26; 7:37-59). Cu toate acestea Islamul susține că profeția 

din Deuteronom 18:15 profetiza apariția lui Mahomed în anul 600 A.D. În 

Comentariul asupra Pentateuhului59, dr. Calvin explica Deuteronomul 33:2 

ca fiind o referință deja împlinită ca timp, nicidecum un eveniment care va 

avea loc în viitor. Această profeție nu poate fi aplicată la apariția lui 

Mahomed din Muntele Paran. (Muntele Faran din apropierea Meccăi). În 

schimb, profeția se aplică unui eveniment din trecut, când Dumnezeu a dat 

poporului Său și lui Moise, Legea Sa, la Muntele Sinai60. 

   Scolasticul musulman Sayed Rashid Ahmed clamează în cartea Mahomed 

în Coran că Profetul din Deuteronom este Mahomed: Profetul era, desigur, 

Profetul prezis de Moise (Deut. 18:15; 33:2). Este evident că nici Iisus nici 

Ioan Botezătorul nu era <<Profetul>>. Oricine ar fi acesta, ei nu erau 

(Ioan 1:19-25). Această personalitate era gata să apară, și în cele din urmă 

„a strălucit din M. Paran‟ aproape cu șase sute de ani după acest episod… 

Mahomed s-a născut, Aleluia!61 

   Ioan 1:19-25 si 6:14 reprezintă împlinirea profeției din Deuteronom 18:15 

în persoana Domnului Iisus. Un profet mai mare decât Moise s-a născut în 

poporul lui Dumnezeu. În textele din Ioan 14.16; 14:26; 15:26 și 16:7-15 nu 

există niciun argument că Mahomed este Paracletul promis, dimpotrivă, 

Paracletul făgăduit este Duhul Sfânt pe care Iisus Îl va trimite în curând de la 

Tatăl Său, Mângâietorul promis copiilor Săi de pe pământ. Pentru Calvin 
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Idem, The Sermons of M. Jean Calvin upon the fifth booke of Moses called 

Deuteronomie, Ed.Henry Middleton for Thomas Woodcocke, London, A.D., 1583, 

p.538. 
59

 Idem, Commentaries on the Four Last Books of Moses Arranged in the Form of a 

Harmony, Eerdmans, Grand Rapids, IV: 380.   
60

Idem, Commentaries on the Four Last Books of Moses Arranged in the Form of a 

Harmony, Eerdmans, Grand Rapids, IV:380. Traducerea corectă a sintagmei ,,Domnul 

vine din Sinai‟‟ este legată de confirmarea legământului pe Dumnezeu l-a făcut cu 

poporul Său la Sinai, prin legea Sa. Calvin amendează că au fost unele persoane care au 

tradus prin: ,,Domnul va veni din Sinai‟‟. Însă Moise ne face să înțelegem că El S-a 

arătat la Sinai. În ce privește strălucirea, este repetat același aspect când se vorbește 

despre Seir sau Paran‟‟.    
61

 Franics Nigel Lee, Calvin on Islam apud S.M. Ahmed: Mohammad in the Quran, 

U.S.A, Ed. MuharremNadji: The Light, Mansfield, Aug. 1959. 
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cuvântul Mângâietor(gr. Paraclet) se aplică atât Duhului Sfânt cât și lui 

Hristos62.Calvin continuă argumentul biblic citând din Faptele Apostolilor 3 

și 7, unde apostolul Petru a aplicat ceea ce vorbea Moise despre profeți la 

persoana lui Iisus63. 

 

Islamul și Papalitatea - ,,cele două coarne ale Antihristului’’ 

 

  Papa de la Roma alături de Mahomed, considerați a fi sagesse souveraine64 

(înțelepciune suverană) sunt cele două coarne ale lui Antihrist. Religia 

papală, prin vicarul lui Hristos, nu face decât să-L reducă la tăcere pe 

Mântuitorul prin decretele și legile pe care le emite - marile mistere prin care 

papalitatea înșeală mai presus de Evanghelie65. Spre deosebire de Moise, 

care nu a vorbit în numele și autoritatea lui Dumnezeu, papistașii, dând 

dovadă de o ipocrizie rușinoasă, se laudă că Îl cinstesc pe Dumnezeu, când în 

realitate se preamăresc pe ei înșiși. Chiar și între protestanți sunt  unii care se 

laudă ca niște prostituate fără rușine66. 

    După scurte exegeze asupra altor subiecte, Calvin revine asupra marotei 

sale mai cronice: Papa și Mahomed, islamul și catolicismul. 

  Cele două coarne ale lui Antihrist corespund celor două picioare din 

profeția lui Daniel 2 - Papaliatea și Imperiul Romano-Islamic de Răsărit67. 

Iudeii dinainte de Hristos au înțeles că cea de-a patra împărăție este Roma. 

Evreii convertiți, care au trăit după Hristos, sunt de acord cu noi, creștinii, că 

acest pasaj nu poate fi înțeles altfel, și anume decât domnia perpetuă a lui 

Mesia. Daniel afirmă că împărăția lui Hristos va veni la sfârșitul celei de-a 

patra monarhii68. Cu toate acestea, majoritatea scolastică a evreilor confundă 

intenționat împărăția Romei cu cea a turcilor pentru a a nu fi constrânși să 

                                                           
62

 Idem, Commentary on the Gospel according John, vol. II, Office for Calvin New 

Translations, Ed. Edinburugh Printing Company, Edinburugh, dec. 1847, pp. 92.101. 
63

 Idem, Commentary upon the Acts of the Apostles, vol. I, Printed for Calvin Translation 

Society, Edinburugh,1864, pp. 154. 284. 
64

 Idem, Sermons sur le livre de Moyse nomme Deuteronome, De l‟imprimerie de 

Thomas Courteau, Geneve, MDLX VII (1567), p. 636: ,,Tout ainsi que Mahomet dit que 

son  Alchoran est la sagesse souveraine, autant en dit le Pape: car ce sont les deux cornes 

de l‟Antechrist.‟‟  
65

 Idem, The Sermons of M. Jean Calvin upon the fifth booke of Moses called 

Deuteronomie, Ed. Henry Middleton for Thomas Woodcocke, London: A.D., 1583, p. 

666.  
66

 Idem, Sermons sur le livre de Moyse nomme Deuteronome, De l‟imprimerie de 

Thomas Courteau, Geneve, MDLX VII (1567), p. 637. fr. ,,putains effrontes‟‟ 
67

Biblia Cornilescu, Daniel 2:33. 40-44. 
68

 Idem, Leçons sur le livre des prophéties de Daniel, L‟Imprimerie de Francois Perrin, 

Geneva, M.D.LXIX (1579),  Daniel 2:34, p. 26.  
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recunoască că Iisus a fost trimis în lume la sfârșitul celei de-a patra 

împărății69. După cea de-a patra împărăție Hristos va veni pentru toată lumea, 

în timp ce evreii egoiști vor un Mesia doar pentru ei. Ei au răstălmăcit 

profeția pentru a-și justifica concepția conform căreia Hristos vine direct din 

iudaism, în timpul hegemoniei Islamului:  

Ei nu neagă că visul culminează cu împărăția lui Dumnezeu, nici că 

a fost primit de către profet în Babilon, însă ei nu se acordează cu noi pentru 

că ei încă Îl așteaptă pe Mesia. De aceea, ei sunt constrânși să pervertească 

această profeție în multe feluri. Dacă ei recunosc că a patra împărăție este 

Roma, sunt nevoiți să accepte Evanghelia care atestă că Hristosul promis în 

Lege a fost trimis. Iar Daniel afirmă aici clar că la sfârșitul celei de-a patra 

monarhii Hristos va veni. Așa că au căutat un mic refugiu, și anume că a 

patra împărăție îi reprezintă pe turci, care se numesc ismaieliți, care la mult 

timp după Hristos, 600 de ani, au năvălit ca un potop. Ca urmare ei au 

,,confundat‟‟ Imperiul Roman cu cel macedonean. Dar cum au reușit să facă 

dintr-un singur imperiul două? (greci și macedoneni). Ei susțin că romanii 

sunt descendenți ai grecilor. Dar acum, care mai este originea turcilor? Nu 

au descins ei de la muntele Caspic (EU: în realitate este Marea Caspică), 

din Asia? Romanii susțin și ei că se trag din legendara cetate a Troiei70.  

Calvin aduce în avanscenă argumentul unui rabin pe nume Barbinel 

(Avrabanel (1437-1508) care susține că primele patru împărății sunt de 

natură pământeană, în timp ce a cincea este de o altă natură, de aceea nu se 

referă la Iisus Hristos născut din Fecioara Maria. Acest rabin ascuțit la minte 

amintește faptul că turcii au ocupat o mare parte din lume, iar religia creștină 

este divizată, lumea fiind plină de disprețuitori profani ai lui Dumnezeu71.În 

vremea lui Calvin existau și exegeți creștini care apreciau că această imagine 

profetică (cea de-a patra fiară) nu trebuie mărginită doar la Imperiul Roman, 

ci se potrivește și otomanilor, continuatorii romanilor. Mai departe, Calvin 

argumentează că nu are niciun dubiu că profetului Daniel i-a fost arătat în vis 

Imperiul Roman, iar cornul cel mic se referă la Iulius Cezar și la alți cezari 

care l-au succedat72.  

   Pentru a se eschiva de oprobriul public teologii catolici au interpretat 

profețiile într-un mod preterist (metodă de interpretare conform căriea 

evenimentele prezise de profeție s-au întâmplat în trecut), încercând să 
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Ibidem, p.21.  
70

Idem, Leçons sur le livre des prophéties de Daniel, L‟Imprimerie de Francois Perrin, 

M.D.LXIX (1579), Geneva,  Daniel 2:34, p. 26: 
71

 Idem, Leçons sur le livre des prophéties de Daniel, L‟Imprimerie de Francois Perrin, 

Geneva, M.D.LXIX (1579),  Daniel 2:34, p. 26. 
72

Ibidem, Daniel 7:7-18, p. 83. 
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ascundă tirania idolului lor. Spre exemplu, în 2 Tesaloniceni 2:3-4.Nero este 

cheia interpretării catolice a lui Antihrist, deși Biblia ne vorbește despre o 

împărăție pe care Satana o  va ridica ca să distrugă Bisericii lui Hristos7374. 

  Calvin nu s-a descurajat deloc cândși-a dat seama că Daniel a prezis ultima 

fază de creștere a Pontifului Roman ca ,,lider și purtător de standard‟‟ al 

împărăției Antihristului. Nu a fost descurajat să vadă Islamul din ce în ce mai 

revendicativ cu privire la atributele lui Hristos, ca întruchipare a împărăției 

celui rău. Pentru că Jean Calvin știa că Împărăția lui Hristos va crește și, în 

cele din urmă, va triumfa asupra Papalității și Islamului. 

 Reformatorul interpretează expresia din Daniel 11:37: nu va ține 

seamă de dorința femeilorîn răspăr cu majoritatea hermeneuților care 

susțineau că se aplică lui Antioh Epifanul. El susține că se referă la 

Mahomed și la Papă. Mahomed a instituit o regulă brutală care permitea 

bărbaților să își ia câte femei doresc, lucru care a dat frâu liber poftelor 

carnale și a dus rivalitatea dintre femei la cote paroxiste. Se referă la 

Papalitate pentru că ne amintește cum au impus celibatul călcând în picioare 

instituția căsătoriei. Celibatul justifică foarte puține recomandări biblice, de 

vreme ce căsătoria este idealul lui Dumnezeu pentru umanitate: Știm cu ce 

prostie <<latră>> Pontiful Roman când este acuat de decizia neînțeleaptă 

pe care a luat-o. După cum Mahomed a inventat o nouă formă de religie, la 

fel s-a întâmplat și cu Papa. Nimic mai adevărat!75 
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Commentaries de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, Tome Quatrieme, Imprimerie 

de Ch. Meyrueis et Compagnie, Rue Saint-Benoit, 7, Paris, 1855, 2 Tes. 2:3, p. 162: ,,În 

zilele noastre (1550) mulți oameni au început să se clatine văzând cum biserica 

Domnului este dispersată. Ca și cum acest lucru nu a fost îngăduit și profetizat în 

Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Catolică, dorind să scuze tirania idolului 

lor…argumentează că biserica nu are cum să fie părăsită de Mirele Isus și lăsată de 

izbeliște. Papistașii din vechime au fost atât de vrăjiți că au țesut o altă explicație în jurul 

acestei profeții, și anume, Nero Antihristul a chinuit Biserica Primară și se va întoarce să 

persecute și mai tiranic biserica. Apostolul nu vorbește însă de o singură persoană, ci de 

o împărăție pe care Satana a ocupat-o pentru a-și înălța scaunul său în mijlocul 

Templului lui Dumnezeu: lucrul acesta vedem că este făcut de Papalitate.‟‟ 
74

Ibidem,p. 643: ,,Papistașii și-au imaginat un Antihrist care va chinui biserica trei ani și 

jumătate. Toate semnele indicate de de Duhul Sfânt prin care este demascat Antihristul 

arată clar spre Papă, însă acest Antihrist de tre ani îi ține legați la ochi pe bieții papistași 

(fr. ,,Mais cest Antechrist de trois ans tient les yeux bandez aux povres Papistes‟‟). Aceia 

care cred că va fi un singur om, visează! Apostolul Pavel când vorbește despre venirea 

Antichristului și despre apostazia viitoare în 2 Tes. 2:3 spune că va fi un grup care va 

domni. Capul acestei apostazii este adversarul lui Hristos care va sta în Templul lui 

Dumnezeu și își va aroga atribute divine.‟‟  
75

 Idem, Leçons sur le livre des prophéties de Daniel, L‟Imprimerie de Francois Perrin, 

Geneva, M.D.LXIX. (1579), 11:37, p. 161.  
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 Captivitatea babiloniană76 a Bisericii Creștine, între prima și a doua 

venire a Domnului Iisus, se va întinde pe o perioadă lungă de timp. Biserica 

va fi purificată77vreme de 1500 de ani tocmai de persecuția pe care o va 

suferi din partea Islamului și a Bisericii Romane. După acestă împilare, 

creștinii vor avea parte de un deznodământ binecuvântat78. 

   Mahomed și Papa mai au un numitor comun, și anume că Biblia nu conține 

o doctrină perfectă (desăvârșită), pentru că un adevăr și mai important (fr. 

,,plus haute‟‟) urmează a fi revelat. ,,Aceeași greșeală o fac anabaptiștii și 

libertinii din timpul nostru când au lansat doctrine/noțiuni absurde. Duhul 

care inspiră orice doctrină sau invenție diferită de Evanghelie este un duh 

înșelător, și nu este Duhul lui Hristos.‟‟79 În Institutele Religiei Creștine, dr. 

Calvin aplică Daniel 7:25 la Papalitatea anilor 600 (care s-a ridicat în aceeași 

perioadă cu Islamul): Noi numim Antihrist pe Pontiful Roman. Pavel spune 

că Antihristul va sta în Templul lui Dumnezeu (2 Tes.2:4). În altă parte 

Duhul spune că domnia lui va fi încununată cu vorbe de hulă (Daniel 7:25). 

  În pledoaria din Deuteronom 29:25 argumentul istoric religia lui 

Avraam, Isaac și Iacov nu le conferă copiilor evrei temeiul ca să-L urmeze pe 

Dumnezeul părinților lor, deoarece papistașii și turcii uzează de același 

raționament când își apără religia falsă: Turcii spun: Ce? Sunt opt sute de ani 

de când Mahomed ne-a dat legea aceasta, și de atunci este păzită. Părinții 

noștri ne-au dat legea aceasta din generație în generație, din om în om. 

Papistașii fac aluzie la sfintele lor concilii și la tradiția anticelor legi. Însă 

nu este suficient ca părinții se ne fi oferit o asemenea religie pe care ei au 

considerat-o bună.8081 
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 Pentru Luther, Daniel 12 profetizează ,,captivitatea babiloniană‟‟ a Bisercii. Calvin 

susține aceeași interpretare. Ibidem, p. 172.  
77

Commentaries de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, Tome Quatrieme, Imprimerie 

de Ch. Meyrueis et Compagnie, Rue Saint-Benoit, 7, Paris, 1855, 2 Tes. 2:3, p. 163. 

,,….iar acum secta mahomedană este ca o revărsare de ape năvalnice, care prin violența 

sa a distrus jumătate din biserică. A rămas ca cealaltă jumătate să fie otrăvită de 

Papalitate.‟‟ 
78

Ibidem. 
79

Idem, Commentaries de Jean Calvin II, Imprimerie de CH. Meyrueis et Compagnie, 

Paris, Tome Deuxieme, 1854, p. 34: ,,Mahommet et le Pape ont tous deux ce principe de 

leur religion, Que l‟Escripture ne contient point une perfection de doctrine, mais que 

l‟Esprit a revele quelque chose plus haute. De se mesme retrait les Anabaptistes et 

Libertins ont de nostre temps puise leurs resveries; mais tout esprit qui met en avant 

quelque doctrine ou invention hors l‟Evangile, est un esprit trompeur,et non point du Fils 

de Dieu.‟‟ 
80

 Idem, The Sermons of M. Jean Calvin upon the fifth booke of Moses called 

Deuteronomie, Ed. Henry Middleton for Thomas Woodcocke, London, A.D., 1583, p. 

1041.  
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Turcii - ,,flagelul lui Dumnezeu’’ 

 

 Calvin transpune în cuvinte efervescența epocii în care trăiește. Îi 

scrie prietenului său Farel că turcul nu se va liniști dacă va vedea Germania 

angajată în război civil. El stăpânește deja Valahia Superioară și Inferioară 

(România) și a declarat deja război regelui Poloniei pentru că acesta nu-i 

permite trecerea liberă prin teritoriile sale82. Europa era bântuită de psihoza 

otomană din cauza rumorilor care circulau83. Oricum, era clar pentru toată 

lumea că turcul pregătea un război nimicitor84. Armatele uriașe desfășurate 

de turci la Budapesta au creat panică în inima Sfântului Imperiu Roman de 

Apus. Calvin amintește de opoziția pe care au dovedit-o locuitorii Valahiei 

împotriva otomanilor și, cu toate că au fost cuceriți, aceștia și-au ales un nou 

lider pe care l-au obligat să jure dușmănie eternă împotriva turcilor.85 

Calvin era convins că Dumnezeu l-a ridicat pe Luther ca să aducă Europei 

lumina mântuirii în această epocă tumultoasă. Reformatorul elvețian știe că 

soluția evitării unui război catastrofal cu turcii constă în pocăința de care 

trebuie să dea dovadă europenii: Combustibilul războiului turcesc este în 

interiorul nostru, închis în vasele noastre, și trebuie mai întâi îndepărtat, 

dacă vrem cu adevărat să scăpăm de acest război.‟‟86,,Biserica să fie 

purificată de corupție și să devină eficace în transformarea celor care 

trăiesc încă în păcatele lor87. 

                                                                                                                                               
   Idem, Sermons sur le livre de Moyse nomme Deuteronome, De l‟imprimerie de 

Thomas Courteau, Geneve, M.D.LXVII (1567), p. 984: ,,Les Turcs diront, Comment? l 

y a huit cens que Mahommet nous attirez a sa loy, et qu‟elle est tenue, nos peres nous 

l‟ont baillee de main en main: les Papistes aussi allegeront leurs saintes conciles, les 

traditions des loix anciennes: ainsi ce n‟est pas le tout que nos peres nous a yent baille 

une religion telle qu‟ils auront trouve bone: mais ici Moyse prlant des peres separe 

d‟avec le monde Abraha, Isaac et Jacob, d‟autant que Dieu les avoit sanctifiez.‟‟ 
81

 Idem, 2nd Sermon upon Chapter One of the Second Epistle to Timothy, in his Sermons 

on Timothy and Titus [1570], Banner of Truth Trust,Edinburgh, 1987 rep., p. 680: 

,,Turcii pot pretinde astăzi pentru sine: <<Noi slujim dumnezeilor părinților noștri!‟‟ - 2 

Tim. 1:3 
82

Selected Works of John Calvin: Tracts and Letters, Baker, Grand Rapids, 1983, 

IV:105.  
83

Ibidem, I:241-43. 
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Ibidem, 21. Ib., I:373-75 
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Selected Works of John Calvin: Tracts and Letters, Baker, Grand Rapids, 1983, I:375 
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Ibidem, I:125 & I:232-34. 
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Jean Calvin‟s Commentary on Second Thessalonians in his The Epistles of Paul the 

Apostle to the Romans and to the Thessalonians, Grand Rapids,Eerdmans, 1961, p. 191. 
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Pe marginea versetelor din Galateni 4:22-31. Calvin opinează că 

aceste declarații alegorice, care reprezintă legământul lui Dumnezeu cu evreii 

și cu ismaeliții (arabii), ne confirmă ceea ce se petrece în Europa, și anume 

cum turcii cei născuți în chip firesc îi persecută pe creștini născuți ca fii ai 

făgăduinței88 . Fiii născuți și mai în chip firesc decât turcii și păgânii, care 

și-au ridicat o garnizoană în biserică, sunt prelații care îi calcă în picioare pe 

copiii lui Dumnezeu.89 

El se temea că Imperiul Roman se va destrăma: … aduceți-vă aminte, 

Prea Invincibilule Împărate și Altețele Voastre Prinților (Carol Quintul), că 

subiectul pe care îl deliberați este dacă lăsați posterității un imperiu sau 

nimic!90. În fața acestei perspective apocaliptice Calvin era convins de 

triumful Bisericii Creștine atât în fața otomanilor cât și a papistașilor.  

 

Turcii - obiectul misiunii divine 

 

    Profetul Isaia prezice că Dumnezeu Își va manifesta bunătatea în toată 

lumea. Dragostea Sa nu se va manifesta doar într-un loc sau exclusiv unei 

națiuni, așa cum s-a întâmplat odinioară manifestându-se unei singure 

națiuni91. Musulmanii și catolicii vor fi convertiți de la Islam și Catolicism la 

Adevăratul Proto-Protestantism, adică creștinismul biblic (Islamul și 

Catolicismul fiind două pervertiri medievale timpurii ale adevăratului 

creștinism): Împărăția Islamului trebuie câștigată pentru Hristos și 

Împărăția lui Dumnezeu - Apoc.11:15. După cum explică Catehismul calvin 

de la Westminster: În a doua cerere, care este <<vie împărăția Ta>>… ne 

rugăm ca împărăția păcatului și a Satanei să fie distruse; Cuvântul să fie 
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 Commentaries de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, Tome Quatrieme,Imprimerie 

de Ch. Meyrueis et Compagnie, Paris, Rue Saint-Benoit, 7, 1855, p. 725-726: ,,Aceste 

declarații sunt alegorice. Acestea sunt două legăminte…unul din Muntele Sinai. Pentru 

că Agar (mama lui Ismael) este Muntele Sinai din Arabia…Noi, frații creștini, asemenea 

lui Isaac, suntem fii ai făgăduinței. Dar acela care s-a născut în chip firesc îl persecută pe 

cel care s-a născut ca fiu al făgăduinței. Așa se întâmplă și astăzi!‟‟  
89

 Ibidem. ,,Indiferent de mersul lumii, apostolul Pavel ne îndeamnă să ne pregătim de 

luptă. Fie ca a noastră credință să nu tremure în fața mândriei adversarilor adevărului, da, 

înaintea celor mai de temut dușmani, care nu sunt ca turcii sau păgânii, ci păstrează o 

garnizoană în biserică și au nevoie să fie prelați. Ismael a râs și l-a disprețuit pe Isaac.‟‟ 
90

 Selected Works of John Calvin: Tracts and Letters, Grand Rapids, Baker, 1983, 

I:125& I:232-34. 
91

 Idem,Commentaries sur le Prophete Isaie, Ed. Par Adam & Jean Riueriz freres, 1552, 

p. 261-264: ,,Aici se vorbește despre două popoare (Asiria și Egipt) care au fost printre 

cele mai înveterați dușmani ai Bisericii…Și dacă Domnul este atât e bun cu dușmanii de 

moarte ai Bisericii - că El îi iartă și îi adoptă ca fiind copiii Săi! Această profeție include 

chemarea la pocăință a tuturor popoarelor!‟‟ 
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propagat în toată lumea, evreii chemați la pocăință, numărul neamurilor să 

se împlinească…92.  Mai mult, în rugăciunea calvină publică rostită înaintea 

predicii din 1645, la Westminster, Pastorul care trebuie să predice trebuie să 

depună toate eforturile ca el și inimile enoriașilor săi să fie atinse, să se 

roage pentru vestirea Evangheliei și Împărăției lui Hristos în toată lumea, 

pentru convertirea iudeilor, pentru împlinirea numărului neamurilor, 

căderea Antihristului și pentru eliberarea bisericilor de sub tirania 

stăpânirii lui Antihrist și din asuprirea tiranică și blasfemiatoare a 

Turcului93. 

Creștinii ar trebui să întindă brațele spre aceia care sunt rudele 

noastre de departe, străduindu-ne să-i câștigăm pentru cauza Sa.94 Aceste 

perspective misionare trebuiesc privite prin prisma paradigmei predestinării 

și a decretelor divine, deoarece el credea că mulți musulmani au fost 

predestinați să se întoarcă la Dumnezeul Triunic al Scripturii Vechiului și 

Noului Testament. Calvin a dedus din Deuteronom 23:7 Să nu urăşti pe 

edomit, căci este fratele tău; să nu urăşti pe egiptean, căci ai fost străin în 

ţara lui că musulmanii și catolicii trebuiesc evanghelizați. Catolicul botezat 

este fratele nostru la fel cum edomitul necircumscris era fratele evreului 

(Romani 4:11-13; Col. 2:11-13). Argumentul său merge mai departe 

susținând că deși musulmanul nebotezat nu este încă fratele nostru - la fel 

cum egipteanul necircumscris nu era încă fratele israelitului - cu toate acestea 

nu trebuie să urâm pe musulman. Evreii nu trebuiau să-i deteste pe egipteni, 

pentru că cei din urmă au fost ospitalieri cu ei cândva. Poporul lui Dumnezeu 

trebuie să se arate ospitalier și din punct de vedere spiritual. Așa trebuie să-i 

trateze creștinii pe musulmani. Exod 12:33-51 și Levitic 24:10 ne descriu 

cum mai mulți egipteni s-au alăturat poporului evreu în călătoria spre 

Canaan. Tot așa și creștinii calnivi trebuie să îi primească bine pe 

musulmanii receptivi. Ca atare, musulmanii trebuie să fie botezați și să se 

alăture bisericii ca frați creștini protestanți95. Reformatorul elvețian susține că 

protestanții botezați sunt mai apropiați de catolicii botezați decât de 

musulmanii nebotezați deoarece aceștia deși sunt străini de harul lui 
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 J. Calvin‟s Commentary on Second Thessalonians in his The Epistles of Paul the 

Apostle to the Romans and to the Thessalonians, Grand Rapids, Eerdmans, 1961, p. 191. 
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 The Directory for the Publick Worship of God in The Subordinate Standards and 

Other AuthoritativeDocuments of the Free Church of Scotland, Offices of the Free 

Church of Scotland,Edinburgh, 1933, p. 290. 
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 Francis Nigel Lee, op. cit. p.18. 
95

Francis Nigel Lee, op. cit., p.17. ,,Aceia care au fost exilați de Împărăția lui Dumnezeu 

din cauza păcatului, sunt aduși înapoi prin adopție. Aceia care meritau moartea… obțin 

binecuvântarea‟‟ - Ibidem, p. 18.  
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Dumnezeu și au corupt religia, și sunt atât de priși în abuzurile și corupțiile 

lor încât este greu să le vedem, însă ei au deja câteva urme ale chemării lui 

Dumnezeu96 - au legământul botezului. Comparând edomiții circumciși cu 

catolicii botezați și egiptenii necircumciși cu musulmanii nebotezați, Calvin 

insistă că Moise spune că dacă edomiții vor veni în Biserica lui Dumnezeu 

(vor deveni buni protestanți) - noi trebuie să îi primim și să-i integrăm în 

mijlocul nostru97. 

Musulmanii, în virtutea circumciziei lui Ismael, semnul favorii 

divine, se apropie mai mult de Dumnezeu decât păgânii care nu au semnul 

iubirii Sale98. În  Matei 28:19-20 Domnul îi îndeamnă pe ucenici să predice 

Evanghelia la musulmani și să-i convertească la Hristos, însă venirea lor nu 

trebuie confundată cu coruperea identității creștine. Din interpretarea acestor 

două texte: Isaia 19 și Matei 28 observăm predilecția calvină pentru 

predestinația musulmanilor99. Dr. Calvin a văzut încă din timpul său 

împlinirea parțială a prezicerilor sale, în convertirea câtorva musulmani la 

Creștinism. Astfel că în 1547 Calvin scria cum un magistrat anonim îl întreba 

dacă botezul trebuie refuzat unui iudeu sau turc dacă acesta îl cere. Calvin 

răspunde că un ex-evreu sau ex-turc Îl are pe Hristos în inima Lui înainte de 

a cere botezul. Oricine poate observa cât de halucinantă este afirmația 

magistratului că aceia sunt străini cărora el le atribuie credința. …Este 

absurd să folosești acest argument împotriva mea, știind că, prin credința în 
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Ibidem: ,,Suntem mai apropiați de papistași decât de turci sau de păgâni. Motivul este, 

deși papistașii sunt străini de harul lui Dumnezeu și au corupt religia, sunt atât de priși în 

abuzurile și corupțiile lor încât este greu să le vedem, însă ei au deja câteva urme ale 

chemării lui Dumnezeu. Pentru că ei au botezul, care este un semn vizibil prin care 

vedem cum Dumnezeu îi păstrează pe aceia ai casei și turmei Sale. Putem vedea cum 

papistașii sunt precum edomiții‟‟ - care au primit circumcizia, pe care botezul a înlocuit-

o acum (cf. Col. 2:11-13). Papistașii sunt și nu sunt deloc ca musulmanii. Însă 

musulmanii, potențiali convertiți și candidați la botez au fost și sunt asemenea 

egiptenilor - potențiali candidați la pocăință și botez.‟‟ 
97

 Idem, Sermons on Deuteronomy [1555f], Banner of Truth Trust,Edinburgh, 1987,  p. 

809f. 
98

 Ibidem. ,,Să luăm aminte cu mare atenție cu privire la copiii (circumscriși) ai lui 

Esau… dacă vreunul din ei va renunța la neamul său - așa cum papistașii convertiți au 

renunțat la pretențiile romaniste - el trebuie să fie primit în numărul binecuvântatei turme 

a poporului lui Dumnezeu. Astăzi, adevărații protestanți reprezintă poporul lui 

Dumnezeu. Nu a fost degeaba că Dumnezeu a poruncit ca Ismael să fie circumcis. Știm 

ce presupune aceasta. Este un semn al favorii divine. Este normal ca acesta să se apropie 

mai mult de Dumnezeu decât păgânii care nu au semnul iubirii lui Dumnezeu.‟‟ 
99

 Idem,Commentaries sur le Prophete Isaie, Ed. Par Adam & Jean Riueriz freres, 1552, 

pp. 261-264. 



 

131 
 

Iisus Hristos toți care erau străini - s-au unit cu familia și trupul lui Hristos. 

Nu există nicio rațiune pentru care aceștia să nu facă parte din Biserica lui 

Dumnezeu printr-un ritual formal (botezul) - deoarece o ratificare mult mai 

importantă a avut loc. Tot ceea ce spune cenzorul (magistratul) își are sursa 

în ignoranță  pentru că el nu înțelege că aceia care erau necurați din fire, 

prin naștere, au fost făcuți sfinți datorită legământului. Aceia care au fost 

depărtați de Împărăția lui Dumnezeu din cauza păcatului, sunt acceptați 

datorită adopției. Aceia care se îndreptau spre moartea veșnică, au obținut 

binecuvântarea, așa că ei sunt moștenitori ai cerului. Pe scurt, el nu ar 

trebui să ia în considerare deosebirea între copiii creștinilor sau ai turcilor- 

poate doar înainte de convertirea turcilor la Hristos. Este de asemenea 

semnificativ că arabii clamează a fi descendenții fizici ai lui Ismael - și că 

musulmanii de pretutindeni pretind a fi moștenitorii spirituali. Prin urmare, 

după cum Ismael a fost circumcis, tot așa și musulmanii trebuiesc botezați. 

Pentru că acum botezul a înlocuit circumcizia (Col. 2:11-13; Mt.28:19)100.  

Aceste perspective misionare trebuiesc privite prin prisma paradigmei 

predestinării și a decretelor divine, deoarece el credea că mulți musulmani au 

fost predestinați să se întoarcă la Dumnezeul Triunic al Scripturii Vechiului 

și Noului Testament. 

 

Concluzii 

 Majoritatea controverselor în care a fost implicat au avut ca miză 

dogma predestinării luată în colimator de oponenții pe care Calvin i-a 

persiflat întotdeauna cu un aer de superioritate. Împotriva dușmanilor lui 

Dumnezeu: Figius, Bolsec, Servetus sau Castellio, asemenea lui David, a 

folosit psalmi imprecatori și epitete insultătoare: trestii, porcii, bestii. Prin 

urmare, analiza imagologică de mai sus trebuie făcută prin optica doctrinei 

predestinării. În realitate, Calvin are câteva marote prin care își fărește 

minuțios întregul postament: Papalitatea, Islamul, disciplina draconică 

aplicată într-o Genevă teocrată și, bineînțeles, decretele divine materializate 

în dogma predestinației. Să ne oprim puțin asupra ei pentru a o diseca cu lupa 

logicii. Dacă Dumnezeu a hotărât pierzarea unor mari grupuri de oameni 

(popoare?), care au născocit minciuni și au făurit noi sisteme religioase, cum 

poate același Dumnezeu să decidă ca aceeași oameni (sau o parte din ei) să 

constituie obiectul misiunii Sale? Calvin anulează practic rolul liberului 
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 Idem, Appendix to the Tract on the True Method of Reforming the Church, in Tracts 

and Treatises, III:344 & 351f.  
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arbitru. De ce să-i numești bestii brutale, câini diavolești, blasfemiator 

detestabildacă Dumnezeu i-a orbit în prostia lor și ei nu și-au exercitat 

liberul arbitru? Acest decret monstruos al predestinării poate fi rezumat 

foarte plastic în cuvintele disputei dintre Calvin și umanistul Castellio101. Ca 

răspuns la acuzația lui Calvin că ar fi furat lemne de la Basel, Castellio îi 

răspunde magistral apelând la retorica absurdă a teoriei predestinării: să 

presupunem că lucrurile s-au întâmplat cum spui și că aș fi furat într-

adevăr…așa mi-a fost scris, după cum mă dăscălești tu. Atunci de ce mă 

înjuri? N-ar trebui să-ți fie mai degrabă milă de mine, fiindcă Dumnezeu mi-

a hărăzit o asemenea soartă și m-a făcut în așa fel încât, vrând-nevrând, 

trebuie să fur? De ce strigi tu în cele patru zări că m-am dedat la furt? Ca să 

mă abțin de la a mai fura în viitor? Dar dacă eu fur constrâns de ursita mea, 

dacă fapta aceasta e urmarea predestinării divine, tu ești dator să mă 

absolvi în scrierile tale: mă apasă jugul fatalității - un jug pe care nu-l pot 

lepăda. În acest caz, mi-ar fi imposibil să mă abțin de la furt pe cât îmi este 

să sporesc cu un țol înălțimea trupului meu.102 Din acest moment teologia 

Papei de la Geneva se poate rezuma în sintagma: destin implacabilsau, mai 

simplu, în fatalistele vorbe populare: Așa a vrut Dumnezeu.  
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 Ștefan Zweig. op. cit. p. 186. Apelând la pedepsele vetero-testamentare, Calvin dorea 

moartea acestei ,,lichele umaniste‟‟: ,,Dumnezeu să te nimicească, Satano!‟‟  
102

Ibidem, pp. 186-187. 
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IMAGOLOGIE COMPARATĂ 

 

 

 

Imagologie (stereotipuri) 
luterană 

Imagologie (stereotipuri) calvină 

,,Nobilii turci’’ ,,Fii ai lui Ismael’’ (circumcizia - semnul 
favorii divine’’.  
În ierarhia calvină a grației divine:  
1. catolicii (botez)   2. musulmanii 
(circumcizia lui Ismael)   3. Păgânii 

 Turcii: ,,Nuiaua mâniei lui 
Dumnezeu’’ 

Turcii - ,,Flagelul lui Dumnezeu’’ (indirect) 

 Turcii: ,,violenți și obsedați de 
sex’’ 

 Turcul: ,,bestie brutală, poligam și mânat 
de pofte carnale’’ 

 Turcul ca ,,Antihrist’’ Turcul ca Antihrist 

 Turcii asemuiți cu Papistașii : 
,,cele două coarne ale 
Antihristului’’, ,,Gog și Magog’’ 

 Turcii asemuiți cu Papistașii: ,,cele două 
coarne ale Antihristului’’ 

 Turcii: ,,niște mincinoși’' Turcii: ,,câini diavolești’’, ,,înșelați de 
spirite false’’ 

Mahomed: ,,marele diavol’’ Mahomed: ,,blasfemiator oribil’’ 

Thomas Muntzer: ,,Satana de la 
Altstadt’’ 

Servetus: ,,un Mahomed’’, ,,o creatură 
ciudată condusă de satana’’ 

 Islamul unitarian vs. Creștinismul trinitarian  

  Turcii: Obiectul misiunii divine 
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ASPECTE SOCIALE, CULTURALE ȘI RELIGIOASE 

ALE COMUNITĂȚII ORTODOXE DIN LOCALITATEA 

BELIN (AZI JUD.COVASNA), ÎN PERIOADA 

INTERBELICĂ 

PANCIU LAURENȚIU-GABRIEL

 

 
Abstract:The period of interest is defined through a communication towards 

knowledge (Parish – the Archpriestship Office St. George – Sibiu Bishopric 

Centre) of the central-ecclesiological events with accents in the social area 

and in the daily life of the history of the reality of living in a multiethnic and 

pluriconfessional.  

 The archive that we research (The Ecclesial Centre of Research 

Metropolitan Nicolae Colan from Sfântu Gheorghe city, Covasna County) 

comprises the correspondence of the administrative units, abundant in 

statistical data relevant for the knowledge of the actual situation in the field.  

 Execution of the agrarian legislation, organization of the education 

in Romanian and the existence of scholarships, organizing offertory with a 

social-charitable character or with precise destinations, elections for the 

congress, correspondence regarding social problems, solutions, and also the 

refresher courses for priests, all these constitute the variety of the theme 

approached.  

 The variety of the archivistic theme makes the reality of a certain 

time and space (the inter-war period in the county Treiscaune) a part of the 

macrosocial history of a people in a permanent revaluation, due to the newly 

developed discoveries. 

 

Keywords: administrative units, archive, multiethnic and pluriconfessional 

space, education 

 

 Preliminarii 

 

 Centru de comună, satul Belin este situat pe cursul de est și pe malul 

drept al Oltului, pe valea pârâului Belin, între Aita Mare și Hăghig, după 

cotul cel mare din Țara Bârsei, la extremitatea nord-estică a acesteia și la 

                                                           

 Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj Napoca, Școala Doctorală a  Facultății de Teologie 

Ortodoxă „Isidor Todoran”, specializarea „Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Noțiuni 

de Paleografie”, Profesor coordonator: Pr.Prof.Univ.Dr.Moraru Alexandru. 
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poalele vestice ale Munților Baraolt, la o distanță de 30 km de Brașov și 34 

km de Sfântu Gheorghe. 

 Cultura și tradiția, socialul și cultul, cu variatele forme de manifestare 

reprezintă izvoarele istoriei orcărei zone și timp, ca unele ce definesc umanul 

în procesul de cunoaștere istorică prin caracteristicile proprii unei comunități 

trăitoare într-un spațiu și timp specific. 

 În ceea ce privește strict Parohia Ortodoxă Română Belin, din 

Protopopiatul Treiscaune, din Arhidieceza Transilvaniei, astăzi județul 

Covasna, vom urmări documentele cu caracter inedit pe care le putem regăsi 

în Arhiva „Centului de Cercetare și Documentare Mitropopit Nicolae Colan”, 

din localitatea Sfântu Gheorghe, perioada de interes fiind cea interbelică, 

arhivistic îndosariată în Dosarele cu Nr.24(1919)- 64(1939-1940), încă dintru 

început constatându-se caracterul biling al documentelor. 

 

 Viața școlară și culturală 
 

 Viața bisericească parohială era una bine ancorată în principiul 

ascultării canonice față de Centul Eparhial Sibiu, deoarece putem consulta un 

număr important de acte -sub forma unor ordine circulare sau scrisori 

oficiale- care dovedesc aceasta. 

 De cele mai multe ori Ordinele Circulare înfățișează problematici cu 

teme ce variază-n funcție de contextul social și religios al comunității căreia 

îi erau destinate: astfel avem Ordinul Circular Nr.7221Bis. al Centului 

Eparhial Sibiu, întărindu-l pe cel al On.(oratului) Consiliu Diligent Român cu 

Nr.12948/19 septembrie 1919 prin care se cerea Protoprezbiteriatelor să 

alcătuiască fișe cu date statistice clare asupra stării școlare a preoțimii, 

rapoarte care să cuprindă informații despre: „calificațiunea preotului (n.a. 

adică dacă are sau nu Teologia terminată), data de la care activează în 

Parohie, numele soției și al pruncilor”, precum și datele personale ale 

acestuia, alături de venitul curat al parohiei, termenul de executare fiind 

stabilit pentru 10 noiembrie (Parohie către Protopopiat), respectiv 1 

decembrie (Protoierie către Centul Eparhial) al aceluiași an1. 

 Importanța care apare-n studierea acestui tip de documente este aceea 

a înțelegerii modului de a se raporta a Centului Eparhial vis-a-vis de relațiile 

cu și între Parohiile aflate-n aria juridic-administrativă a acestuia (ex: luarea 

la cunoștiință a unor probleme interne ale Parohiei nu a însemnat automat 

implicarea financiară a Arhiepiscopiei, ci după putință, susținerea graduală 

                                                           
1
 Arhiva din localitatea Sfântu Gheorghe a Centrului Eclesial De Cercetare Mitropolit 

Nicolae Colan ( în continuare Arh.Sf.Ghe.CEDCMNC), Fondul Parohia Ortodoxă 

Belin, Dos. Nr. 26/1919, p.2. 
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spre rezolvarea piedicilor întâlnite, după cum vom putea constata din cele ce 

urmează). 

 Socialul și societatea își aveau un rol bine definit, dar și important în 

viața bisericească, cu care conlucra spre buna desfășurare a vieții cotidiene și 

a momentelor de reală importanță. Ordinul Circular Nr.7681/10 octombrie 

1919, semnat de Dr.Ilarion Pușcariu, Vicar Arhiepiscopesc (n.5 septembrie 

1842 - †8 septembrie 1922), și de Dumitru Coltofeanu, Secretar Consistorial, 

îmbină în acest sens necesitatea Protoieriilor, respectiv a Parohiilor de a 

oficia slujba de pomenire a Regelui Carol: „Onoratul Consiliu Diligent, 

Resortul Cultelor și al Instrucțiunii publice prin rescriptul Nr.17048/1919 de 

la 9 octombrie ordonează”celebrarea în 19 octombrie (Dumninica) a 

Parastasului Regelui Carol I. Deasemenea este precizată obligativitatea ca 

elevii școlilor confesionale și toți dascălii lor să participe la acest eveniment2. 

 Expectanțele conform anului școlar 1919-1920 precizate de Ordinul 

Circular Nr.7067Școl. sunt cele care prevedeau începerea Școlii la data de 1 

octombrie, cu obigativitatea angajării -acolo unde nu există- a unui profesor 

din partea Oficiului Protoprezbiterial, cu statut de suplinitor, pentru a nu fi 

necesară închiderea vreunei Unități de Învățământ. 

 Amănuntul extraordinar îl constituie obligația clerului de a suplini 

locurile vacante din școli, preoții ocupând funcția de Directori Școlari, cu 

responsabilitatea selectării -ca urmare a cercetării în Parohiile încredințate- a 

tinerilor și tinerelor care îndeplinesc criteriul de vârstă necesar școlarizării, în 

vederea începerii imediate a instrucției. Circulara prevedea și necesitatea 

comunicării până la 1 octombrie3 (către Protoierii) a numărului celor înscriși, 

iar către Centrul Eparhial în termen de 8 zile. 

 Dispoziția cu Nr.4 în ceea ce privește predarea unor discipline de 

învățământ în conformitate cu planul didactic, decide ca predarea să se axeze 

mai mult pe viața și cultura românească: „să se urmeze planul de învățământ 

dat de Consistoriul Mitropolitan cu excepția Limbii Maghiare, Istoriei și 

Geografiei maghiare. În locul limbii maghiare să se propună mai intens limba 

română și economia, iar în locul istoriei și geografiei ungurești să se propună 

istoria și geografia României Mari, (...) Ca manuale să se folosească numai 

cărțile admise de Resortul Cultelor, publicate atât în Telegraful Român, cât și 

în Renașterea Română (Prevederea Nr.5)”4. 

 Regăsim și acte (Ordinul Circular Nr.5868Bis.) prin care se 

dispuneau zilele de funcționare ale Școlilor, fiind înștiințate Direcțiunile, 

Parohiile, precum și Protoieriile care sunt sărbătorile bisericești și naționale 

                                                           
2
 Ibidem, p.4. 

3
 Ibidem, p.57. 

4
 Ibidem, p.6. 
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în care programul predării materiilor va fi sistat pentru a se respecta cu 

precădere praznicul sau sărbătoarea cu caracter național (spre a exemplifica 

amintim Ziua Regelui-24 August, A Patriei- 24 Ianuarie, A Independenței- 10 

mai)5. 

 Prin Circulara Nr.7031Școl./7 Septembrie 1919,urmare a Ordinului 

Școlar Nr.12903/1919 și luarea în atenție cu Nr.165/28 august 1919 la nivel 

Mitropolitan, constatăm faptul că legislația instrucțiunii presupune schimbări 

la nivelul învățământului pedagogic, de care ia act și Biserica, spre plierea 

activității din cadrul Școlilor Confesionale pe noua organizare statală, 

stabilindu-se prin această Circulară și structura propriu-zisă a învățământului, 

acordarea de burse elevilor merituoși, dar și modalitățile de admitere 

conform aptitudinilor și capacităților aplicanților (muzica, examenul 

medical)6. 

 O scrisoare ne atrage atenția: Directorul școlii normale (preparandia) 

din Deva, (n.a. semnat)Sporea, cerea trimiterea la instituția de învățământ 

condusă, în vederea înscrierii a unor tineri din localitatea Belin, oferind  

posibilitatea urmării a două cursuri (inferior și superior), aceștia fiind 

beneficiarii -pe lângă învățământul în limba română- a unor stipendii în 

număr de 15, precum și a 15 jumătăți de stipendii (burse)7. 

  Adresa Nr. 2102/16 septembrie 1919 transmisă de Inspectorul Școlar 

anunța faptul că Școala normală de fete din localitatea Sfântu Gheorghe 

îndeamnă deasemenea conducerea Bisericii la promovarea aceasteia în 

rândul parohienilor săi8. 

 Școala primară română de stat din Belin (a cărei Președinte a Sfatului 

Școlar era Preotul Paroh din Belin, Pr. Ioan Sângeorgean) eliberează o 

înștiințare cu Nr.90/1920 care tratează una din problemele stringente ale 

Școlii primare române de stat din Belin. Aceasta era descrisă în 

corespondența dintre unitatea de învățământ și Revizorul Școlar. Tema 

abordată era aceea a lipsei lemnului de foc necesar încălzirii sălilor de curs,  

iar această lipsă resimțită de corpul didactic și elevi a condus la îngreunarea 

procesului educativ. Problema s-a dezvortat în urma opririi de către pădurarul 

Giula Boda (apare și problema enunțată prin Actul Ocolului Silvic Baraolt 

nr.78/1920, cum că pădurarul a comunicat tăierea a 12 stânjeni destinați 

încălzirii locației școlare, cerându-se răspuns la acest fapt contrastant în 

declarații, personalului responsabil al unității de învățământ)9, a muncitorilor 

                                                           
5
 Ibidem, p.10. 

6
 Ibidem, pp.12-13. 

7
 Ibidem, p.47. 

8
 Ibidem, p.55. 

9
 Ibidem, p.7. 
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tocmiți pentru tăierea masei lemnoase aflate în proprietate, decizie luată însă 

fără înștiințarea Școlii sau a Ocolului Silvic. Cu toate acestea responsabil 

pentru acest neajuns a fost găsit Pr. Ioan Sângeorzan,  Parohul Parohiei 

Ortodoxe Belin și Președintele Sfatului Școlar din localitate10. 

 Corespondența curpinde și răspunsul vis-a-vis de problema lemnului 

(Nr.2176/1920), deoarece în actele Ocolului Silvic acesta (lemnul) figura ca 

fiind în proprietatea Bisericii, nu a Școlii, fapt pentru care autoritatea 

competentă s-a opus despăduririi. Revizorul Școlar adresa alături de 

răspunsul său și o mustrare, prin care atrăgea atenția că Școala are pădure 

proprie, iar lemnul trebuiatăiat din vreme, făcându-l pe acesta (Pr.Paroh) 

răspunzător, fapt care ar putea duce chiar la „a ne face de râs în fața 

străinilor”11. 

 Circulara Nr.584/1920 (în manuscris) semnată de Revizorul Școlar 

(Popescu), din Tractul Treiscaune, adresată Oficiului Parohial grec-ortodox 

român din Belin ne oferă o privire de ansamblu asupra stării preoțimii, și 

asupra obligativității în rândurile acesteia de a promova cultura și necesitatea 

școlarizării omului de rând (ex.: a școlilor de meserii). 

 Identitatea religios-națională a zonei de referință constatăm că 

reprezenta pentru Centrul Eparhial Mitropolitan un punct principal în ceea ce 

privește conservarea prin credință și cultură a  unității locuitorilor, dovadă 

Dosarul Nr.53, cuprinzând hotărârea Centrului din 13 ianuarie 1935 vis-a-vis 

de dania Ierarhului ardelean, Nicolae Bălan, care pe cheltuiala proprie a 

trimis 20 de cărți de rugăciuni, cu scopul de a fi împărțite gratuit elevilor din 

cele 2 Școli de stat care funcționau la acea vreme în localitatea Belin12. 

 

 Viața Bisericească și  socială 
 

 Un aspect important este acela al denumirii sub care era cunoscută 

Biserica Ortodoxă Română în această perioadă, anume Biserica grec-

ortodox-română. 

 Ordinul Circular Nr.6847Plen./29 iulie 1919 ajută la înțelegerea 

administrativă a vieții bisericești, ca unul ce prevede hotărâri luate în Ședința 

ce s-a desfășurat în Biserica Catedrală din Sibiu, unde s-au ales 27 de 

membrii consistoriali, delegați în scopul susținerii noii formațiuni 

organizatoric-administrative din orașul Cluj; jurisdicție canonică era 

exercitată asupra a 11 Protopopiate ale Arhidiecezei (Abrud, Bistrița, 

Câmpeni, Cetatea-de-piatră, Cluj, Dej, Lupșa, Murăș-Oșorheiu, Turda, 

                                                           
10

 Ibidem, pp.4-5. 
11

 Ibidem, pp.6-7 
12

 Ibidem,  Dos. Nr.26, Nr.134/1935 



 

139 
 

Unguraș), fapt specificat în Concluzul Congesural Nr.67/1909, la care se 

adaugă 10 Parohii din tractul Târnava (Cucerdea-Română, Cuștelnic, Deag, 

Fârău, Herepea Maghiară, Heria, Sălcud, Sânbenedic, Șilea Maghiară și 

Spâlneca). Se decide ca aceste unități parohiale și protopopești să iasă de sub 

Arhiepiscopia Sibiului, pentru ca începând cu data de 1 octombrie să 

funcționeze sub Arhiepiscopia Clujului13. 

 Varietatea temelor abordate în cadrul actelor păstate-n Arhiva 

Parohială diferă și-n conținut, dar și-n format (tipărite sau scrise de mână). 

Un bun exemplu de organizare internă este acela al corespondenței dinte 

Părintele Protoiereu Negoiescu, Administrator Protopresbiterial din Întorsura 

Buzăului, ieșită din Secretariatul Protopopiatului cu Nr.313/1919, înaintată 

noului Preot paroh al Parohiei, cu prilejul transferului Părintelui Barbiec din 

Aita Mare, care se face dator a preda gestiunea mobilă și imobilă a Parohiei 

Belin („în termen de 72 de ore de la primirea prezentei”14) pe care a 

administrat-o în funcția de paroh. Nesupunerea la această decizie avea să 

atragă după sine la implicarea directă a oficiilor superioare ierarhice, 

respectiv Protopopiatul. 

 Solidaritatea față de viața bisericească reiese și din apelul adresat prin 

Circulara Nr.8762/1919Ep.15, care stipula necesitatea implicării directe a 

tuturor Parohiilor și Protoieriilor din Mitropolie la ajutorarea financiară 

necesară ridicării unei noi Catedrale în Cluj, fapt prilejuit pe de o parte de 

nevoia spitituală, de a avea un lăcaș de închinare, a credincioșilor trăitori în 

aceast spațiu, iar în mare parte datorat Marii Uniri și urmărilor vizibile ale 

acesteia în lume. 

 În luna octombrie are loc încheierea acestei colecte conform 

Înștiințării Nr.580/1920; în colțul documentului din dreapta, sus, apărea și 

însemnarea grafică a sumei strânse în vederea împlinirii acestui demers, 

anume 125 de coroane16. 

 Conform actului Nr.5793Plen. se hotărăsc ca abuzive și nefondate 

alegerile congresurale din primăvara anului 1916, când autoritatea maghiară 

a încălcat prevederile statutare, drept pentru care la 5 septembrie 1919 se 

hotărăște întrunirea cercurilor colegiilor preoțești, în număr de 20 de pe 

întinsul Mitropoliei, între care și Parohia Belin, Protopopiatul Treiscaune, din 

Cercul Sepsiszentgyörgy. Propunerea pentru Treiscaune a fost aceea a 

Dr.Nicolae Vecerdea, Prefectul din Sfântu Gheorghe. Însemnarea de pe 

spatele actului este aceea că „se recom.(andă) dep.(utat) cong.(resual) ori: 

                                                           
13

 Ibidem, p.16-20. 
14

 Ibidem, p.20. 
15

 Ibidem, pp.26-27. 
16

 Ibidem, p.54. 
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Dr.N.Vecerdea, Dr.V.Roman, Dr.V. Rauceanu17”. 

 Putem regăsi și corespondență cuprinzând prevederi ale organizării 

serviciilor religioase prilejuite de zile de praznic cu caracter religios, sau 

național, slujbe cu caracter evocativ în care se vor pomeni eroii neamului, 

sau după caz, personalități marcante ale zonei care de-a lungul vieții au avut 

un aport important asupra vieții local-social-bisericești. 

 Viața socială s-a bucurat de sentimentul solidarității interumane, 

răsfrânt în viața sacerdoților clerici, prin Ordinul Circular Nr.4022Epitr. care 

amintește despre existența unui fond destinat salarizării preoțimii sărace, 

precum și clerului pensionar, fond la care contribuiau preoții, diaconii și 

capelanii activi, criteriul contribuției fiind cel al întinderii teritoriale al 

parohiei, precum și al numărui de credincioși încredințați spre păstorire; de 

pildă la peste 1000 de suflete 50 de coroane; între 600-1000 suflete 40 de 

coroane; sub 600 de suflete 30 de coroane. Modul acordării acestui ajutor 

rezultat din fond ținea de gradul administrativ, dar și de pregătirea școlară. 

Precizarea ce se face era și aceea a timpului necesar contribuirii pentru a 

putea beneficia: 40 de ani pentru cler, și 35 de ani pentru profesori18. 

 Circulara aceasta este trimisă datorită vitregiilor Primului Război 

Mondial, fapt care a dus la întreruperea cotizației, iar fondul funcționând și 

pe timpul acestuia a suferit o micșorare reală, sesizându-se necesitatea 

reînceperii colectării sumelor stipulate. Astfel, se va porni de la încasarea  

ultimei sume plătite înainte de război, până la zi. 

 Viața socială nu rămâne neatinsă de implicarea Bisericii, deoarece 

prin Circulara Nr.5660Bis./1919, aflăm de starea sanitară grea a societății, 

care se lupta cu igena defectuoasă. Actul vorbește despre aceste greutăți 

rezultate ca urmare a războiului și a sărăciei, textul descoperindu-ne 

informații despre o epidemie de tuberculoză, despre boli venerice, ori despre 

o mortalitate ridicată în rândul copiilor, probleme rezultate ca urmare a 

neîngijirii, a lipsei curățeniei, sau variatelor probleme de nutriție, precum și a 

lipsei îmbrăcămintei corespunzătoare sezoanelor anului. Se precizează ferirea 

de morburi (tuberculoză) care vine ca o obligație sfântă a preotului (dator de 

a învăța pe credincioșii săi despre igiena sufletului, dar și a trupului, Templu 

al Duhului Sfânt), care conform scrierilor scripturistice, el, va da socoteală de 

sufletele încredințate19. 

 Ordinul Circular Nr.4914Bis./2 iulie 191920 tratează probleme legate 

de demersul misionar-pastoral al femeilor din perioada interbelică, care s-au 
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 Ibidem, pp.32-39. 
18

 Ibidem, Dos. Nr. 26/1919, p.51. 
19

 Ibidem, p. 53. 
20

 Ibidem, pp.68-69. 
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întrunit într-o organizație cu sediul la Sibiu, numită Fundația Femeilor 

Ortodoxe, având scop precis de îngrijire a mormintelor soldaților căzuți în 

război. Interesantă este motivația gestului: pentru ca să nu se piardă urma lor, 

deoarece ei nu sunt adunați la un loc comun, ci odihnesc somnul de veci în 

păduri, câmpuri, munți, ori alte locuri unde și-au jertfit viața. 

 Propriu-zis, Parohia Ortodoxă Belin, prin reprezentantul său legal, 

Preotul Paroh, și printr-un protocol de parteneriat cu Fundația Femeilor 

Ortodoxe, avea să ia în evidență locurile de odihnă ale eroilor, existente pe 

raza teritorial-administarativă a acesteia, iar prin Comitetul menționat să se 

îngrijească de acestea. Fundația pentru a funcționa avea nevoie de aplicanți, 

voluntarii trebuind să formeze și un fond, sumele strânse astfel fiind necesare 

acoperirii costurilor punerii în valoare a mormintelor eroilor. Ordinul 

Circular hotărea strângerea sumelor în ziua „Schimbării la Față a Domnului” 

și înaintarea acestor donații către Oficiul Protoieresc. 

 O declarație colectivă anunțala data de 26 ianuarie 1933 dorința 

aflată în proces de a fi materializată a femeilor din Belin, care s-au organizat 

în Fundația sus numită. Se aștepta înscrierea de noi membrii, cu adăugirea 

necesității plății unei taxe de apartenență, cu caracter benevol. Cercetând 

documentul regăsim sume înte 10 și 40 de coroane. Interesant este aspectul 

apariției unor nume cu origine maghiară, spre exemplu, Pakúlar Arane, 

Bokor Sandonne, Szöcz Györyné. Ipoteza personală este că numele 

românești ar fi suferit în timp procesul maghiarizării, ori ca urmare a 

căsătoriilor mixte, ca produs în timp al deznaționalizării. De asemenea putem 

fi martorii unei situații reale, favorabile, a buneiconviețuiri din sânul acestei 

mici comunități, efecte ce au dus la menținerea bunelor legături oglindite și-n 

prezentul document, a unor femei ce se unesc în favoarea unui țel comun: 

filantropie cu pronunțat caracter social, materializat prin variate acțiuni21. 

 De asemenea, în conformitate cu Ordinul Circular Nr.4924Bis./6 iulie 

1919,existau ajutoare venite din partea Consiliului Diligent Român, Resortul 

Cultelor și Instrucției Publice, prin Consistoriul Arhidiecezan: adaos 

financiar familial pentru fiecare copil în valoare de 400 de coroane; ajutor în 

haine: paroh sau capelan de 1000 de coroane, iar pentru soție și fiecare copil 

de 400 de coroane/1918, iar pentru 1918: adaos familial după soție/copil- 800 

de coroane; ajutor haine după soție/copil- 400 de coroane; preot/capelan- 

1000 coroane, cu obligația organizării sistematice a oferirii acestor sume22. 

 Ordinele circulare însă nu aveau drept tematică numai aspectele bune 

ale vieții bisericești-sociale, ci cuprindeau și teme ce vizau probleme 

pedepsite prin dojane, sau constatări ale unei nereguli. În acest sens, Ordinul 
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 Ibidem, Dos.Nr. 40/1933, p.415. 
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 Ibidem, Dos.Nr. 26/1919, p.70. 
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Circular Nr.7996Bis./15 octombrie 1919, este ilustativ, deoarece vorbește 

despre faptul că la nivelul Centrului Eparhial existau sisizări că unii clerici ar 

întreține activități contrare chemării preoțești (negoț sau tranzacții 

nepermise), fiind îndemnați prin Preaonorații Părinți Protopopi la îndreptare, 

iar aceștia din urmă să fie atenți la cercetările disciplinare realizate în timpul 

vizitelor canonice realizate-n teritoriu, chemând la răspuns bun, conform 

demnității sacerdotale23. 

 Putem înțelege modalitatea viețuirii clerului în perioada prebelică, 

dar și a Primului Război Mondial, printr-o Adeverință pe care o regăsim 

anexată în Arhiva anului 1919, înregistrată cu nr.15, care tratează despre 

venitele stolare cuprinse-n perioada 1913-1918, și declarația Parohului 

asupra salariului primit. Astfel vom constata că venitul era de 3 

coroane/familie, Parohia fiind formată din 100 de familii (populația a variat 

în perioada de referință între 759-736 locuitori, credincioși români), rezultă 

300 de coroane/an. Se face precizarea că alte venite nu există, nici pământ, 

nici recoltă. Documentul este semnat de Preotul Paroh Ioan Sângeorzan 

(1901-1927). Întregirile de la stat sunt în valoare de 8969, 34 coroane și 120 

coroane (prestații în natură- casa parohială). Viza autenticității celor declarate 

aparține Administratorului Protoprezbiterial G.Negoiescu, al Protopopiatului 

Întorsura Buzăului, datat 5 octombrie 191924. 

 Imaginea unitară a unui cler bine pregătit intelectual și implicat în 

viața socială a credincioșilor păstoriți ni se dezvăluie prin Convocarea 

Nr.132/1920 a Protoieriei Treiscaunelor, cu sediul în Întorsura Buzăului, 

(Admin. Protoieresc fiind Pr. George Neagovici), care prevedea formarea 

continuuă a clerului, prin alipirea de chemarea sacerdotală completă, anume 

aceea a prezenței în persoana preotului a cunoștințelor specifice 

administrației parohiale, dar cu precădere a slujirii responsabile: se cerea 

prezența clerului la Conferința preoțească, cu slujirea încă din zorii zilei a 

Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, apoi a rânduielii Parastasului de obște în 

amintirea clericilor adormiți întru Domnul, iar mai apoi pe ordinea de zi se 

adaugă discuții organizatorice gospodărești. Faptul extraordinar îl constituie 

dorința Protoiereului de a imortaliza momentul printr-o fotografie de grup, 

aceasta fiind și prima Ședință ținută după înfăptuirea României Mari25. 

 Implicarea Centrului Eparhial în viața parohiilor s-a făcut cu 

duhovnicie și aplecare către clerul care avea nevoie de îndrumare, spre a 

putea să fie lumină pentru credincioșii pe care-i păstorea. Astfel, un 

document datat 19 februarie 1920 și semnat de Pr.Protopop Negoiescu G., 
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 Ibidem, p.72. 
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 Ibidem, pp.76-80. 
25

 Ibidem, Dos. Nr. 27/1920 p. 30. 
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din Întorsura Buzăului ilustrează cu acuratețe decizia Centrului Eparhial 

transmisă Preotului Paroh: „ să fii cu tact pastoral și poartă-te cu credincioși 

cu duhul blândeții”26. 

 O nouă temă abordată și semnată de Revizorul Școlar (Popescu) este 

aceea a Ordinului Circular Nr.1530/19 octombrie 1920 care vorbea despre 

recrutarea învățătorilor născuți între 1897-1899, care nu au „făcut școala de 

ofițeri în rezervă în armata austro-ungară”(documentul este bilingv, română 

și maghiară, formatul folosit este a două coloane, și este semnat de Revizorul 

Școlar Popescu), hotărârea nesuferind nici o amânare27. 

  Ca urmare a trecerii la cele veșnice aMitropolitului Vasile 

Mangra(n.25 mai 1850-†1 octombrie 1918)scaunul Mitropolitan al Sibiului 

devenea vacant, fapt pentru care electoratului mitropolitan îi revenea datoria 

alegerii unui nou Întâistătător în scaunul Arhipăstoresc. Pentru înalta 

demnitate bisericească a fost ales profesorul de teologie, Nicolae Bălan (27 

aprilie 1882- †6 august 1955), intrarea în monahism fiindu-i săvârșită de 

Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului la mănăstirea Hodoș Bodrog, iar 

hirotonia întru Arhiereu la 30 mai 1920, de praznicul Rusaliilor. În acest sens 

avem Ordinul Circular Nr.2990Plen./22 mai 1920, care anunța acest moment 

festiv al hirotoniei și instalării noului Mitropolit al Ardealului, document 

transmis întregului cler ardelean spre conformare, luare la cunoștință și 

pomenire a Arhipăstorului Nicolae Bălan conform dipticului bisericesc28. 

 Lascurtă vreme de la instalarea în scaunul arhipăstoresc, una din 

preocupările principale a fost aceea de a unei formări continuue a clerului, 

organizând cursuri preoțești în vederea obținerii de noi gradații, locația fiind 

cea a Sibiului. Acest lucru avea să fie oficial justificat și anunțat prin Ordinul 

Circular Nr.7399Bis./12 Octombrie192129. 

 Sporirea dorinței credincioșilor de a avea preoți care să se roage 

pentru ei a dus și la necesitatea reorganizării vieții administrativ-teritoriale 

bisericești, prin înființarea de noi unități protopopești.Astfel, documentele 

vor trata despre înființarea Protopopiatului Sfântu Gheorghe, cu sediul în 

orașul omonim și Protopopiatul Oituz, cu sediul în orașul Târgu Secuiesc, 

precum și despre alegerea unor noi administratori protopopești care să 

deservească unitățile administrative nou înființate30, conform cuCirculara 

Nr.745/ 28 Septembrie1921. 

 Anii 1921-1924 cuprind decizii și ordine cu caracter legislativ-
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canonic, misionar, duhovnicesc, precum și religios-social, fiind semnate în 

cea maii mare parte de Mitropolitul Nicolae Bălan și contrasemante de 

Arhiereul Vicar Ilarion Pușcariu, și alți prelați, privind necesitatea înființării 

de Orfelinate cu destinația ajutorării orfanilor de război31, precum și 

necesitatea implicării comunitare în acest demers; sporirea vieții culturale 

prin înființarea de noi biblioteci -acolo unde nu există, iar unde există, 

sporirea lor-, realizarea de abonamente la periodicele vremii (amintim: 

Gazeta „Lumina Satelor”); întocmirea de statistici corecte și complete ale 

situației datelor parohiale, nefiind omisă nici problematica stopării 

fenomenului sectar prin temeinicia întregii vieți pastorale a clerului ortodox, 

sau filantropia unită cu viața liturgică a Bisericii în conformitate cu Ordinul 

Circular Nr.655 Bis./6 februarie 1933(cercetarea bolnavilor la casele lor și 

săvârșirea de rugăciuni pentru aceștia și pentru cei care au nevoie32). 

 Un punct important îl ocupă sfințirea Bisericii grec-orientale române 

din localitatea Sfântu Gheorghe, precum și opoziția autorităților locale asupra 

manifestărilor întreprinse, care ar fi avut  caracter național. Totodată, în 

vederea unei pastorații juste se interzice colaborarea preoților ortodocși cu a 

acelora de alte confesiuni. 

 Anii 1926-1927 cuprind în mare parte documente de stare civilă 

(mitricale), dar și stabilirea regulamnetului de funcționare a nou înființatei 

școli de cântăreți din Sibiu, precum și a normelor de acceptare a orfanilor de 

război în internatul arhidiecezan. 

 Există de asemenea Dosarul Nr.31, care cuprinde procesele verbale 

parohiale scrise între anii 1926-1933, scrise în limba maghiară, cuprinzând 

hotărâri privind delimitări de hotar în cauza terenurilor expropriate, diferite 

probleme interne, justificări și chitanțe achiziții și înștiințări ale cumpărării 

de cărți pentru bibliotecă. 

 În anul 1933 se constituie faptic „Societatea Tinerimii Adulte Sfântu 

Gheorghe”, alcătuită și din membrii locuitori ai Belinului, cu mențiunea că 

aceștia vor activa o perioadă de 30 de ani.  

 Tot odată aflăm din Ordinul Circular Nr.385/1933 de necesitatea ce 

se impunea în localitatea Blaj, de a zidi un lăcaș de cult pentru creștinii 

ortodocși, care constituiau singura comunitate religioasă care nu avea 

biserică33. 

 Tot pentru anul 1933 regăsim Actul cu Nr. 902/8 iunie 1933 al ARPA 

(Asociația Română Pentru Propaganda Aviației), care tratează despre  

responsabilizarea populației în eventualitatea izbucnirii unui nou război 
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mondial. Se cerea ca această înștiințare să fie făcută prin intermediul 

personalului clerical, care avea datoria de a conștientiza credincioșii că 

viitorul țării stă în apărarea aeropurtată, și astfel este necesară susținerea 

acesteia în vederea sporirii patrimoniului material și mentenanța celui aflat în 

posesie. Pentru acest lucru se acordau un număr de insigne și diplome de a 

cărora distribuire dispunea Preotul Paroh, colectând și suma de 40 de lei 

(prețul de confecționare) ce avea să fie înaintată prin mandat poștal 

Asociației sus numite34. 

 Pentru anii 1933-1935 regăsim o serie de Procese Verbale de „bună 

învoire” întocmite în vederea săvârșirii Tainei Căsătoriei între enoriașii 

parohiei Belin. Acestea erau propriu-zis declarații pe propria răspundere a 

viitorilor miri, cum că la momentul în care vor avea urmași, aceștia vor fi 

încreștinați în religia Ortodoxă35. 

 Dosarul Nr.47 cuprinde între alte documente cu caracter repetitiv 

(doc.privind starea civilă -mitricale-, acte justificative ale venitelor și 

cheltuielilor ș.a asemenea), un act vorbește despre un protest împotriva 

„Acordului cu Roma”36, susținut de „Frăția Ortodoxă Română”, datat 19 

noiembrie 1934, Sibiu, cuprinzând 3 puncte (1. Răpirea drepturilor câștigate 

de Biserica Ortodoxă Română în fața maghiarității, pe plan școlar; 2. 

Impropierea de averi necuvenite prin trecerea lor în proprietatea Statusului 

Catolic Maghiar; 3. Acordarea de noi forțe catolicismului, fapt periculos 

pentru identitatea națională și unitatea sufletească a României Ortodoxe). 

Adresa este menită retrocedării Statului și Univerității din Cluj a averilor 

„reținute ilegal37” de Statusul Catolic Ardelean. 

 Multitudinea aspectelor abordate de documente, surprinde 

evenimente sociale din cele mai diferite: aniversarea cu ocazia împlinirii a 30 

de ani de preoție a Parohului, sau îndemnuri adresate credincioșilor din 

partea Oficiilor Parohiale de a-și face asigurare de viață.  

 Una din cele mai dureroase stări de fapt ale Parohiei este surprinsă în 

Adresa Nr.69/14 mai 1935, cuprinzând starea grea a acesteia, prin care 

Preotul Paroh înștiința Oficiul Protoieresc, administrat la acea vreme de 

vrednicul de pomenire Protopop Aurel Nistor (activ.1924-1940).  

 Unitatea Parohială trece printr-o criză financiară așa de acută, încât și 

odăjdiile bisericești necesare desfășurării cultului lipsesc cu desăvârșire, 

urmare și a vitregiilor venite prin mâna celor peste 2000 de conaționali care 

în anul 1917 au incendiat Sfintele Odăjdii, precum și Cărțile de Slujbă. Se 

                                                           
34

 Ibidem, pp.338-339. 
35

 Ibidem, Dos. Nr. 41, pp.1-14. 
36 

Ibidem, Dos. Nr. 47, p.11. 
37

 Ibidem, Dos. Nr. 47, p.11. 



 

146 
 

percizează de asemenea și faptul că Reforma Agrară nu a fost prea darnică, 

Parohia Ortodoxă neputând nici măcar a cugeta la egalarea bunurilor deținute 

de Biserica locală maghiară. Drept urmare singura șansă de ajutor în viziunea 

Parohului din Belin era aceea de a fi ajutat de Parohia Araci, păstorită de cel 

ce era și Protoiereu.  Se considera că aceasta era „ una din cele mai aranjate 

și frumoase Parohii din Protoprezbiterat”38. 

 Drama acestui Oficiu Parohial o cuprinde și corespondența bogată 

adresată Mitopoliei sau chiar Patriarhiei prin care se cereau ajutoare necesare 

acoperirii unei stări urgente de neajunsuri ale vieții liturgice (cărți și odoare 

bisericești). Uneori răspunsurile erau negative, alteori răspunsurile erau 

pozitive, în funcție de starea materială a Centrelor Administrative, care și ele 

se confruntau cu multe neajunsuri. Așadar, ilustrativă avem scrisoarea 

înregistrată cu nr.5327Ieșire/20 mai 193839, la Mânăstirea Antim din 

București, a Departamnetului Consiliului Central Bisericesc, înaintată 

Părintelui Iacob Gheorghe, Parohul Parohiei Belin, jud. Treiscaune, Of.(iciul) 

Aita Mare, prin care se răspundea cu durere că momentan nu este posibilă 

onorarea cererii înaintate și datate 11 mai 1938, propunând a fi îndreptată 

cerința spre Onoratul Minister al Cultelor. Cunoscând greutățile pe care le 

întâmpina viața bisericească, dar și preocuparea primă a autorității superioare 

bisericești pentru unitățile subordonate canonic, Preasfințitul Irineu, de la 

Mănăstirea Antim din București revine cu Adresa Nr.5812/27 mai 1938 prin 

care acorda cu titlu gratuit Parohiei Ortodoxe Belin, două cărți de slujbă, un 

Octoih Mic și o Psaltire, motivând că: „din cauza lipsei de fonduri nu mai 

putem face și alte donațiuni”40. Mulțumirea Parohului nu întârzie, fiind 

regăsită în Arhivă, datată 6 iulie 193841. 

 Între documente se află întegistrată și Adresa Oficiului Parohial 

Ortodox Român din Aita Mare, jud.Treiscaune, înaintată Oficiului Parohial 

din Belin, care cuprinde informații privind evenimentul festiv al sfințirii 

bisericii parohiale, care se va desfășura sub protia Înalt Prea Sfinției Sale 

Nicolae Bălan, fapt pentru care accentele adresei cad pe aspectele 

organizatorice: adică, Parohia Belin să comunice în timpul cel mai scurt 

numărul de credincioși care vor participa din partea acesteia, iar înscrierea să 

se facă sub semnătură, făcându-se precizarea că pentru persoanele ce nu vor 

veni, Parohia Belin se va face datoare de a suporta cheltuielile 

pregătirii:„Biserica Dv. va achita costul tacâmului”42. 
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 Regăsim și decizii privind statutul cimitirelor parohiale și organizarea 

mormintelor care, conform Adresei Nr.1917/1938 îndeamnă ca mormintele 

să nu fie mai aproape de 5 metri de biserică, iar dacă sunt să se procedeze al 

îndeplinirea prezentei decizii43. 

 De importanță națională, dar totodată și locală este Hotărârea 

Nr.1919/1938 prin care Institutul Georgafic Militar „voiește să întocmească 

harta nouă a Țării, cu denumirea românească a localităților”, parohiile fiind 

datoare prin administratorii lor de a demonstra prin documentația regăsită-n 

Arhive, Izvoare sau prin alte mijloace documentare propuneri de denumiri 

pentru localitățile unde-și desfășoară activitatea pastorală parohială sau 

filială44. 

 Adresa Nr.150/ 2 iulie 1938 înaintată de Preotul Paroh Iacob 

Gheorghe, Biroului Notarial, ne adeverește dorința exploatării unei mese 

lemnoase importante, justificate prin dorința ridicării unui nou lăcaș de cult 

în localitatea Belin, fiind menționate și ajutoarele financiare realizate din 

donații45. 

 Înștiințarea cu Nr. 2078/1938 menționează ajutorul acordat de 

Mitropolie în valoare de 35000 de lei, destinați ridicării noului lăcaș de cult, 

precum și protocolul pentru intrarea în posesie46. 

 

 Procesul legislativ agrar 
 

 Hotărârile Ședinței Consistoriului Arhidiecezan, ținute la 29 

octombrie 1919 la Sibiu, și concretizate-n Ordinul Circular Nr.8707Bis. 

(conține în colțul din dreapta sus specificația Copie, fiind un document în 

manuscris), vorbesc despre termenii aplicării Legii Agrare, atrăgând atenția 

asupra problemelor care ar putea apărea în cadrul Parohiilor în care trăiesc 

preoți greco-catolici „netrecuți” la ortodoxie. Problema apărea deoarece 

aceștia deși nu mai aveau nici un credincios, biserica era ruinată, sau nu mai 

exista, dar continuau a locui în cadrul teritoriului administrativ al fostei 

unități parohiale greco-catolice, puteau cere terenul cuvenit prin Lege, dar 

totuși necuvenit prin lipsa fondului realității religioase.  

 Așadar, se amintește de faptul că acum este timpul potrivit pentru a 

se repara greutățile la care a fost supusă Biserica Ortodoxă, căreia i s-au luat 

averile și terenurile, precum și lăcașurile de cult și s-au predat Bisericii 
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Greco-Catolice, scopul fiind acela al întăririi uniației47. 

 Este cerută implicarea Protoieriilor în cazul existenței unor astfel de 

realități, pentru ca acum, cu ocazia Legii Agrare să fie trecute terenurile 

cuvenite în proprietatea Bisericii Ortodoxe, reprezentate în teritoriu prin 

Oficiile Parohiale. Așadar, semnatarii deciziei, Dr.Ilarion Pușcariu Vicar 

Arhiepiscopesc, și D.Coltofeanu Secretarul Eparhial, îndeamnă preoții parohi 

să acționeze în vederea împlinirii acestui fapt cu mult tact pastoral și dreaptă 

cugetare, pentru ca nu cumva prin acțiunile lor să facă tulburare 

credincioșilor și Bisericii pe care o păstoresc, și să existe mai apoi replesalii 

asupra preoțimii48. 

 Textul Legii Agrare cu Nr.56/1919 publicat în Gazeta Oficială 

prevedea exproprierea unor suprafețe de pământ ce se vor împărți 

muncitorilor de pământ, demers de care a luat act și Consistoriul 

Arhidiecesan, care prin Circulara Nr.7892/1919Epitr. din Ședința ținută la 

data de 19 octombrie 1919 amintea modalitatea de aplicare a legislației: 

„pământurile bisericești până în suprafața de 32 de jugăre cadastrale vor fi 

scutite de expropiere dacă formează sesiuni parohiale-porțiuni canonice; 

Precum și un complex de cel puțin 5 jugăre cadastrale- cu condiția ca acela 

să fie folosit în acoperirea trebuințelor bisericii, de asemenea și un complex 

de cel puțin 16 jugăre cadastrale (biserică sau școală) care servea ca 

donațiune pentru învățători.49” Circulara conchide cu obligația oficiilor 

parohiale de a declara autorităților statale competente, obligația eliberării de 

sub expropriere   a suprafețelor de pământ mai sus indicate. Deasemenea, în 

cazul Parohiilor sărace obligația revine de a declara ce suprafețe de teren 

dețin datorită împroprietăririi realizate din partea Centrului Arhiepiscopesc, 

ca urmare a cumpărării. 

 O altă prevedere era aceea ca dacă după împropietărirea sătenilor mai 

rămân suprafețe de teren nerevendicate, acestea să fie cerute de Unitatea 

Parohială care să înființeze pe baza acestora sesiuni parohiale noi, sau să fie 

întregite cele existente, cu obligația separării în terenuri de 5 jugăre care să 

aibă destinația de gospodării pentru Școlile de la sate50. 

 

Concluzii 

 

 Conchid prin a spune că situația politico-religios-socială a Parohiei 

grec-ortodoxe Belin, Protopopiatul Treiscaune, județul Treiscaune, așa cum 
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reiese din documentele vremii enunțate, formează o imagine de ansamblu, 

asupra istoriei locale a unui spațiu multicultural și pluriconfesional ce-și 

ducea menirea de a mărturisi peste veacuri, prin crez și credință, nealteratul 

sentiment al naționalității românești, precum și al unei ortodoxii trăite la 

nivel social prin echilibru interuman. 
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CORPUL CA INTERFAȚĂ A EXPONENȚILOR 

CULTURALI 

IOLANDA ANASTASIEI

 

 

 
Abstract: The paper focuses on several possibilities of understanding the 

body in the field of visual arts. I will be investigating the interferences 

between the body and discourse (including aspects that involve body-

language in art), as well as different artistic representations of the body 

throughout time (following a historical reconstruction proposed by 

anthropologist David Le Breton). Such an analysis brings forward a series of 

features that can be symptomatic to recent mutations regarding the concept 

of "body" in general: different forms of exhibitionism performed in visual 

arts, technological contaminations of the body or a process of  de-

sexualization (due to the same shifts that occurred in recent understandings 

of the body in the arts). 

 

Keywords:individualism, exhibitionism, technical body, de-sexualiztion. 

 
 Corpul, acest mediator între sine și Celălalt, suprafața separatoare 

dintre universul interior și ceea ce ne conectează cu realitatea, de-a lungul 

istoriei traversează un întreg mecanism social complex în care subiectul ia 

locul persoanei, ulterior individul înlocuind subiectul, regăsindu-ne astăzi 

într-o conjunctură în care corpul acaparează însăși individul.  De la un întreg 

cult al sufletului, ce poate fi distins mai ales în cultura platoniciano-creștină, 

am ajuns să ne confruntăm în contemporaneitate cu un cult al corpului. 

 Într-o societate de tip modern se poate constata o predilecție față de o 

ideologie a corpului, ideologie ce izvorăște dintr-un narcisism în care jocul 

senzației se întrepătrunde cu cel al seducției. Acest narcisism ajunge până în 

punctul în care produce o distanțare a subiectului față de propria persoană, 

corpul devenind o simplă suprafață de proiecție a unor semne prestabilite1. 

De asemenea, el este și o miză simbolică a diferitelor categorii  sociale, o 

modalitate de afirmare a acestora, conferind vizibilitate  statutului indivizilor, 
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generându-se astfel o ierarhizare a valorilor personale ce poate fi transpusă la 

nivelul unei întregi comunități. Percepția asupra corpului diferă în funcție de 

categoriile sociale la care ne putem raporta. De exemplu, la nivelul 

structurilor rurale și a societăților axate pe muncă, problematica corporalității 

este lăsată în plan secund, interesul față de un aspect plăcut și conservarea 

tinereții nefiind atât de pregnant ca în cazul structurilor de tip urban, forța și 

rezistența corpului constituind o caracteristică mult mai importantă. Ca 

element opozabil, în cazul societăților individualiste din Occident, funcția 

corpului se transfigurează și formează blocaje la nivelul întemeierii unei 

relații unitare în cadrul comunității2. 

 Studiul de față vizează atât existența posibilităților actuale de a gândi 

corpul, cât și modul în care acesta ajunge să se integreze într-un discurs sau 

să devină însăși discursul. Întrebarea ce survine este în ce măsură corpul 

rămâne în conexiune cu conștiința noastră sau dacă se distanțează întru totul 

de aceasta? Reușește el oare să se impună ca singura identitate individuală? 

Pentru a înțelege mecanismul acestui fenomen cu care am ajuns să 

conviețuim e nevoie de o analiză a acestei problematici, a felului în care 

paradigmele ce se raportează la corp și corporalitate s-au modificat în timp.  

 În Antichitate se pot sesiza (cel puțin) două direcții de gândire 

diferite pe marginea acestui subiect: prima ar fi cea a tradiției filosofice 

homerice, ce acceptă ideea de corp, însă următoarea direcție de gândire se 

regăsește în antiteză cu cea menționată și e profund influențată de învățătura 

orfismului, ce concepea trupul asemenea unei temnițe a  sufletului. Totodată 

în cadrul orfismului regăsim și noțiunea de păcat, iar consecințe sale  pot fi 

eliminate atât în această lume, cât și în cea de apoi, prin intermediul unor 

practici ritualice sau printr-o maximizare a abstinenței. În ceea ce privește 

religia homerică, sufletul (psyche) se detașează de trup și e lipsit de puterile 

sale, ideea de ispășire a păcatelor fiind înlăturată din discurs. De asemenea, 

la Aristotel întâlnim posibilitatea de individualizare a sufletului într-un corp, 

în schimb ce filosofia platoniciană nu face decât să exemplifice și mai mult 

dualitatea suflet-corp. Relația asimetrică dintre suflet și corp, divizarea dintre 

spirit și materie, este în continuare vizibilă în creștinism unde, prin 

intermediul lui Pavel, principiul dualist devine exacerbat și se ajunge la o 

respingere aproape totală a corpului (în această privință, filosoful 

contemporan Aurel Codoban, spre exemplu, vorbește inclusiv despre 

posibilitatea unei încercări a excluderii corpului din sfera comunicării și a 

limbajului). 

 În ceea ce privește societatea Evului Mediu, principiul individuației 

și distanțarea individului față de corpul său încă nu își face simțită prezența. 
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Atât în civilizația medievală cât și în cea renascentistă, dacă ne raportăm la o 

cultură populară, sesizăm o omogenitate între corp și sine. Carnavalul este un 

exemplu al acestei omogenități în care corpurile se alătură și contribuie la 

aceeași stare generală ce se dizolvă în interiorul ei. Spre  deosebire de 

sărbătorile oficiale ce fixează o distincție, bazându-se pe o ierarhizare a 

indivizilor și o consacrare a valorilor religioase, plăcerile Carnavalului 

surprind căutarea unei egalități în statut, trăsături  și stări, ajungând până la 

pragul unei confuzii generale: Plăcerile Carnavalului celebrează faptul de a 

exista, de a trăi împreună, diferiți, chiar inegali, fragili și puternici totodată, 

fericiți și triști, emoționați și frivoli, muritori și nemuritori3. Ființa umană se 

integrează perfect într-un mediu comunitar și astral în care singularitatea nu-

și are locul. Din contra, are loc o transgresare a limitelor, în care corpul e 

dezlănțuit și orientat spre expansiune, și aflându-se într-o veșnică uimire nu 

ezită să se lase pradă excesului. Astfel ia naștere corpul grotesc, ce prin 

deschiderea lui nemărginită devine imposibil de separat de mulțime. 

Bakhtine afirmă că acest corp nu e unul închis sau desăvârșit, ci el caută să se 

depășească pe sine, se deschide lumii prin orificiile sale, protuberanțe, sau 

prin excrescențe precum: organele genitale, sânii, falusul, pântecele 

proeminent, nasul. Din punctul de vedere al lui Bakhtine, aceste organe vor fi 

privite cu repulsie de către cultura burgheză4. 

 Momentul în care corpul se afiliază cu verbul a avea și nu cu a fi, 

este marcat de apariția și practicarea disecțiilor în Italia din Quattrocento. 

Tocmai interdicția și tratarea acestui subiect ca tabu în perioada medievală, 

determină în secolele următoare o dezvoltare extinsă a științei anatomice. 

Într-o perspectivă religioasă a Evului Mediu, corpul semnifica un rezultat al 

creației divine și astfel interiorul trebuia să rămână intangibil. În ceea ce 

privește Renașterea orientarea spre un plan profan e favorizată de principiul 

cunoașterii a lui homo universalis, treptat distincția dintre om și corpul său 

impunându-se de la sine o dată cu ascensiunea individualismului occidental. 

Prin practicile anatomiștilor, corpul e disociat de om devenind el însuși o 

realitate autonomă, ce trimite doar la sine. În acest sens, antropologul David 

Le Breton observă faptul că tot datorită anatomiștilor se produce o ruptură în 

ceea ce privește corespondența dintre trupul lumii și trupul omului. În 

consecință iau naștere cele două viziuni opuse: cea de a avea un corp, diferit 

de esența omului ce îl deține, și cea de a fi propriul corp, ce presupune o 

identitate de substanță între om și corpul său. 

                                                           
3
Ibidem, p. 28. 

4
Cf. Mikhail Bakhtine, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen 

Âge et la Renaissance, Gallimard, Paris, 1970. 
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 Tot Le Breton constată că o dată cu pierderea unei baze religioase, în 

Europa occidentală a secolului al XVII-lea apare filosofia mecanicistă ce 

tindea spre o eliberare de sub dominația Bisericii și a principiilor 

transcendentale, perspectiva teologică dispărând treptat. Cu toate că 

dualismul cartezian se folosește de ruptura dintre spirit și corp, acesta nu mai 

are un fond religios, ci se consolidează pe un aspect social a cărui etape sunt: 

inventarea corpului occidental și susținerea corpului ca limită a propriei 

individualități.  

 Programul și principiul mecanicismului, așa cum demonstrează Le 

Breton, se întemeiază pe o celebră afirmație a lui Descartes: Universul este o 

mașină unde nu există absolut nimic de luat în considerare decât aspectul și 

mișcările părților sale. De aici deducem că într-un plan în care totul este 

fondat pe modelul mecanismului și se comportă ca atare, inclusiv corpul ia 

parte la acest proces și devine o simplă mașinărie. Cu această încadrare a 

limitelor corpului, conștientizarea de către individ prin afirmarea cogito-ului, 

conduce spre o absență de valoare a sa unde corpul devine o simplă graniță 

între  om și Celălalt. În viziunea lui Descartes, vorbim mai degrabă de o 

mașinărie corporală, ce se reduce doar la suprafața sa de întindere, unde 

elementul ce întregește ființa umană și îi determină existența este spiritul, 

care izvorăște strict din gândire. Prin intermediul filosofiei lui Descartes, 

procesul de desimbolizare început deja de anatomiști, este continuat și 

amplificat prin reducerea mecanicistă. Corpul este supus unor tehnici de 

raționalizare ce îl prezintă într-o postură de inferioritate în interiorul ființei, 

acest lucru favorizând transpunerea într-o dualitate a omului cu propriul său 

corp. Din punct de vedere ontologic, această dualitate conduce la o 

experiență singulară a corpului. Dualismul ce disociază omul de corpul său 

rămâne ca o moștenire pentru modernitate, însă de la o consacrare a cogito-

ului ajungem la un elogiu al trupului ce înlocuiește individul și se relevă ca o 

persona. 

 Consolidarea individualismului occidental fuzionează cu afirmarea a 

două figuri simbolice: cea a suveranului și cea a artistului, producându-se 

astfel o tranziție înspre imagine, înspre un corp expus, ce în modernitate va 

deveni un teren al mediatizării exacerbate. Toată expunerea corpului 

suveranului și organizarea unor reguli a modului în care trebuie să te 

comporți și să apari în fața întregii curți regale, după cum putem remarca în 

cazul lui Ludovic al XIV-lea, se manifestă ca o afirmare a unui cult al 

personalității, ca o etalare a puterii ce poate modifica statutul și jocurile 
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sociale5. În postmodernism, acest model al suveranității se aplică la nivelul 

propriului corp printr-o idealizare ce reduce corpul la rangul de obiect. 

 Arta, în schimb, vine cu o concretizare și surprindere a 

individualismului după cum se poate observa în cazul portretelor ce se 

prezintă ca un suport al memoriei, ca o celebrare a propriei persoane. Acest 

act reprezintă o metodă de individualizare a corpului prin intermediul 

portretizării chipului, care este partea cea mai singulară și particulară a 

acestuia. Totodată prin evoluția de la pictură spre fotografie, vom remarca și 

încercarea indivizilor de a se desprinde de un corp comun, de a-și asigura o 

unitate prin separarea de ceilalți membri ai societăților din care provin, așa 

cum demonstrează același Le Breton.  

 Imaginile aduc cu sine corpul și gesturile ca o parte a limbajului 

corporal, limbaj potențat prin relația ce se stabilește între corp și imagine în 

scena culturală6. Arta în sine reprezintă o metodă de comunicare a  unor 

concepții și viziuni ale artistului ceea ce îi permite acestuia să utilizeze un 

limbaj, corpul încadrându-se într-o tipologie de mediere a limbajului  sau 

poate să devină obiectul de artă în sine. Imaginile prezintă o fascinație 

datorită limbajului codificat ce îl dețin, iar prin transpunerea imaginilor 

corpului în reprezentări, artistul caută să obiectiveze și să supună corpul unei 

estetizări ce tinde să îl plaseze  în atemporalitate. Alături de atemporalitate, 

corpul  este obedient în fața unei desexualizări în momentul în care este 

vizualizat ca obiect de artă. O distanțare a privitorului față de subiect se 

produce atunci când acesta vizualizează corpul asemenea unui artefact ce nu 

poate fi atins. În cazul unei performanțe artistice unde publicul se poate  

confrunta cu nuditatea artistului, dorința sexuală trece  într-un plan secund, 

fiind supusă sublimării invocate de o categorie estetică, frumosul devenind 

astfel inaccesibil unei voințe carnale. Așa cum arată Henri-Pierre Jeudy în 

volumul Corpul ca obiect de artă7, criteriile estetice determină o variabilitate 

a conceptului de frumos datorită existenței nenumăratelor modalități de 

percepție ale corpului. 

 În ceea ce privește maniera de estetizare a corpului atât în viața 

cotidiană cât și într-un cadru instituțional al lumii artei, psihanalistul austriac 

Paul Schilder distinge următoarele idei în cartea sa Les Images du corps: 

                                                           
5
Cf. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (coord.), Istoria corpului I: 

De la Renaștere la Secolul Luminilor, traducere Simona Manolache, ART, București, 

2008. 
6
Cf. Aurel Codoban, Imperiul Comunicării.  Corp, Imagine și Relaționare, Idea Design 

& Print, Cluj-Napoca, 2011. 
7
 Henri-Pierre Jeudy, Corpul ca obiect de artă, traducere de Ana-Maria Gîrleanu, 

Eurosong & Book, București, 1998. 



 

155 
 

Efectul estetic constă în faptul că el provoacă dorințele, dar nu le satisface. 

Experiențele estetice sunt nedesăvârșite și chiar nu ar putea fi desăvârșite. 

Când Schopenhauer spune că esența esteticii constă în abolirea voinței și a 

tensiunilor, are parțial dreptate. Calitatea obiectului estetic izvorăște  din 

acumularea energiei pulsionale. În plăcerea estetică există un joc liber de 

dorințe și nici o responsabilitate consecutivă 8. Deducem în urma acestei 

afirmații că imaginile corpului produc un efect estetic ce nu se distanțează 

întru totul de dorință, că aceasta este afiliată unui joc capabil să confrunte 

însăși ideea de moarte, iar în multitudinea de performanțe artistice și 

happening-uri, putem observa această preocupare a artiștilor de a sfida 

moartea și actul erotic. 

 În cazul acțiunilor artistice ce vizează corpul și materializează 

expresiile într-un moment al prezentului, este punctată o negare a puterii de 

reprezentare. Expresia ajunge să se impună în fața reprezentării  și printr-o 

exacerbare ce pare uneori de ordinul grotescului, se urmărește o 

deconstrucție a preconcepțiilor publicului. Astfel amploarea performanțelor 

anilor 60-70 relevă o împotrivire în fața dominării reprezentărilor și a 

valențelor morale produse de acestea. Corpul nu mai este simpla carcasă ce 

se interpune între esența omului, între gândirea sa și univers, după cum am 

putut observa de la filosofia platonică până la filosofia mecanicistă, ci el 

devine elementul supus unei ideologii a eliberării, el este individualizat9. 

 Artistul își expune propriul corp pentru a i se atesta o valoare în 

funcție de privitor, de Celălalt. Voința de dezvăluire publică conferă o putere 

de exhibiție, putere ce tinde să ajungă aproape de paroxism atunci când 

corpul suferă modificări ce relevă o monstruozitate. Utilizarea frecventă a 

unei anumite monstruozități și a obscenului în ceea ce privește performanțele 

artistice duce la stereotipizarea modului în care corpul este privit. Ceea ce 

stârnea oroare, acum nu face decât să provoace o oarecare detașare a celui ce 

privește, aproape o indiferență față de obiectul privit. Într-adevăr, corpul este 

perceput ca un obiect și doar atât, din moment ce nu survine experiența 

estetică a sublimării. Prin promovarea excesivă a imaginii unei idei, după 

cum se poate observa și în cazul corpului erotizat și fetișizat expus de mass-

media, în acest secol al invaziei reclamelor, starea privitorului devine una  

pasivă, aproape imună. 

 Prin faptul că arta aduce corpul într-un prim plan, ea participă la 

reinventarea corpului și a conceptului de corp și în același timp susține iluzia 

că nu există limite printr-o anulare a granițelor reprezentării. După cum se 

                                                           
8
 Paul Schilder, Les Images du corps, Gallimard, Paris, 1968, p. 279 apud. Henri-Pierre 

Jeudy, Op. cit., p. 30. 
9
Cf. Henri-Pierre Jeudy, Op. cit. 
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poate observa în performance, aceste limite se dizolvă în momentul în care 

acțiunea ce constituie opera de artă se axează pe unicitatea gesturilor 

corporale cu scopul de a transpune o lume în sine.  

 Dorind să exploreze aceste limite ale reprezentării la maxim, 

numeroși artiști contemporani tind să utilizeze corpul rănit, corpul în agonie 

pentru a transcende însăși esența tabuurilor erotico-sexuale. Critica a 

observat, spre exemplu, faptul că mai multe proiecte din sfera performance-

ului feminin recent (Valie Export, Orlan etc.) denotă o îndepărtare de la 

idealul frumosului clasic, de la reprezentarea corpului femeii ca o sursă a 

inspirației artistului, trupul feminin fiind cel care domină și se impune de la 

sine în realizarea cadrului artistic: multe „performanțe” sunt realizate de 

femei, demonstrând astfel că, corpul femeii nu mai e un model pentru artist 

ci că se impune de la sine în efectuarea scenei artistice. Căutarea frumosului 

nu mai e obiectivul creației artistice; „performanța” provoacă izbucnirea 

fantasmelor colective. Căutarea în inima tabuurilor erotico-sexuale a 

fundamentului violenței sentimentului în corpul rănit10. 

 Mai exact, în 1968, Valie Export debutează cu o serie de 

performance-uri ce fac parte dintr-un proiect mai amplu intitulat Tapp- und 

Tast- Kino ( Tap and Touch Cinema), artista realizând o critică la adresa 

modului în care imaginea femeii devine un stereotip în cinematografia 

vremii. La o întrunire a regizorilor de film experimental din Munchen artista 

își face apariția în cinematograf într-o pereche de pantaloni decupați în zona 

genitală și se plimbă astfel printre spectatori în timpul proiecțiilor. Actul său, 

ce de fapt trimite la un reper important din istoria artei, și anume lucrarea 

Originea lumii a pictorului realist Courbet, șochează și stârnește repulsie în 

rândul spectatorilor prezenți pentru a viziona proiecțiile de film. De fapt, prin 

acest tip e acțiune, artista atrage atenția asupra modului în care femeile devin 

simple obiecte pasive în lumea cinematografiei. 

 De altfel și Orlan folosește repere semnificative ale istoriei artei în 

cadrul acțiunilor sale. Prin intermediul propriului corp, în 975 Orlan 

simulează pictura Nașterea lui Venus a artistului renascentist Botticelli. 

Pornind de la o postură pioasă de madonă, artista își dezgolește trupul pe 

parcursul performance-ului ca într-un act de streaptese. Ceea ce surprinde 

Orlan prin intermediul performance-ului său este faptul că printr-un act de 

dezbrăcare  publicul tinde să te re-îmbrace cu propriile imagini, proiecții și 

idei preconcepute. Astfel, privitorii tind să nu mai privească corpul unei 

femei nud ci văd propriile proiecții și dorințe. Ulterior, în 1990 artista 

realizează prima operație estetică chirurgicală de tip performance ce va 

deveni un element distinct și unic al activității sale. Spre exemplu, între 990 

                                                           
10

Ibidem, p. 151. 
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și 1995 Orlan își supune corpul operațiilor estetice de 9 ori. Până în prezent 

artista apelează la aceste operații estetice, iar fizionomia sa este modificată 

constant. Prin aceste operații artista nu vânează un ideal contemporan de 

frumusețe ci, mai degrabă, testează posibilitățile de reinventare ale sinelui 

prin intermediul modificărilor aduse propriului corp. În cazul lui Orlan este 

ușor de remarcat faptul că aceste operații constante nu îi înfrumusețează 

corpul în sensul de idealizare. 

 O căutare a fundamentului de întrebuințare a corpului rănit în cadrul 

artistic din dorința de a semnala probleme ce țin de ordin socio-politic, o 

întâlnim la artistul rus Pyotr Pavlensky. Acesta aduce performanțele artistice 

dintr-un cadru instituțional organizat în stradă, unde nu mai beneficiază de 

protecția instituțională, actele sale de exhibiționism  manifestându-se ca o 

formă de revoltă împotriva guvernului, a clasei politice și a organizațiilor ce 

le susțin, ajungând într-un final să fie privite ca o formă de huliganism. 

Artistul își supune corpul unor forme de tortură și susține că e doar o carcasă 

nudă ce funcționează ca un mediator între sine și nedreptatea din partea 

statului11.  În februarie 2014 Pavlensky săvârșește o acțiune ce are ca miză 

libertatea după cum anunță destul de clar și titlul: Freedom. Acest 

performance este realizat cu scopul de a sprijini Revoluția ucraineană din 

2014. Alături de un grup de prieteni, artistul reconstituie un grup de baricadă 

(asemănător celor din Ucraina) pe podul din Sankt Petersburg unde ard 

cauciucuri, bat la tobe  și strigă diferite slogane dure ce fac trimitere la 

Revoluția ucraineană. Acțiunea artistului este întreruptă de autorități, și, 

drept urmare, acesta este arestat alături de prietenii săi. 

 Dacă facem un exercițiu de imaginație, așa cum ne propune Le 

Breton, și analizăm corpul până la defragmentare, constatăm că pielea e cea 

care face corpul nostru să nu pară grotesc, ea e calea de interconectare dintre 

sine și Celălalt și, în același timp, tot estetismul de zi cu zi al corpului se 

consacră prin actul unei exhibiții voluntare. Pielea  poate fi o formă de limbaj 

artistic prin tatuaj, înregistrând în același timp marca unei cicatrici, ce poate 

purta cu sine distincție și onoare, și, totodată, prin modificarea temporară ce 

o aduce machiajul, se poate demonstra existența unui joc al stereotipurilor 

socio-culturale în care oamenii se complac. 

 Putem vorbi, așadar, de un text al pielii, de un text care ne trădează în 

orice moment. În societatea actuală în ciuda tuturor intervențiilor cu același 

scop, și anume  prezervarea frumuseții și a tinereții, corpul este supus în 

continuare efemerității timpului, îmbătrânirea fiind inevitabilă. Valori 

                                                           
11

 „The body politic: how Pyotr Pavlensky‟s performance art is breaking the mould”, 13 

noiembrie 2014, http://calvertjournal.com/comment/show/3365/pyotr-pavlensky-protest-

art-living-pain-sculpture, 15 ianuarie 2017. 
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centrale ale modernității precum tinerețea, seducția, vitalitatea și munca 

determină o izolare a corpului îmbătrânit în câmpul simbolic, într-un timp al 

experienței și al memoriei ce nu mai caracterizează contextul socio-cultural 

al modernității. Acest chip al alterității și al corpului distrus amintește 

constant de fragilitatea ființei umane, devenind o imagine aproape de 

neconceput într-o societate ce dezvoltă un cult narcisist al corpului și 

tinereții. Între corp și sine se dezvoltă un fel de parteneriat, în care cel dintâi 

trebuie să beneficieze de toate favorurile pentru a putea asigura recunoașterea 

pe scara ierarhică socială. Premisa filosofiei mecaniciste rămâne încă 

valabilă, conform lui Le Breton, dacă se ține cont de asocierea corpului cu o 

mașinărie de care trebuie să avem grijă, iar acest aspect este în continuare 

relevant pentru asocierea corpului cu o suprafață unde se proiectează, în 

funcție de ritmurile sociale, senzația de identitate personală. 

 Modul în care corpul poate căpăta valența unui obiect este surprins 

mai ales în fenomenologia lui Levinas. În cartea sa Totalitate și Infinit, 

Levinas dedică o bună parte problematicii corpului. La un moment dat acesta 

face următoarea afirmație: Corpul depășește categoriile unui lucru, însă nu 

coincide cu rolul de „corp propriu” de care eu dispun în actul meu voluntar 

și prin care eu pot. Ambiguitatea rezistenței corporale care se transformă în 

mijloc și din mijloc în rezistență nu dă seama de hybrisul său ontologic. 

Corpul, în activitatea sa, în pentru sinele său, se transform în lucru și e 

tratat ca atare12. 

 Cu alte cuvinte, putem afirma existența unei sinteze a  posibilităților 

de a gândi corpul. În discursul contemporan imaginile corpului devin mult 

mai importante decât individul în sine, iar tot acest cult adresat corpului tinde 

să cenzureze celelalte forme de expresie ale sinelui. În continuare, corpul 

poate fi privit ca o carcasă din care simbolicul (sinele) se retrage, iar printr-o 

exhibiție constantă și o asociere a propriului corp cu un obiect, sesizăm 

intenția omului de a se dedubla de sine. Totul se modifică într-o publicitate a 

propriei imagini în care corpul e produsul vândut în schimbul unor 

confirmări a existenței din partea celorlalți. 

 

 

 

                                                           
12

 Emmanuel Lévinas, Totalitate și infinit, Eseu despre exterioritate, Polirom, București, 

1999, p.202 
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ARTA FOTOGRAFICĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A 

SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI PRIMA JUMĂTATE A 

SECOLULUI AL XX-LEA – DE LA MESERIE LA ARTĂ 

 

ANAMARIA HOMEI
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Abstract: The photo combines two dominant elements: the commercial 

practiced by photo studio and the artistic practiced by certified 

representatives. In this case it‟s more difficult to prove the artistic elements 

of photography. Can we fit the picture in art since 1839? Is it more than 

technology development then the normal use? The man behind the machine 

is not only the guy that pushes on buttons he creates a story from a picture. 

Not everyone can be a photographer. It takes more than having a device for 

that. The result it‟s a picture that sends a message. Romanian society has 

been quite receptive and received with open arms what's happening in this 

field. In Transylvania the first photography and painting was in a kind of 

“conflict”. The photography will replace or will be complementary for 

painting? We will see the utility area of the photo and how it is used and how 

to get apprenticeship photo specialize the Professional School for Girls in 

Alba Iulia. 

 

Keywords: History of photography in Transylvania, trade or art, 

photography and painting, conflict, development, trade school, 

apprenticeship courses in photography, photo utility 

 

Fotografia a apărut ca o dezvoltare naturală a tehnicii, văzută ca o 

anexă a modernității în mentalitatea umană, în gândire și în dorința de 

evoluție. Chiar dacă la început fotografia reprezenta ceva excepțional, de 

neimaginat pentru mintea umană, ea s-a propagat și a evoluat în mod normal. 

 Prin fotografie putem vedea ceea ce a existat cu adevărat (luând în 

considerare ce reprezenta adevărul la momentul respectiv), ne putem 

reîntoarce la aspecte reale surprinse la un moment dat. Există păreri diferite 

în ceea ce priveşte cauza apariţiei artei fotografice. Se spune adesea că 
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pictorii1 sunt aceia care au inventat fotografia (lăsându-i moștenire cadrajul, 

perspectiva albertiană şi optica de cameră obscură)2. Dar de cealaltă parte 

avem latura tehnică și de preparare a substanțelor chimice, adică îi avem pe 

chimişti. Fără o evoluţie a știinţei aceasta nu ar fi putut exista. Pentru a 

diminua atitudinea defensivă a pictorilor față de fotografie, Edward Weston3 

a folosit cea mai obișnuită formulare atunci când a scris, în 1930: Fotografia 

a negat sau va nega, în cele din urmă mult din pictură, lucru pentru care 

pictorul ar trebui să fie profund recunoscător4. 

Văzute din punct de vedere istoric, lucrurile sunt undeva la mijloc, 

atât arta, cât şi știinţa se îmbină în fotografie. Cele două au ajutat la iniţierea 

unei noi ramuri, care ne poate arăta la propriu detalii din diferite perioade 

istorice, care puse în context pot crea o nouă viziune asupra faptelor și 

evenimentelor întâmplate. Este necesar să luăm în calcul toate posibilităţile, 

mai ales când o utilizăm ca sursă ştiinţifică, ca sursă de documentare pentru 

un domeniu, iar în acest caz este vorba de reconstituirea istorică.

 Fotografia, ea însăşi, este un mod de exprimare a sentimentelor şi 

numai după aceea a fost adusă, ca unealtă, în cabinetul investigatorului5. 

Astăzi o putem numi artă, însă ea a început prin a fi ceva excepțonal, ciudat 

sau inexplicabil pentru mintea umană. De la aceste supoziții am plecat și în 

demonstrarea acestei teorii referitoare la îmbinarea fotografiei cu arta încă de 

la începuturile apariției acesteia, când se credea că ea nu reprezintă mai mult 

decât o meserie practică datorată dezvoltării tehnicii.   

 Vom începe cu câteva întrebări pe care ni le-am pus inițial și la care 

ne-am propus să găsim cele mai potrivite răspunsuri. Putem să încadrăm 

fotografia la artă încă de la începuturile ei din 1839? Reprezintă ea mai mult 

decât dezvoltarea tehnologiei și utilizarea acesteia? Cum poate rămâne 

realitatea de la un moment dat imprimată pe hârtie? Putem răspunde 

                                                           
1
De multe ori sunt specificați acei pictori care erau mai puțin talentați în ale picturii și 

care și-au îndreptat atenția spre fotografie. 
2
Roland Barthes, Camera luminoasă.Însemnări despre fotografie, Trad. Virgil Mlesnita, 

Idea Design&Print, Cluj-Napoca, 2009, p. 73. 
3
 Edward Weston membru al grupului F.64, grup format inițial din 7 fotografi din San 

Francisco în anul 1932. Acesta a fost format ca opoziție față de curentul pictorialist și se 

baza pe o vedere modernistă, pe imagini expuse perfect, imagini clare și atent încadrate. 

Termenul F.64 se referă la cea mai mică valoare a diafragmei, prezentă la aparatele de 

format mare, care asigură cea mai mare profunzime de câmp, făcând imaginea să fie 

clară din plin plan până în fundal. O valoare atât de mică a diafragmei, face ca expunerea 

să dureze mai mult timp. 
4
 Susan Sontag, Despre fotografie, Trad. Delia Zahareanu,  Vellant, Bucuresti, 2014, p 

152. 
5
 Ion Negrea, Lecția de fotografie, Albatros, București, 1984, p. 7. 
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categoric afirmativ la toate aceste întrebări, dar lămurirea o să fie dată pe 

parcursul acestei lucrări, argumentată, exemplificată şi analizată, precum şi 

văzută în întreaga evoluţie, transformare.   

 Termenul de fotografie provine din  grecescul photos – lumină şi 

„graphein” – a desena, adică a desena cu ajutorul luminii. Inventarea 

fotografiei a însemnat unirea chimiei cu optica, permițând astfel luminii să 

deseneze imaginea și să creeze un nou mediu artistic6.   

 În contextul la care facem referire, este esenţial să începem prin 

analizarea cuvântului artă. De cele mai multe ori ceea ce înseamnă pentru 

noi un termen, în epoca la care facem referire poate însemna cu totul şi cu 

totul altceva. Până să intre în categoria aceasta a artelor, fotografia a fost 

nevoită să se facă remarcată şi să-şi câştige acest titlu, ajutată de stiinţă. 

 Suntem înclinaţi să credem că fotografia a fost pentru început 

utilizată spre a fi  comercializată datorită atât numărului mare de ateliere pe 

care le regăsim în epocă, cât și pentru rapiditatea cu care se realiza o 

fotografie în comparație cu un portret pictat spre exemplu, iar mai apoi ea  îşi 

câstigă dreptul de a intra în categoria artelor.     

 Ne vom axa pe câteva exemple pentru a vedea cum fotografia ajunge 

să fie utilă și să crească numărul de fotografii realizate pentru a fi folosite 

într-un mod practic. Un prim astfel de caz de mare amploare este 

introducerea buletinului. Pentru o evidenţă mai clară a populaţiei, Ministerul 

de Interne care conducea şi administraţia locală a introdus, de la 1 ianuarie 

1932, buletinul de indentitate, care avea fotografia posesorului, date privind 

numele, prenumele, ziua, luna, anul şi localitatea naşterii, starea civilă, 

naţionalitatea, domiciliul7. În acest context, fotografia este comercializată, ea 

fiind văzută în primă instanţă ca un meşteşug, ceva de care cetăţeanul are 

nevoie. Fiecare om care avea buletin avea nevoie şi de o fotografie ceea ce îl 

trimite cel puţin o dată în viaţă la atelierul fotografului. Avem astfel 

fotografia în format mic, care rămâne cunoscută mai ales ca şi poză tip 

buletin8.         

  

                                                           
6
Steven Heller, A history of photography: from 1839 to the present, Taschen, London, p. 

38. 
7
Ioan Scurtu, Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică, RAO, Bucureşti, 

2001, p. 16.  
8
Denumirea poză tip buletin este utilizată şi astăzi mai ales în mediul rural şi se referă la 

fotografia de mici dimensiuni care se pune pe buletin şi a cărui începuturi le putem 

regăsi în perioada interbelică. 
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În paralel cu această practică mai regăsim acest tip de fotografie și pe 

fișele personale de evidența cadrelor sau numite simplu fișe personale9 de la 

societățile care au funcționat începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-

lea și care au introdus ca un instrument de bază în recunoașterea angajatului, 

fotografia. Chiar dacă această practică nu este intens utilizată, ea există și ne 

demonstrează faptul că fotografia a ajuns cunoscută de un public larg, 

văzându-i-se astfel utilitatea practică concomitent cu cea artistică. Un astfel 

de exemplu este societatea SC IRIS SA care și-a desfășurat activitatea în 

Cluj-Napoca în perioada 1921-2003. Dosarele de personal sunt constituite în 

acest mod, pe prima pagina având fotografia angajatului alături de datele 

personale, o serie de detalii referitoare la evolutia școlară, istoricul familiei, 

apartenența politică, detalii despre meseria sau profesia de bază, precum și 

autobiografia10.        

 Observăm acestă serie de documente care instituie utilizarea 

fotografiei pentru o mai bună recunoaștere a proprietarului. Pe lângă buletin 

și fișele personale, mai regăsim fotografia de mici dimensiuni și pe cartea de 

lucrător sau cartea de muncă. Avem un astfel de document din anul 1937 

eliberată pentru meseria de lăcătuș lui Menasagy Nicolae din Turda11. Este 

ușor de obervat cât de repede își face fotografia loc în sfera utilă și practică. 

Într-adevăr în acest caz reprezintă mai mult o întrebuințare decât o 

evidențiere artistică. Până în acest punct al lucrării am analizat pe scurt latura 

practică și comercială a fotografiei. În continuare vom aduce argumente 

pentru latura artistică a acesteia. Dacă este o artă sau nu depinde mai ales de 

către cine este practicată.      

 Fotografia ca orice îndeletnicire, care aduce câștig este o industrie, în 

mâinile unui fotograf bun ea devine o artă12.Până în momentul în care apare 

fotografia reprezentantul artistic de bază în redarea realității în diferite 

ipostaze este pictura. De specificat  în acest caz este conflictul pe care  îl are 

pictura cu fotografia în perioada 1839-1890. Tocmai că lucrurile ar trebui să 

fie clare între pictură şi fotografie, fiecare îşi are locul ei. Este necesar să 

amintim că a fost o perioadă în care era dificilă delimitarea între cele două, 

crezându-se că fotografia este cea care va lua locul portretului pictat. Dar 

treptat ele s-au completat şi îmbinat, fotografia i-a oferit picturii, ajutată de 

tehnologie, o continuare, o modernizare a acesteia şi a mentalităţii societăţii.

 Se poate observa cu ușurință că a fost o muncă dificilă pentru 

                                                           
9
Fisele personale de evidența cadrelor sau fișele personale reprezintă dosarul personal al 

angajatului cu toate documentele specifice. 
10

Depozitul Arhivele Transilvania, Fond Iris, dosar 202, număr 148, 1921-2003, f. 119. 
11

Idem, dosar  210, numar 161, 1937,  f. 1-2. 
12

G. Pavelescu, “Fotografia este o artă”  în  Fotografia, nr. 3, III, 1924, Alba  Iulia, p. 3. 
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profesioniștii fotografiei să facă din aceasta o artă recunoscută. Chiar și în 

perioada interbelică se mai continuă această comparație a fotografiei cu 

pictura. Delimitarea între cele două se va face destul de târziu. G. Pavelescu 

îndeamnă în articolele sale din revistele de specialitate și afirmă: multă lume 

susține că fotografia fiind la discreția obiectivului, deci ceva aproape 

mecanic, nu poate fi o artă și nu se poate nici pe departe compara cu 

pictura. Să excludem mai întâi această din urmă aserțiune. Hotărât, că 

fotografia nu se poate compara cu pictura, după cum nici muzica nu se poate 

compara cu pictura, caci nimeni nu va putea pune întrebarea:cine a fost mai 

mare artist Rafael sau Beethowen? Fiecare artă își are individualitatea ei și 

nu poate suferi comparație cu o alta. Or, fotografia poate fi o artă aparte și 

nu se poate discuta decât numai această posibilitate. Împărțim fotografia în 

două categorii –fotografia quasi-mecanică și fotografie de artă. Prima 

categorie este în adevăr sclava obiectivului și a procedurilor de developare 

și copiere. În a doua categorie însă, obiectivul, developatorul, hârtia sunt în 

mâna amatorului ceea ce creionul, pensulele și vopselele sunt în mâna unui 

pictor, adică simple unelete de lucru, de interpretare. Recunoaștem că este o 

fatalitate că în discuțiunile noastre facem mereu apropierea între fotografie 

și pictură, căci de fapt există multe, foarte multe puncte de asemănare și de 

aceea chiar pentru a lămuri în ce constă arta în fotografie, suntem nevoiți să 

analizăm condițiile unei opere de artă în pictură13.   

Este necesar să aducem în discuţie şi să lămurim elementele care au 

dus la acest posbil conflict între pictură și fotografie. Pictura îşi are istoria ei 

până la 1839, în timp ce fotografia din acest moment şi-o formează, astfel 

încât putem afirma că în acest caz pictura se poate impune ca şi autoritate în 

acest domeniu al artelor. Pentru mulţi dintre pictori era ocupaţia de bază, mai 

ales că în această perioadă avem munca de atelier şi portretul care este căutat 

pentru că aşa omul îşi făureşte un statut în societate, el este apreciat şi de 

asemenea, apreciază arta. Din moment ce apare fotografia, un portret fie el şi 

fotografic, se poate realiza mai repede şi arată mai apropiat de realitate. În 

pictură portretul este nuanţat, cel care este pictat cere să i se redea toate 

detaliile, să fie făcute mai frumoase, mai încântătoare decât sunt de fapt, 

pentru că acest portret o dată realizat era afișat în cel mai vizibil, de cinste 

loc din casă. De aceea, cel care era îndeletnicit cu realizarea unui potret îi va 

lua mult timp până la finalizarea lui şi pentru că apăreau pe parcurs multe 

schimbări, iar autorul lucrării era uneori nevoit chiar să reia întreaga lucrare 

de la început pentru a fi pe placul clientului.    

 Nu contestăm faptul că un portret pictat avea valoarea sa. Dar la 

început au existat câteva temeri care dintre cele două va rezista timpului. În 
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G. Pavelescu, „ Este fotografia o arta?” în  Fotografia, nr. 10, III, 1924, Alba Iulia, p. 5 
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final fiecare şi-a câştigat propriul statut. Pentru că fotografia era o profesie 

nouă, pictorii erau nevoiţi să-și apere profesia lor pentru a nu se produce o 

înlocuire totală a portretului cu portretul fotografic. Portretul nu și-a încheiat 

deci existența. Fotografia nu-l va înlocui niciodată14.   

 De cele mai multe ori se afirma că fotografia artistică ar fi o simplă 

copie a realităţii15. Dar trebuie să ținem cont de faptul că arta este inspirată de 

realitate, motivată şi conţine elemente ale realităţii doar că sunt surprinse în 

alte ipostaze, sunt accentuate detaliile, lucrurile care în mod normal ar fi 

dificil de observat. Tot în numerele revistei Fotografia, în articolele specifice 

și dedicate artei fotografice ni se argumentează și se face o deosebire clară 

între ceea ce se dorește a fi artă  fotografică, fotograful amator și pictură: 

experiența ne dovedește că un fotograf slab și nepriceput nu e capabil să dea 

o fotografie satisfăcătoare. De altă parte se știe ca artișii pictori și chiar cei 

mai străluciți savanți esteticieni nu văd în fotografie decât o redare 

mecanică a realității.O fotografie este așazicând o expresie științifică a 

realității și numai pictorul care interpretează natura, care exprimă 

caracterul figurilor, numai acela este un artist. Acest adevăr exprimat de 

esteticieni, preoți ai frumosului, nu-l contestăm. Însă avem curajul să 

spunem că alăturarea de imaginea mecanică ce se produce pe placa 

sensibilă a aparatului fotografic mai intervine hotarât și talentul 

fotografului. Un aparat fotografic, care e la îndemâna oricui, în mâna unui 

bun fotografist devine un mijloc de a produce o operă de artă, prin felul cum 

fotograful așează în lumina cea mai potrivită modelul său, în felul cum își 

prepară negativele și pozitivele sale16 .     

 Pentrucă se dorește specializarea fotografului profesionist, avem și în 

spațiul românesc începuturi, inspirate după modelul internațional. Încă din 

1830 avem introducerea desenului în şcolile de cultură generală. Mai târziu 

au fost înfiinţate universităţile sau şcolile superioare: în 1860 în Moldova şi 

în 1864 în Țara Românească. Această deschidere spre nou a dus la o bună 

pregătire în străinătate şi la o modernizare a ceea ce înseamnă pictura, arta, 

iar mai târziu fotografia.Societatea românească a fost destul de receptivă şi a 

primit cu braţele deschise ceea ce se întâmpla în străinătate în acest domeniu. 

Se încearcă şi instituirea unei zile oficiale a fotografiei. Primele încercări 

pentru oficializarea acestei zile au pornit din iniţiative ale unor Asociaţii şi 

Fotocluburi din România, care au propus ca această zi să fie chiar data de 9 

decembrie, când în anul 1864, Alexandru Ioan Cuza, Domnitorul 
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Adrian-Silvan Ionescu, Învățământul artistic românesc 1830-1892,  Meridiane, 

București, 1999, p. 7. 
15

Victor Botez, Fotografia în clubul artelor,  Semne,  f.l., 1994, p. 33. 
16

G. Pavelescu, „Fotografia este o artă”  în  Fotografia, nr. 3, III, 1924, Alba  Iulia, p. 3. 
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Principatelor Unite Române, a decretat şi publicat în numărul 279 din 13/25 

decembrie 1864 al Monitorului - Jurnalul Oficial al Principatelor Unite 

Române, Regulamentul de organizare a expoziţiilor anuale ale artiștilor în 

viaţă din: pictură, desen, miniatură, sculptură, gravură, arhitectură şi 

fotografie, care vor fi organizate într-un an la Iaşi, iar în celălalt la 

Bucuresti17. În aşa fel este recunoscută fotografia pe plan naţional pentru 

prima dată ca artă. S-a schimbat doar data zilei Artei Fotografice din 

România şi s-a adoptat data de 11 ianuarie, ziua de naştere a fotografului 

Szathmary, născut la Cluj în 1812. Mai târziu, în luna octombrie a anului 

1924 se deschide primul salon român de artă fotografică18. Această nouă 

manifestare este inspirată după modelul internațional. Multele acțiuni de 

propagare a fotografiilor sunt luate după model străin. La fel este și în cazul 

acesta de permanentă dorință de a demonstra că fotografia este o artă.   

Mai mult decât atât, fotografia ajunge să fie practicată și în școlile de 

meserii. Acest lucru este atestat prin exemplul unui certificat de absolvire din 

anul 1942 pentru cursul de ucenici industriali. Direcția cursului profesional 

pentru ucenici industriali din Alba Iulia în urma unei examinări a comisiei 

acordă acest certificat profesional lui Dadeș Maria care este de meserie 

fotografă și care a trecut toate examenele și lucrările practice19. Știm cu 

certitudine că nu este singurul caz20. Școala de la Alba Iulia și-a început 

activitatea din 1883 ca Școală de Meserii, și-a schimbat denumirea destul de 

des, dar ceea ce putem observa este că și-a păstrat formarea profesională, iar 

în perioada 1941-1945 regăsim câteva certificate de absolvire cu 

specializarea în meseria de fotografă. Toate certificatele sunt pe nume de fete 

deoarece în perioada respectivă funcționa ca și Școală Profesională de Fete. 

Nu știm cu certitudine dacă au practicat fotografia, dar după numărul redus 

de fete care au ales fotografia și au încheiat studiile ne putem da seama că 

există posibilitatea să fi ales această meserie din pasiune sau posibil să fi avut 

în familie sau cunoscuți care aveau deja un atelier unde să le ofere un loc de 

muncă. Din exemplele redate mai sus putem afirma cu certitudine că nu 

există o trecere de la meserie la artă, cele două s-au completat și au evoluat 

împreună. Pentru un fotograf nu este important a vedea, ci mai degraba a fi 

acolo. Fiecare fotografie are istoria ei, neștiută decât de artist21. Dacă 
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Luna Artiştilor din România, Ediţia I, Oradea, 2010, p. 3. 
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G. Pavelescu, „Fotografia este o artă”  în  Fotografia, nr. 8, III, 1924, Alba Iulia, p. 6. 
19

Arhiva Colegiului Dorin Pavel Alba Iulia, fond Școala  Profesională de Fete, dosar 1, 

an 1942, f. 6. 
20

Astfel de certificate de ucenici există și la Bistrița, modelul este asemănător. Ele se 

regăsesc încă din anul 1919 și majoritatea ucenicilor sunt bărbați. 
21

 Ion Cucu, Cum ar arăta viaţa fără fotografie, vol I, Punctum, Bucuresti, 2000, p. 5. 
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fotograful era pasionat de acest domeniu, el facea mai mult decât o apăsare 

pe buton, el vedea frumosul din ceea ce fotografia. Dar fotografia nu este 

doar artă, ea este noutatea care vine în societate și se face utilă.

 Fotografia este un limbaj, iar fotograful un autor22. Este un limbaj 

prin imagine, o sursă vizuală, o creaţie, iar pentru fiecare creaţie este nevoie 

de un creator. Omul din spatele aparatului nu este doar un apăsător de 

butoane, el analizează, vizualizează şi surprinde o anumită imagine. Nu 

oricine poate fi fotograf. E nevoie de mai mult decât un aparat pentru asta. 

Rezultatul lui, adică fotografia, reprezintă o imagine care transmite un mesaj.

 Istoria fotografiei este în mare parte fondată pe evoluţia a trei 

elemente tehnice fundamentale: lumina, condiţie sine qua non a fotografiei, 

existenţa unei pelicule pe care să se materializeze, imaginea şi diversele 

formaturi servind la baza alcătuirii aceleiaşi imagini23. Astfel, avem încă de 

la atestarea fotografiei, încă de la apariţia ei, de-a face cu ştiinţa. Fără ştiinţă 

ea nu putea exista, nu se putea tranforma în artă. Totuși nu este suficient să 

afirmăm acest lucru. Pe lângă această dezvoltare a ştiinţei avem şi arta 

exprimată prin pictură, desen. Putem să spunem că fotografia este o 

continuare? Sau o prelungire a acesteia? O înlocuieşte sau o completează? 

Este dificil să afirmăm când apare sau dispare ceva decât dacă ne axăm pe 

ceea ce este atestat. La fel se întâmplă şi în cazul fotografiei.  

De cele mai multe ori un cuvânt este de ajuns pentru crearea unei 

poveşti. Acesta are o putere de convingere asupra unei mulţimi de oameni, 

dacă ştii cum să-l încadrezi în context şi cum să-l transformi. Dar cu o 

imagine ce putem face? Este mult mai simplu să vedem acest aspect testat pe  

anumite categorii de persone. Pentru unii funcționează cuvintele, iar pentru 

alţii imaginile, în funcţie de tipul de memorie, lingvistică sau vizuală.   

La fel este și în cazul practicării fotografiei. Pentru unii ea reprezintă 

o meserie, pentru alții ea devine o artă, în timp ce pentru cazul pictorilor 

fotografia reprezenta cel mai probabil o amenințare.   

În concluzie, fotografia reprezintă o artă tocmai prin faptul că îmbină 

toate aceste elemente de modernizare a societății și o sincronizează cu 

mediul internațional.  
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Gabriel Bauret, Abordarea fotografiei, Ed. All, Bucuresti, 1998, p. 8. 
23

 Ibidem, p.12. 
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Fig. 1 Vedere inspirată după practica fotografică, anul 1916 

Sursa Arhiva personală Aszalos Melinda 



 

168 
 

 

 
 

 

Fig. 2 Fotografie de familie realizată într-un atelier fotografic Cluj 

Napoca, anul 1932 

Sursa Arhiva personală Koreh Krisztina 
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Fig. 3 Fotografie de atelier – Foto Tamas Bethlen, anul 1945, Buta Livia, 

Sat Malin, Jud. Bistrița Năsăud 

Sursa Arhiva personală Buta Radu 
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Fig. 4 Model de certificat de absolvire în meseria de fotografă, anul 1945 

Sursa Arhiva Colegiului Dorin Pavel, Alba Iulia
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PROMOVAREA ŞI INFLUENŢA (IDEOLOGICA) A 

ARTEI SOVIETICE ÎN ROMÂNIA (1947-1965). STUDIU 

DE CAZ: TEATRUL 

 

BÎRZESCU IOANA-ANDREEA

 

 

Abstract: The communist regime brings a number of changes in the cultural 

field. Theatre is one of the tools used for propaganda in this period. As a 

socio-cultural place, the meeting place of people in leisure, can be seen the 

increasingly interest for this area. By changes at the political level will be 

taken a series of measures to bring theater under the Communist Party. 

The paper wants to show the ways in which the Soviet ideology (in 

art) is promoted  in Romania (1947-1965) . At the intellectuals level, a 

means of promoting the ideas of Soviet Communist Party, is the emergence 

of cultural magazines. Within these there are numerous articles about new 

creations, works translated in Romania, plays, criticism or praise addressed 

to actors. To the common people, the theater was used for propaganda to 

show the difference between the old and the new society, how  a citizen 

should act,  welfare that communism brings to the population. 

Through  Cartea Rusa publishing, will be made known Soviet 

creations that enrich the Romanian dramaturgy  and offer to Romanian 

playwrights a model to be able to perform works that reflect the reality. Now 

the importance of translation is increasingly higher. There are wanted 

authentic translations of Russian literature which reflect the reality 

presented by the author and shall be carried out by skilled persons.  

According to the new cultural policy, the whole artistic system had to 

be modified. In order to strengthen it, it took people subjected, to support the 

changes made. In cultural magazines, the idea of knowledge of Soviet theater 

is emphasized. Stopping it, is seen as a consequence of the ideas submitted, 

which could influence the Romanian people. His penetration means 

knowledge of socialism, of the new society that now promotes the Communist 

Party. 
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Proiectul comunist trebuia transmis cetățenilor prin toate mijloacele. 

În acest context apar tot mai multe lucrări care elogiază creația sovietică, 

care arată modul în care scriitorii români ar trebui să acționeze pentru a 

realiza opere valoroase. Apariţia şi difuzarea revistelor culturale promovau 

ideile sovietice. Se poate observa ascendenţa articolelor despre noile creaţii, 

despre operele care au fost traduse în România, despre importanţa jocului 

scenic.Grupurile artistice vor fi folosite în continuare ( în scop 

propagandistic) pentru marea masă a cetăţenilor, mai ales pentru cei din 

mediul rural. Scopul pieselor prezentate era de a arăta diferenţa dintre vechea 

şi noua societate, conduita morală (cea dorită de regim) a cetăţenilor, precum 

şi bunăstarea populaţiei după instaurarea regimului comunist. 

Partidul comunist avea nevoie de teatru ca instrument de 

propagandă,pentru a-și transmite ideologiaşi pentru a implica cetățenii în 

aplicarea proiectului comunist. 

O importantă sursă de transmitere a creaţiilor literare sovietice1, 

devine editura Cartea Rusă, care oferă un modelde urmat dramaturgilor 

români, model care se susţinea că reflectă realitatea. Evident, şi cititorii erau 

indoctrinaţi prin traduceri din literatura stalinistă, mai puţin prin puţinele 

traduceri din literatura clasică rusă. O altă finalitate importantă era, pentru 

atingerea acestui scop, dorinţa de a se realiza traduceri de calitate, traduceri 

fidele din literatura rusă, realizate de persoane abilitate. Datorită acestor 

lipsuri (necunoaşterea limbii ruse, persoane slab pregătite), traducerile erau 

de o calitate inferioară şi nu reflectau realitatea : Traducerile românești din 

literatura rusă fiind făcute de obiceiu după traduceri franceze (cele germane 

erau folosite mai rar pentrucă germana era mai puțin cunoscută, n.n.) este 

                                                           
1
,,Traducerea acestor șapte piese din dramaturgia lui Corneiciuc este de o mare 

importanță pentru teatrul nostru, care a făcut primii pași spre realismul socialist. Ele 

constituie pentru autorii de teatru un îndreptar în ceea ce privește metoda de creație. 

Diversificarea tematică datorită contactului cu actualitatea, sesizarea problemelor 

esențiale ale vieții, sesizarea noului în viața socială, perspectiva luminoasă a viitorului, 

trăsături corespunzătoare realității sovietice, arată că dramaturgia noastră trebuie să 

oglindească profund viața Patriei noastre, realitatea atât de bogată în fapte și 

evenimente  a construirii socialismului. Cunoașterea profundă a vieții, participarea 

activă a scriitorului la opera de construire a socialismului și a comunismului ca 

cetățean al Patriei sale, pregătirea ideologică a scriitorului, iată factorii care dau 

bogatul conținut de idei al pieselor lui Corneiciuc, creații de frunte ale dramaturgiei 

sovietice.”(Domnica Filimon,,,Un exemplu pentru dramaturgia noastră”în, Viața 

Românească, Editura pentru Literatură și Artă, An IV, Septembrie 1951, p.275, pdf) 
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lesne de înțeles de ce aceste traduceri nu prezentau nicio grație de fidelitate 

față de text. Pe lângă aceasta, şi limba română folosită de traducători era 

adeasea precară. Nu se făcea un serviciu nici literaturii ruse, nici literaturii 

române2. 

Pentru o bună adaptare la noile politici culturale, se dorea 

modificarea sistemului artistic. Ca acest lucru să se poată realiza, Partidul 

Muncitorilor din România avea nevoie de perosane loiale, persoane care să 

susţină aceste transformări. Personalul teatrelor s-a văzut obligat să se 

adapteze la noile condiţii. Este vorba de o reeducare a acestora pentru a juca 

rolul atribuit fiecăruia de sistemul comunist. Această metamorfoză începea 

din scoala de teatru, iar scriitorii, datorită cenzurii, erau obligaţi să realizeze 

opere care să nu afecteze ideologia comunistă şi să ajute la legitimitatea şi 

consolidarea acesteia.,Instaurarea monopolului comunist înseamnă atât 

uniformitatea opiniilor, cât şi subordonarea totală a culturii intereselor 

propagandei şi ideologiei oficiale3. 

Cu alte cuvine, teatru devine un instrument de propagandă foarte 

important, care trebuia să înveţe maseledespre cum  să fie buni cetăţeţeni, 

care sunt valorile ce trebuie adoptate și în același timp să legitimizeze noul 

regim, să arate că acesta este mai apropiat de cetățeni decât cel vechi.  

Schimbările  încep din şcolile de teatru, în care actorii sunt educaţi în spiritul 

epocii Măsura cea mai importantă în plan instituţional a fost desprinderea 

învăţământului superior teatral de Conservatorul de Muzică, prin înfiinţarea 

în 1948 a Institutului de Teatru, devenit ulterior, la mijlocul decenului şase 

Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică <<I.L.Caragiale>>4... Se 

investeşte în acest domeniu, sunt deschise teatre pentru a putea promova 

valorile partidului în rândul maselor. Din acest sistem nu sunt excluse 

minoritățile. Sunt alese cu grijă piesele care urmau să fie jucate şi se pune, 

mai ales,  accent pe valorile naţionale. Mai ales din anii 1960. De exemplu, 

Unirea din 1859 a fost omagiată prin nu mai puţin de trei piese: Cuza Vodă 

de Mirecea Ştefănescu, Vodă Cuza şi Unirea de Tudor Şoimaru şi Cuza 

Vodă <<Evocare dramatică>> de Mihail Davidoglu5. 

                                                           
2
 Al. Philippide, „Literatura rusă și sovietică în traducere românească” în Viața 

Românească, Editura pentru Literatură și Artă, Anul I, Nr. 6, Noiembrie 1948, p.210, 

pdf  
3
Cristian Vasile, Literatura şi artele în România comunistă 1948-1953, Humanitas, 

Bucureşti , 2010, p.50 
4
Ibidem, p.115 

5
 Cristian Vasile, Politici culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej, 

Humanitas, Bucureşti , 2011,  p. 229, apud Teatrul, anul IV, nr.12, decembrie, 1959, în 

Teatrul în România după 23 August 1944, ed.cit, p. 377 
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În revistele culturale se accentuează ideea de cunoaștere a teatrului 

sovietic6, care până în 1944 nu a fost cunoscut de către români. Absenţa sa 

fusese  văzută până atunci drept o consecință a ideilor transmise, idei de 

factură bolşevică. Pătrunderea sa însemna, după 1944, o oportunitate pentru   

cunoașterea socialismului, a noii societăți promovatede partidul comunist7. 

Suntem informaţi că nu doar intelectualitatea română este preocupată 

de teatru. În cadrul unui interviu, din Teatru, artă şi civism, cu regizorul 

Mihai Dimiu  se discuta despre dragostea țăranilor faţă de teatru. Acesta  

vorbeşte despre un vârstnic venit pentru prima dată la teatru şi care, neştiind 

că scaunul era rabatabil, stătea ba în picioare, ba se aşeza într-o poziţie 

incomodă, numai să vadă spectacolul8.Dramaturgii trebuiau  convinşi că 

teatrul trebuie făcut pentru popor. Masele urmau să fie atrase de aceste opere 

                                                           
6
Teatrul sovietic este o artă de partid, pusă în slujba clasei muncitoare și a partidului ei. 

El rămâne realist, nu deformează realitatea, dar nu expune această realitate ca pe un 

material brut de fapte, alege, ierarhizează, ia atitudine. N‟are disprețul estetismului 

burghez față de valoarea utilitară. Se mândrește de a fi o armă în lupta pentru 

desăvârșirea socialismului și ducerea lui spre comunism, în lupta dusă împotriva 

dușmanilor socialismului. Despre teatrul sovietic din timpul războiului s‟a spus, pe bună 

dreptate, că cel mai mare elogiu ce i se putea aduce este tocmai că a construit încă o 

armă, pusă la îndemâna Armatei Roșii în lupta ei cu agresorul fascist. (Fescu, 

„Principalele trăsături ale teatrului sovietic” , în Viața Românească, Editura pentru 

Literatură și Artă, Anul II, Nr.3-4, martie –aprilie 1949, p. 270) 
7
Noțiunea actorului cetățean, a actorului luptător pentru o societate fără clase, n‟o 

cunoaștem.O literatură dramatică ce încredința o armă puternică în mana spectatorilor, 

arma ideologică, o literatură în care se dădea o cruntă bătălie pentru socialism 

împotriva imperialismului, noi n‟am cunoscut-o. Aveau grijă regimurile burgheze să nu 

pătrundă nimic la noi din aceste aspecte revoluționare...Pentru o mai bună cunoaștere a 

influențelor pe care le-a exercitat în ultimul timp și le exercită azi teatrul sovietic la noi, 

e bine să vedem cum a fost primit teatrul rusesc la noi, teatru care, fără  să ducă la 

capăt ideile revoluționare, le avea în germene și înfățișa aspecte ale unei societăți, unde 

plutea în aer strigătul de luptă. Piesele acelea, critic burgheze, au creat, în vremea când 

s‟au jucat, o anumită atmosferă, în jurul lor. Burghezia nu le iubea și din pricina asta 

presăra în repertoriile teatrelor și o literatutră dramatică rusă obscurantistă, formalistă, 

oglindirea păturii burgheze și moșierești în fuga lor de realitate...Teatrul românesc, 

care-și ia avântul în privința literaturii dramatice și a spectacolelor, în a doua jumătate 

a secolului al XIX-lea, se află sub influența puternică a teatrului francez, prin 

melodramele și dramele burgheze aduse de acolo... Piesele sovietice au venit la noi, la 

început, în numar mic. Apoi, numărul lor a crescut și astăzi putem spune că aproape 

pentru tot ansamblul de probleme principale, care se ridică în fața noastră, avem lucrări 

dramatice (Mihail Raicu,  „Dramaturgia sovietică și teatrul românesc”, în Viața 

Românească, Editura pentru Literatură și Artă, Anul I, Nr. 6, Noiembrie 1948, pp.215-

218, pdf) 
8
 Este vorba de piesa Mireasa desculţă ce avea ca temă cooperativizarea; Mihai Dimiu, 

Teatru, artă şi civism, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986, pp. 6-7 
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prin puterea lor de a transmite idei despre o societate mai bună. În aceste 

condiții, arta sovietică trebuia să fie cunoscută, deoarece, se credea că ea are 

puterea de a transforma teatrul într-un element educativ: ,,Căci arta aceasta, 

care se adresează poporului, care vrea să-l ajute și să-l ridice, e realistă și 

critică. Desvăluie toate aspectele realului, întunecatul și luminosul, 

pătrunzând adânc în toate ascunzișurile sufletului omenesc, construind replici 

artistice ale societății vremii, în toată complexitatea ei. Ca orice realism 

adevărat, cel exprimat în operele artei ruse, respiră o desăvârșită noblețe, 

pentrucă se sprijină pe încrederea în om, în puterea lui de a schimba și 

crea...Fraza lui Bielinski <<Dacă iei artei dreptul de a sluji interesele obștești 

nu înseamnă s‟o înalți, ci s‟o înjosești, deoarece înseamnă s‟o prefaci într‟un 

obiect de desfătare sibarită, într‟o jucărie pentru câțiva trântori>> pare a sluji 

deviza tuturor marilor creatori ai teatrului rus... Teatrul trebuie să se adreseze 

poporului, trebuie să fie un instrument educativ. Teatrul trebuie să-și tragă 

seva din contactul permanent cu viața, cu actualul....Apoi creația autorului, 

regizorului, interpreților implică o responsabilitate, tocmai pentrucă influența 

artei poate fi pozitivă sau negativă...teatrul sovietic prezintă un număr de 

însușiri esențiale, care îi dau un chip unic, tocmai pentrucă e arta nouă a 

proletariatului învingător, e arta unei societăți socialiste...Realismul perioadei 

socialiste este mai bogat...Toți participanții la fenomenul teatral, de la 

dramaturg și până la decorator sunt înarmați cu o unealtă superioară de 

cunoaștere, de supunere a naturii și de luptă împotriva rămășițelor de 

mentalitate veche: materialismul dialectic și istoric. Critica nu se oprește la 

suprafață, nu se mulțumește să desvăluie unele trăsături negative, ea  se 

oprește aspura cauzelor, prinde mecanismul social în tot ansamblul 

lui.Legătura dintre fenomenele sociale, care, la marii scriitori ai perioadei de 

ridicare burgheză, apărea numai drept rodul unei excepționale intuiții 

artistice, se datorează astăzi viziunii largi pe care o oferă artistului metoda 

marxistă...În afară de realism, arta nouă aduce elanul și conștiința 

transformării, e arta unei lumi în luptă și progres. Eroii ei, ca și creatorul lor, 

deslușesc mereu în prezent, viitorul și arată cum noul crește mereu și biruie 

vechiul. Din această cauză, artistul, chiar dacă desvăluie resturile negative, 

trăsăturile din limea veche, arată cum sunt demascate și înfrânte de elanul 

creator. Realismul socialist este arta revoluționară a unei societăți în creștere, 

într‟o schimbare rapidă obținută prin acțiunea omului”9. 

Matei Vişniec, dramaturg de renume, a realizat piese de teatru care 

prezintă  modul în care acţiona sistemul comunist. Una dintre aceste piese 

                                                           
9
Silvian Iosifescu, „Principalele trăsături ale teatrului sovietic” , în Viața Românească, 

Editura pentru Literatură și Artă ,Anul II, Nr.3-4, martie –aprilie 1949, pp. 272-274 



 

176 
 

este Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali.10 O altă operă se 

referă la piesele care erau interzise în România, la modul de realizarea al 

cenzurii, la metodele pe care trebuia să le adopţi ca şi regizor.  Scriitorul şi la 

rândul lui regizorul aveau menirea de a transmite sentimentele prin 

intermediul pieselor. Dacă acestea nu corespundeau ideologiei partidului 

comunist, acestea erau socotite drept nefaste pentru societate. Una dintre cele 

mai importante replici din această piesă, din punctul nostru de vedre, arată 

duplicitatea răului. În piesa Richard al III-lea se interzice sau Scene din viaţa 

lui Meyerhold,Richard al III-lea este totuşi, o manifestare a răului învăluit în 

discurs ideologic11. O altă piesă are la bază povestea profesorului şi criticului 

literar Nicolae Balotă, care a fost închis între 1956-1964. Piesa este de 

asemenea şi un elogiu pentru Ionesco. Autorul prezintă o parte din trăirile 

                                                           
10

 Scena a II-a a piesei ne sugerează importanţa artei şi literaturii ca factor de propagandă 

în toate mediile. În cadrul acesteia directorul spitalului de nebuni spune Dumneavoastră 

înţelegeţi, dragă Iuri Petrovski, că astăzi nimeni, nimeni nu trebuie să rămână în afara 

luminii artei şi literaturii. Concepţia noastră ştiinţifică despre societate spune că omul 

se află în centrul atenţiei partidului. Noua noastră concepţie umanistă, aşa cum am fost 

învăţaţi de Marele Lenin şi de Marele Stalin, spune că socialismul nu este posibil fără 

transformarea omului. Iar arta, literatura, toate astea au un rol imens în transformarea 

omului...Din această cauză mi-am pus eu întrebarea: şi bolnavii mintal? Nu sunt şi ei 

oameni? Nu trebuie să fie transfornaţi şi ei? N-ar trebui să beneficieze şi ei de 

beneficiile artei, ale literaturii?[....] Eu, unul, cred că bolnavii mintal ai societăţii 

noastre socialiste nu au nimic de-a face cu bolnavii mintal ai ţărilor capitaliste şi 

imperialiste. La noi, noi nu ne abandonăm bolnavii mintal.(Matei Vişniec, ,,Istoria 

comunismului povestită pentru bolnavii mintali” în Procesul comunismului prin teatru, 

Humanitas, Bucureşti, 2012, p.18). 

Actul dramatic ne arată că se căutau metode care să convingă oamenii ţinând cont de 

posibilitatea lor de percepere a evenimentelor. 
11

Pentru că tu reprezinţi răul fără încărcătură ideologică. Bineînţeles că eşti o forţă a 

întunericului, dar răul pe care îl încarnezi este oarecum <<cinstit>>. Bineînţeles că 

ucizi pentru a pune mâna pe putere, dar crimele tale nu sunt comise în numele unei mari 

utopii. Bineînţeles că nu ai scrupule şi comiţi răul fără ezitare, dar nu le ceri  

complicilor şi supuşilor tăi să-ţi laude crimele...Tu reprezinţi de fapt ceva ce omenirea a 

pierdut de mult: răul direct, sincer şi pur. Astăzi, răul este învăluit în mii de discursuri 

despre o lume mai bună. Astăzi, răul nu mai vrea să îndobitocească mulţimile, vrea să 

fie şi adulat de ele. Astăzi, răul nu se mulţumeşte numai să domine lumea din palatul în 

care locuieşte, el vrea să locuiască chiar în minţile omanenilor şi să-i domine din 

interior. Răul lumii în care trăiesc eu este de o mie de ori mai teribil decât ciuma din 

vremea ta. Răul de azi ucide pentru a hrăni frica teribilă a celor care nici măcar nu se 

gândesc să se revolte....Iar copiii care se nasc astăzi nu vor fi altceva decât slujitorii 

răului, întrucât creieraşele au fost spălate încă de la naştere...Iată de ce astăzi răul îşi 

trage seva puterii absolute dinăuntrul tuturor minţilor (Matei Vişniec, „Richar al III-lea 

se interzice sau Scene din viaţa lui Meyerhold‟‟ în Procesul comunismului prin teatru, 

Humanitas, Bucureşti, 2012, pp. 129-130) 



 

177 
 

profesorului, dar foloseşte multe scene din opera lui Ionescu, mai ales din 

Cântăreaţa cheală. In afară de cele trei lucrări menţionate anterior, autorul 

are o serie de piese scurte. Dintre acestea, cea mai reprezentativă, este piesa 

intitulată Cel care spală creierele (1,2,3) ; în a doua parte autorul ne prezintă 

instrumentarul fenomenului : ,,1. În ţara noastră spălarea creierelor este 

gratuită şi obligatorie….. 

6. Cei care vor încerca să se sustragă operaţiunii de spălare a 

creierului vor fi declaraţi duşmani ai armoniei sociale.  

7. Fiecare cetăţean al patriei are obligaţia de onoare să-i demaşte pe 

duşmanii armoniei sociale… 

10. Este absolut  necesar ca fiecare nou născut să intre în viaţa socială 

trecând printr-o spălare de creiere, executată imediat după tăierea cordonului 

ombilical. Experienţa dovedeşte că persoanele care au beneficiat de o 

asemenea spălare după naştere (sau chiar în faza uterină) se adaptează mai 

bine la armonia socială. ”12. 

Un rol important în această perioadă se acordă scriitorilor aserviţi 

care scriau pentru « poporul muncitor », iar prin operele lor exprimau 

realitatea ascunsă de burghezie. Un astfel de articol se referă la Maria Banuș, 

o poetă care a scris o piesă de teatru despre gospodăriile agricole colective 

Toate acestea le-a putut realiza Maria Banuș fiindcă nu s‟a rupt de 

realitatea în mijlocul căreia trăiește, fiindcă a făcut un efort continuu, 

fiindcă a primit mereu ajutorul Partidului. În general, Maria Banuș, ca 

poetă, a fost în actualitate datorită tocmai temelor pe care le-a ales. Și 

atunci când a scris prima ei piesă, i-a fost ușor să aleagă tot o temă de o 

deosebită importanță, înfăptuirea unei gospodării colective. Primii pași pe 

calea nouă a agriculturii socialiste, viața nouă a satului, aceste evenimente 

cheamă și stimulează la scris. Dar în același timp, tocmai prin vigoarea 

temei, dificultățile erau mai mari...adâncind teoretic problemele pe care le 

pune colectivizarea agriculturii, observând în fața locului condițiile în care 

ea se petrece în satele noastre, cunoscându-i eroii, Maria Banuș a putut să 

construiască o lucrare care să oglindească realitatea13. 

Apariția revistelor culturale, cum este și revista Teatru,(revista apare 

din 1956)oferă noi cunoștințe despre acest domeniu. Tot mai multe piese 

încep să fie traduse, să fie cunoscute și de către scriitorii români. Cu toate 

acestea sunt interzise o serie de opere care sunt considerate nefaste pentru 

ideologia comunistă. Piesele erau verificate înainte de a fi puse în scenă. 

                                                           
12

Matei Visniec, Teatrul descompus Femeia ca un câmp de luptă,  Cartea Românească, 

Bucureşti, 1998, p .45-47 
13

Horia Stancu, „O nouă temă în dramaturgia noastră”,  în Viața Românească, Anul III, 

Aprilie 1950 , p.279-280 
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Doar cele care exprimau realitateaperioadei puteau fi jucate. Se dorea ca în 

cadrul acestora să se  prezinte viața de zi cu zi, dar prezentarea să fie 

idealistă,  pentru a putea influența publicul. 

Teatrul, alături de film şi învăţământ va juca un rol deosebit în 

perioada comunistă.Fiind un factor socio-cultural, acestea aveau puterea de a 

influenţa populaţia. Alături de teatrul de stat, trupele de amatori, au susţinut 

răspândirea ideologiei comuniste.  Acestea au fost mult mai prezente în viaţa 

populaţiei decât teatrul de stat, datorită prezenţei lor în interprinderi, dar şi 

prin numeroasele turnee la căminele culturale din sate. 
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SPECTRELE CONTRACULTURII 

ADRIAN MATUS

 

 
 

Abstract: The aim of this article is to explain, unfold and deconstruct the 

definition of counterculture. By analyzing several sources, we will argue that 

in Eastern Europe, due to the presence of a totalitarian regime, a 

hybridation of this phenomenon occurs. After presenting the sources and the 

academic works that deal with this topic,we will explore several definitions 

of the phenomenon that originally started in 1960s America. Furthermore, 

we will present why the political ideas of the American counterculture were 

largely ignored in Eastern Europe. . While the reception of the hippie 

aesthetics was widely discussed, it is unclear whether the youth and 

intelligentsia from 1968 adopted or adapted the political ideas of the 

American counterculture. The Internationalist and Communist values, as 

well as the writings of Herbert Marcuse that framed philosophically the 

Western movements found no echo in the Eastern Bloc, where other 

ideologies contradicted the original models. 

 

Keywords: counterculture, Eastern Europe, counterculture aesthetics.  

 

 

 

1.1. Argumentul cercetării. 

Revoluția anilor 1960, din punct de vedere filosofic, vrea să fie o 

reîntoarcere,  o revenire, exact ca în sensul inițial al termenului de revolutio. 

O revenire la natură, la sentimentul trăirii plenar și ideal.  În mod general, 

revoluția încheie un capitol, dar și începe un altul. După multe turbulențe, 

bâjbâieli conceptuale nesigure și experimente sociale -care de multe ori s-au 

soldat cu eșecuri, rebelii acelor ani au preluat ideile prezente în acel timp, 

                                                           

Adrian Matus este absolvent al Universității Babes-Bolyai, Facultatea de Litere, 
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Universității Sorbonne Paris-IV, UFR Histoire Contemporaine (2016, aspectele 

ideologice, istorice și antropologice ale contraculturii în Europa de Est, coordonat de 
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dezvoltându-le în medii total neașteptate. Astăzi, Daniel Cohn-Bendit, acel 

rebel parizian al anilor 1968, este europarlamentar, iar Vaclav Havel, el 

însuși participant la mișcările protestatare, a fost ultimul președinte al 

Cehoslovaciei și primul președinte al Cehiei.  

Revoluția este făcută prin intermediul oamenilor și în mod ideal, 

pentru oameni. În schimb, față de celelalte revoluții pe care istoria ne învață, 

un rol mult mai important l-a jucat muzica1. Pentru prima dată, profitând și 

de avantajul înregistrării și a dezvoltării sonore, muzicienii au transformat 

micile zumzete și reproșuri în strigăte și acorduri ce s-au auzit în marile săli 

de concerte și dincolo de oceane și Cortini de Fier. Platon susținea, în 

Republica, un lucru esențial: muzica poate să susțină valorile unui stat sau 

dimpotrivă să le deconstruiască, însă într-o modalitate mult mai potențată 

decât oricare altă formă de artă. Acest îndemn îl lansa, undeva din surdină și 

Nietzsche, precum și mulți, mulți alți gânditori din secolele precedente. 

Pentru prima dată, acest postulat a fost demonstrat, fără nicio urmă de 

îndoială.  În linii mari, anii 1960 pot fi înțeleși prin metafora spectrului. În 

funcție de poziția geografică și de optică, lumi total diferite ni se 

întruchipează, chiar dacă la o primă prezență sunt reuniți sub aceeași tutelă. 

Sunt rebeli muzicieni, activiști, cu o orientare de stânga sau de dreapta, 

narcomani sau sereni, sunt rebeli cu cauză și rebeli fără cauză. În această 

lucrare vom încerca să înțelegem acest spectru, prin referirea comparativă 

atât la rebelii cu o cauză, acei hipioți din Europa de Est care au încercat să se 

revolte împotriva sistemului comunist și într-o mare măsură, au reușit să 

miște câteva pârghii ale acestui mecanism ideologic, cât și la cei din Europa 

de Vest.  

1.2. Premise metodologice: despre corpusuri și alți monștri. 

O astfel de cercetare utilizează metode diferite față de istoriografia 

clasicădeoarece, în fond, discutăm despre un grup marginal, ostracizat de 

către stat. Înainte de a explora aceste grupuri alternative, trebuie să înțelegem 

funcționarea acestui stat. Rebelii Europei de Est protestează în primul rând, 

împotriva comunismului, astfel încât înțelegerea acestuia este esențială. 

Ulterior, putem vedea care sunt alternativele, luptele paralele împotriva  

Statului. Analiza unei ample mișcări precum contracultura este problematică 

din perspectiva surselor. Mai mult decât atât, poate chiar stârni bătăi de cap 

în momentul în care ne propunem să înțelegem ce se întâmplă în Europa de 

Est. Astăzi, marile lucrări dedicate contraculturii vest-europene lucrează în 

primul rând cu reviste și publicații ale epocii, care- chiar dacă au fost 
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Theodore Roszak, The Making of a Counter Culture, Anchor Books, Doubleday and 

Company, Inc. , Garden City, New York, 1969. 
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efemere-, au existat într-un număr considerabil mai mare decât cele din 

Europa de Est. 

 Pentru a lămuri receptarea contraculturii, am considerat necesar să 

utilizăm o paletă mult mai amplă de surse, din moment ce nu există o sursă 

programatică clară și unitară (precum un text, o revistă care să reunească 

toate mișcările ce se revendică de la contracultură). Astfel, sunt de  parcurs 

produsele artistice ale epocii- precum poezia și versurile, autobiografiile (ce 

apar în număr tot mai mare începând din 2010), dar și interviuri orale cu 

diverși martori ai fenomenului. Rapoartele Securității sunt mai puțin 

importante, deși își au rostul lor în prezenta cercetare. Argumentul este 

următorul: din aceste surse istorice putem vedea mijloacele de contracarare a 

hipioților, dar ele nu ne oferă o înțelegere despre ceea ce hipioții înșiși 

credeau despre ei.  Astfel, metoda de lucru nu este una strict istorică, ci 

încearcă să preia în mod firesc și fără a suprasolicita, ustensile de lucru din 

diverse domenii. După cum spuneam, doar utilizarea arhivelor sau analiza 

interviurilor ne poate da o imagine dispersată și fără nicio credibilitate 

științifică, dar confruntarea lor ne poate oferi o înțelegere clară. Studiul 

dorește a fi la granița dintre istoria ideilor, antropologia culturală și istorie 

globală2. Aceste discipline apreciază istoria alternativă, relația dintre individ 

și comportamentul său într-o anume societate și influențele/dialogurile dintre 

culturi.   

Ce  putem să preluăm dintr-o astfel de abordare? Premisa de pornire 

este faptul că grupurile situate la un nivel inferior/ marginal al societății, nu 

se supun în mod total forțelor grupurilor dominante, ci există în permanență 

o negociere, o transformare și o autonomizare3. Subiectele deja abordate, 

după cum spuneam, sunt foarte răsfirate: clasa proletară engleză4, o amplă 

reflexie asupra culturii universale pornind de la luptele de cocoși din Bali5, 

sistemul punitiv al penitenciarelor 6 și al ospiciilor7 sau interesanta analiză 

                                                           
2
Prin istorie globală (global geschichte) dorim să urmărim în ce măsură un fenomen este 

sincronic, individual sau împărtășit într-un spațiu comun. A se vedea perspectiva 

lămuritoare a lui Sebastian Conrad, Global Geschichte. Eine Einfuhrung,  C. H. Beck 

Verlag, Munchen, 2013.  
3
Adrian Nicolau, Introduction. La construction d‟une nouvelle identité sociale in Adrian 

Nicolau (ed. ), La vie quotidienne en Roumanie sous le communisme, Préface de Serge 

Moscovici, Edition L‟Harmattan, 2008, p. 29.  
4
Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, London, 1963.  

5
Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures. Selected Essays, New York University 

Press, 1973.  
6
 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Editions Gallimard, Paris, 

1975.  
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asupra satului Montaillou din 1294 în 13248. Pornind de la micro-istorie, 

istoricii încearcă să propună un sistem global, dar fără să declame o 

reconstrucție completă și lineară. Această premisă hermeneutică este 

înțeleasă de la sine în studiile literare, dar studiile istorice cer o buclă 

metodologică lămuritoare. În consecință, astfel de analize vizează mult mai 

mult ambianța decât adevărul. Clifford Geertz sugerează termenul de think 

description- prin care înțelege următorul lucru: cercetătorul privește cultura 

ca un amplu sistem semiotic ce poate fi interpretat, niciodată în mod definitiv 

expus9. Simțim influența fenomenologiei, dar el se ancorează în câteva 

puncte mult mai pragmatice: cercetătorul culturii respective trebuie să aibă 

atât poziția de insider (înțeles aici ca inițiat) al culturii, cât și cea de outsider 

(străin). Altfel spus, cercetarea trebuie să fie o traducere, iar cercetătorul nu 

este un spion (în înțelegerea lui Levi-Strauss), ci un traducător de discurs10. 

Propunerea lui este ca o cercetare să încerce să fixeze în text o realitate ce 

este perisabilă, iar istoriografia existentă o neglijează11. Privirea 

antropologiei culturale este puțin mai amplă, dar fără a fi speculativă 

deoarece, prin evitarea de a căuta grile definitive, mizează mult mai mult pe 

propuneri de interpretare. Interpretări care, evident, vor să se apropie cât mai 

mult de adevăr.  

La o scară mai largă, câteva studii s-au făcut deja în 1990, dar ele 

erau incluse în varii lucrări sociale sau vizau, mai degrabă, niște curiozități 

academice personale. Vorbim despre studiul lui Sabrina Petra Ramet din 

1990 sau Timothy W. Ryback din același an12. Abia după 2010, apar mult 

mai multe studii pe această temă deoarece, după cum spuneam, asistăm la o 

explozie de publicații autobiografice, ca și interviuri. Există numeroase cărți 

                                                                                                                                               
7
Michel Foucault, Histoire de la folie à l‟âge classique. Folie et déraison, Editions 

Gallimard, Paris, 1972 
8
Emanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, Editura 

Meridiane, București, 1992.  
9
„believing, with max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance 

he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore 

not an experimental science in search of law but an interpretative one in search of 

meaning”,Clifford Geertz, op. cit. , p. 5.  
10

„As interworked systems of construable signs (what, ignoring provincial usages, I 

would call symbols), culture is not a power, something to which social events, 

behaviours, institutions, or processes can be causally attributed; it is a context, 

something within which they can be intelligibly- that is, thickly- described”, ibid. , p. 14.  
11

Ibid. , p. 21.  
12

 Sabrina Ramet,  Rocking the State : Rock Music and Politics in Eastern Europe and 

Russia, Westview Press, Boulder, SUA, 1994 et Timothy W. Ryback,  Rock Around the 

Bloc : A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union, Oxford 

University Press, 1990.  
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de interviuri și referințe în presă referitoare la anii 1960, 1970  sau 1980. O 

serie de publicații este coordonată de Doru Ionescu, jurnalist ce are avantajul 

de a cunoaște multe vedete rock, dar și acces la arhivele TVR. La o scară 

transnațională, o excelentă analiză apare în revista East Central Europe13, iar 

până în momentul de față, cea mai importantă lucrare este cea a lui W. J. 

Risch, apărută în SUA14. În ceea ce privește spațiul românesc, există câteva 

menționări ale acestui fenomen. În primul rând, Ștefan Borbely se 

interesează de acest fenomen-, atât în studii15, cât și de la catedră, unde predă 

un curs ce vizează contracultura americană și diversele variante ulterioare. În 

ceea ce privește mișcările contestatare, un interesant punct de pornire este 

lucrarea lui Adi Dohotaru16.  Ca încheiere, menționăm că la fel de 

problematică este și analiza relației dintre poeții generației optzeciste și 

epistema contraculturii. Aceasta este întotdeauna menționată în interviuri17, 

dar puține lucrări au analizat efectiv în ce măsură textele optzeciștilor au fost 

influențate de către contracultura americană sau melanjul unic dintre 

naționalism-comunismul ceușist și acest fenomen de dincolo de Ocean.  

 

 2.1. Demonul teoriei: Ce este contracultura? 

 

Din punct de vedere teoretic, contracultura constituie încă și la 

această oră o veritabilă dezbatere culturală și identitară.  Plaja de identificare 

a acestui concept este întinsă și astfel oferă un risc terminologic sporit. 

Contracultura în sens larg poate fi privită ca un anti-curent, un refuz al 

instituționalismului, o negare a normelor,  un puternic anarhism, o 

subcultură, o cultură populară, o mișcare protestatară, o propunere a unor 

valori alternative,o afirmare a unor modalități diferite de viață sau  o antiteză 

a unui element rigid. Rămâne de văzut în continuare dacă este posibilă o 

definiție compactă a acestui fenomen. Termenul este amplu, stârnește 

numeroase controverse și neînțelegeri terminologice datorită particulei 

contra- (counter). Această particulă provine din franceza veche (countre) și 

desemna la început o manevră militară. Începând cu secolul 15 este folosit în 
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 East Central Europe (4/2011).  
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 W. J. Risch (ed. ),Youth and Rock in the Soviet Bloc, Lexington Books, Langham, 

USA, 2015.  
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Brucans și alte eseuri, Editura Contemporanul, București, 2011.  
16
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Eikon, Cluj-Napoca, 2008.  
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limba engleză ca un adverb, iar ca adjectiv de la sfârșitul secolului 1618. 

Neînțelegerea este datorată înțelegerii eronate a acestui termen. Diferitele 

științe înțeleg în mod special acest termen. Într-o accepțiunea foarte largă, 

antropologia înțelege prin contracultură o mișcare de rebeliune totală 

împotriva unui sistem cultural existent. Dacă realizăm un raționament de 

bun-simț, putem constata că un astfel de proiect este utopic (orice formă de 

negare a unei culturi se înscrie într-o cultură în aceeași măsură, ex. 

avangardei ce este ulterior recuperată ca și fapt cultural de către 

posterioritate). În secolul XX, termenul de contracultură capătă o înțelegere 

diferită, prin nașterea, în Statele Unite, a unui fenomen situat la granița dintre 

societate, muzică, militantism social și literatură: contracultura.  

Pentru Theodore Roszak, primul teoretician temeinic al acestei 

mișcări, acest fenomen american se naște dintr-un sentiment de nemulțumire 

față de statul american. Astfel, prin contracultură, el înțelege fenomenul 

cultural, social și literar ce apare în Statele Unite de după Cel De-al Doilea 

Război Mondial, cu ulterioare emanații în întreaga lume. Pe scurt, acesta are 

o puternică dimensiune literară prin Generația Beat. Contracultura literară se 

naște înainte de cea muzicală și utilizează numeroase teme care refuză 

raționalitatea. Poeți precum Allen Ginsberg, Gary Snyder și Lawrence 

Ferlinghetti sau prozatori precum Jack Kerouac și William Seward 

Burroughs caută soluții spirituale diverse.  În același timp, contracultura are 

câteva surse culturale mult mai largi: budismul Zen, Henry David Thoreau, 

Hermann Hesse, Friedrich Nietzsche și Oswald Spengler. Ce îi leagă pe toți 

acești străini? Foarte simplu, ne spune Roszak: dezamăgirea față de 

modernitate. Cu alte cuvinte, toți utilizează o critică a tehnologiei, mizează 

pe un elogiu al naturii și întorc spatele progresului industrial al secolului 

XX19. În filosofie, contracultura este influențată și de textele Școlii de la 

Frankfurt, în mod special de către Herbert Marcuse. Gândirea acestuia este 

un interesant hibrid între Karl Marx și Sigmund Freud, dar reflectă influențe 

puternice ale lui Nietzsche sau filosofia orientală. Filiațiile culturale sunt 

vizibile și comunică mult între ele.  

 Nu în domeniul literar contracultura este cea mai vizibilă, ci în cel 

muzical și social. În muzică, înțelegem prin contracultură mișcarea ce se 

naște în anii 1950, dar are puternice rădăcini în diverse tradiții americane, 
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http://www. etymonline. com/index. php?term=counter&allowed_in_frame=0 , accesat 

la data de 7. 11. 2015.  
19

 Theodore Roszak, op.cit. în Technocracy‟s Children: „under the technocracy we 

become the most scientific of societies; yet, like Kafka‟s K. , men throughout the 

developed world become more and more the bewildered dependents of inaccessible 

castles wherein inscrutable technicians conjure with their fate”,p. 13.  
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fiind influențată de jazzul și bluesul american. Nu e un secret faptul că 

generația Beat nu a fost foarte entuziasmată de contracultură, poate cu 

excepția lui Ginsberg, iar scriitorii mai sus-prezentați ascultau mai degrabă 

jazz și blues decât muzica rock. Pe de altă parte, nu putem să nu sesizăm 

puternice legături tematice, culturale și chiar și de prietenie. Pe scurt, prin 

contracultura muzicală înțelegem revoluția culturii de mase, realizată de 

formații din Marea Britanie sau Statele Unite, precum The Byrds, The 

Beatles, Led Zeppelin sau prin muzicieni individuali, precum Jimi Hendrix, 

Janis Joplin. În domeniul social, o întreagă generație a fost influențată de 

către acești artiști. Astfel, se naște și o contracultură a maselor, un fenomen 

social ce se concretizează tot mai mult în perioada 1965-1970, în centre 

precum San Francisco sau New York. Desigur, revolta este direcționată 

împotriva Statului, care în această optică reprimă creativitatea individuală.  

Trecem într-un alt spațiu geografic, cu propriile specificități: Franța, 

unde pentru contracultură se preferă utilizarea termenului Mai 68. În 

Hexagon, această sintagmă cuprinde, prin dilatare și expansiune, un fenomen 

ce a fost influențat de către Statele Unite, dar într-o măsură mult mai redusă 

decât varianta vest-germană sau olandeză. În excelenta  lucrare  istorică 68, 

une histoire collective (1968-1981)  contracultura franceză este văzută drept 

un fenomen al tineretului (jeunesse), nu al tinerilor (jeunes) 20, cristalizat în 

urma războiului din Vietnam21 și declanșat în urma protestelor de la Nanterre 

din 22 martie 196822. Protestele culminează la începutul lunii mai 1968 prin 

ocuparea Cartierului Latin23, prin lupta împotriva Establishmentului 

cristalizat în jurul personalității lui Charles de Gaulle. După 1968, mișcarea 

contraculturală din Franța este mult mai eteroclită : une contestation 

multiforme, éclatée, polycentrique24. Reviste precumClarté, L‟internationale 

situationniste, Communications,Tel Quel, La Nouvelle Critique sunt locul de 

confruntare și dezbatere a unor noi idei ce devin tot mai radicale25. Principalii 

ideologi ai versiunii franceze a contraculturii sunt doi intelectuali de prestigiu 

de la ENS: Jacques Lacan (cel ce promovează psihanaliza) și Louis Althusser 
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”pour eux, il y a des jeunes, pas une jeunesse”, Philippe Artieres et Michelle Zancarini-

Fournel, 68- une histoire collective,La Decouverte Poche, Paris, 2008.  
21

”la guerre qu Vietnam a été, en France, à l‟origine d‟une mobilisation multiforme qui a 

reprénté un espace de convergence d‟intervention de la gauche et de l‟extreme gauche, 

essentiellement entre 1965 et 1968”, ibid. , p. 39.  
22

Ibid. , p. 49-55.  
23

Ibid. , p. 224-248.  
24

Ibid. , p. 405.  
25

Ibid. , pp. 76-79.  



 

186 
 

(interesat de marxism)26. Producțiile culturale ce aparțin mișcării 

contraculturale franceze ale anilor 1968 sunt marcate de un puternic interes 

pentru temele militante. În literatură, apar scriitori precum Georges Perec 

(Les Choses)27, iar in filosofie se nasc noi nume precum Gilles Deleuze sau 

Michel Foucault in urma acestor mișcări. În cinematografie, contracultura 

este prezentă prin filme precum La Chinoise de Jean-Luc Godard28 .Din 

punct de vedere vestimentar, asistăm la apariția fustei mini (minijupe), care 

schimbă percepția estetică asupra corpului, în virtutea unei noi forme de 

libertăți29. Trebuie să ținem cont de faptul că această manifestare estetică 

vestimentară nu a fost niciodată într-atât de radicală precum varianta 

americană, prin versiunea hippie. Pe de alta parte, există un interes spre 

comunele libertare de genul Kommune 1 Berlin sau cele din Statele Unite, 

dar la o scară mai restrânsă față de varianta vest-germană. Este important să 

punctăm justificarea eșecului mișcărilor comunitare din contracultura 

Europei de Vest, dată de către Laurent Quero: l‟utopie communautaire avoue 

alors son paradoxe: à la fois volonté de combat et organisation concertée de 

la fuite30. Mișcarea contraculturii în Franța se stinge începând cu 197431.  

Constatăm faptul că versiunea franceză este văzută ca un eveniment 

mai mult decât un fenomen. Astfel, varianta americană, vest-germană sau 

chiar est-europeană este prezentă și analizată ca un fenomen prezent în mai 

multe orașe și de-a lungul unor timpuri mai îndelungate, iar versiunea 

franceză poziționează central evenimentul Mai 68 (prin formularea lui 

Artières si Zancarini-Fournel l‟épicentre ). Contracultura americană, 

britanică și vest-germană sunt văzute ca un eveniment mult mai larg 

polarizat. Totodată, există numeroase indicii asupra unui izolaționism din 

partea protestatarilor francezi. Spre exemplu, Daniel Cohn-Bendit, în 1968 

afirmă în cadrul unui interviu:Marcuse, qui est-ce?32, deși fără îndoială era la 

curent cu teoriile acestuia.  În plus, volumele ideologului american s-au 

tradus și vândut foarte puțin în perioada anilor 1968-1970 în spațiul francez. 
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Pe de altă parte, a existat o recepționare underground a acestuia, însă nu 

suficient de puternică la fel ca și în cazul vest-german sau american.  

Pe de altă parte, câțiva intelectuali care au demontat cu inteligență 

câteva dintre mecanismele contraculturii vest-europene, arătând câteva 

paradoxuri ale acesteia. Unul dintre aceștia este Raymond Aron, spirit lucid 

și cinic în raport cu mișcările de stânga (într-un context în care era la modă 

să-l susții pe Stalin în Franța), dar și cu mișcarea 1968. Intelectualul francez 

care în 1955 a făcut un apel la onestitate prin lucrarea Opiul intelectualului, 

se poziționează distinct față de mișcarea Mai 1968. În timp ce mai toți 

intelectualii jubilează acest fenomen, el propune o poziție mult mai cinică, 

însă lucidă. El definește această mișcare drept o psihodramă a unui tineret 

debusolat. Dincolo de un discurs conservator pe care și-l asumă parțial, 

Raymond Aron își justifică poziția din prisma faptului că tinerii, derutați 

fiind de dubla autoritate- sovietismul și raționalitatea tehno-birocratică, aleg 

cea de-a treia cale, cea a pre-marxismului, a socialismului33 . În opinia sa, 

Mai 68 (evenimentul singular care reprezintă în virtutea lui, contracultura 

franceză) este cauzat de nihilism34 ,35) si de către revoluția sexuală (reluând 

argumentul lui Herbert Marcuse si Theodore Roszak, dar într-o formă 

răsturnată). El înțelege utilitatea unor reforme în sânul societății franceze (de 

altfel, protestând și el, în repetate rânduri împotriva sistemului francez, după 

cum își justifică poziția în capitolul al treilea al cărții). Pe de altă parte, 

reproșul lui Aron este logoreea studenților, precum si absurditatea unor cereri 

(la crise de mai rassemble dans son déroulement à la crise de 1848, avec un 

dégré supérieur d‟absurdité36). Pe de altă parte, Raymond Aron atrage 

atenția asupra unui lucru: poate că revolta intelectualilor, a studenților din 

Europa de Est este mult mai onestă și mai pertinentă deoarece luptă 

împotriva unui stat totalitar:  

« pourtant, il faut distinguer entre la révolte des étudiants qui 

réclament des libertés, garanties à l‟Ouest et la révolte des étudiants 

qui aboutirait, en dépit peut-être des révoltes eux-mêmes, à la 

suppression de ces libertés. Ceux qui se bornent à dire : « peu 
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 „ils reviennent au pré-marxisme, au socialisme utopique, ils oublient un siècle 
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importent les griefs, les idéologies, les objectifs  » sont au fond des 

nihilistes. »37.  

Astfel, pentru Raymond Aron contracultura este un fenomen prezent în toată 

Europa de Vest, marcat de o puternică criză universitară, de un boom-

economic și se manifestă plenar la mijlocul anilor 1960. În virtutea lui, 

contracultura este marcată de nihilism, desacralizare și constituie o revoluție 

sexuală care creează, la rândul ei alte tensiuni.   

Jean-Pierre le Goffprivește retrospectiv lucrurile. Pentru el, Mai 68 și 

grosso-modo, contracultura americană propun o moștenire imposibilă  (un 

héritage impossible). Mișcarea contraculturii este, în Franța, rezultatul unei 

modernizări forțate a societății – ce nu a reușit nici până în anii 1950 să 

rezolve tensiunile sociale dintre clasele existente38. Creuzetul este, deci, puțin 

diferit de cel american. O interesantă poziție, neîntâlnită la alți teoreticieni ai 

contraculturii, este faptul că acest fenomen cultural este puternic înrădăcinat 

în scrierile absurdului : Ionesco, Beckett, etc. Trecând analiza într-o 

perspectivă sociologică, Jean-Pierre le Goff spune că această revoltă este o 

mișcare a tinerilor răsfățați («enfants gâtés»), reluând argumentele lui 

Raymond Aron despre tinerii studenți39. O altă cauză a acestor mișcări, 

pentru ambii istorici este universitatea franceză ce devine tot mai puțin 

selectivă40. Dacă citim totuși, cartea lui Allan Bloom, vedem că modelul 

universitar cunoaște o criză în întreaga lume41. Analiza lui J. P. le Goff se 

centrează asupra unui termen-cheie, violența simbolică (une violence 

symbolique). Cum se manifestă aceasta ? Luând statisticile la puricat, sursele 

la lecturat și reluându-și interviurile, el demonstrează că victimele reale ale 

protestelor din Franța (victime ale Sistemului) sunt mult mai puține decât 
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sunt vehiculate în discurs. Totuși, dimensiunea politică angrenează o 

nebuloasă complexă de grupuscule marxiste, marxist-leniniste, maoiste, 

anarho-maoiste, toate având ca punct comun discursul împotriva fascismului, 

ca reacție împotriva unor violențe ambigue42. Aceasta ar fi explicația lui le 

Goff pentru idealizarea maoismului : ei cred că acesta este o depășire a 

stalinismului, o evoluție a complicațiilor interne ale acestuia (din cauza unei 

informări defectuoase și a unei proaste informări asupra situației reale din 

China)43. 

Astfel, definiția se conturează tot mai mult: În Europa de Vest, 

contracultura este un fenomen cultural și social ce provine din Statele Unite 

ale Americii (Th. Roszak) ce se cristalizează în a doua jumătate a anilor 1960 

(Roszak, Zancarini-Fournel/Artieres, Delannoi) și angrenează tineretul 

(Delannoi) care refuză autoritatea statului și valorile liberalismului (Aron, 

Roszak, Delannoi, Zancarini-Fournel/Artieres), pe fondul unei puternice 

crize universitare (Aron). Fundamentele onto-filosofice sunt marxismul 

Școlii de la Frankfurt, melanjat cu psihanaliza, prezent prin scrierile lui 

Herbert Marcuse, Jacques Lacan și Louis Althusser  (Le Goff, Aron, 

Zancarini-Fournel/Artieres). Există două dimensiuni ale contraculturii: 

dimensiunea estetică și dimensiunea politică (Delannoi):  

Dimensiunea estetică a contraculturii cuprinde în America scrierile generației 

Beat, revoluția muzicală rock, fascinația pentru psihedelism și droguri, 

ecologie (Delannoi), explorarea religiilor Orientului Indepartat (Roszak), 

interes pentru mișcări comunarde (Zancarini-Fournel/Artieres) iar în Europa 

de Vest proteste antinucleare, revoluția modei, idealizarea călătoriei și 

revoluția sexuală.  

Dimensiuneapolitică a contraculturii cuprinde în America mișcările 

contestatare Black Panthers, New Left și protestele împotriva războiului din 

Vietnam, iar în Europa de Vest, dorința de revizuire a marxismului, fie prin 

prisma maoismului sau a anarhismului (Aron, le Goff). Ea se manifestă prin 

revolte, mișcări de stradă sau o nouă formă de protest sit-ins- ocuparea unor 

instituții. Totodată, un puternic spațiu de manifestare a vocilor alternative 

este fenomenul universitatea liberă (Aron, Delannoi, Roszak).  

 

2.2. Impasul teoriei. Dificultatea de a defini contracultura în Europa de 

Est.  

După cum putem deja intui, regimurile comuniste nu permit o 

mișcare de protest frontală. Definiția contraculturii în Europa de Est este mai 
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dificil de realizat, datorită raportului ambiguu față de autorități. Astfel, 

contracultura est-europeană devine o mișcare parțial ascunsă, ce dorește 

uneori să schimbe sistemul politic.  Pe de altă parte, contracultura poate fi 

văzută și  ca un fenomen de masă, ușor digerat de către tineret44, cu acceptul 

tacit, în anumite perioade, al autorităților. Aceste două poziționări referitoare 

la contracultură sunt ambigue și nu lămuresc total dinamica acestui curent în 

Europa de Est. Revenim la poziția lui Raymond Aron: el intuiește o distincție 

între revolta intelectualilor est-europeni și aceea ce se desfășura în Europa de 

Vest. O primă tentație ar fi să afirmăm faptul că toate contraculturile Europei 

de Est se circumscriu unui fenomen de disidență. Dacă privim contracultura 

strict ca o mișcare de disidență, cuprindem doar grupurile elitiste, 

inteligentsia Europei de Est, care doresc explicit și declarat să conteste 

comunismul. Etimologic, termenul de disident provine din latină 

(dissidens,dissidentem preluat prin cuvântul francez dissident). La origini, 

termenul este preluat din verbul dissideo, care semnifică a se revolta, „a nu 

se înțelege”, prin alăturarea particulei „dis-” (împotriva) verbului sedere ( a 

sta)45. Astfel, substantivul denumește o persoană care se opune, este în 

dezacord cu un anumit punct de vedere. Termenul a fost preluat în limba 

franceză în 1766 pentru a denumi mișcările protestatare hughenote. După 

1940, termenul este utilizat în sensul actual, drept opozant al unui regim 

politic. Disidența capătă un sens diferit în contextul istoriei comuniste: ea 

este văzută drept o mișcare de opoziție a regimului sovietic, între 1965-

198546. Astfel, disidenții sunt cei care sunt nemulțumiți de comunismul 

sovietic, promovează literatura de samizdat și critică în mod recurent 

sistemul. Din punct de vedere terminologic, odată cu popularitatea lui 

Saharov și a lui Soljenițân, asistăm la o răsturnare aproape filosofică a 

acestui termen. Disidența este văzută drept un non-conformism care vizează 

normalitatea, într-un sistem absurd.  

 Thomas Cushman demonstrează că există o dialectică mult mai 

complicată decât o simplă opoziție, prin studiul de caz al muzicii rock 

underground din Uniunea Sovietică, în Leningrad47. Simpatia imediată a 
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elitelor est-europene față de  mișcarea contraculturală este determinată de ura 

împotriva statului comunist. În momentul în care aceasta este asimilată, ea 

cunoaște numeroase confluențe cu sistemul oficial. Contracultura devine un 

fenomen de masă, începând cu anii 1970. Într-adevăr, receptarea 

contraculturii este condiționată de existența unei elite. Sumar, o putem 

descrie ca una anglofonă, interesată de dinamica culturală contemporană. 

Aceste trăsături sunt prezente în toată Europa de Est; nu de puține ori ea se 

opune pe față sistemului politic prin melodii. Muzica poate fi considerată ca 

mediul ideal prin care ideile politice pot fi transmise48. Mai mult, disidența și 

contracultura fac parte din câmpul lexical al revoltei împotriva unui sistem 

dat. Chiar și etimologic, înțelesul este apropiat. Pe de altă parte, nu putem 

echivala cele două tipuri de contestare. La origine,  contracultura are un 

caracter de disidență, de opoziție, de revoltă împotriva unui sistem dat. 

Textele lui Allen Ginsberg, protestele împotriva războiului din Vietnam, au 

un profund caracter de rebeliune și pot fi interpretate ca niște mișcări de 

disidență. În fond, această ură inedită împotriva statului a suscitat atenția 

elitelor Europei de Est. Vom lămuri în continuare faptul că momentul în care 

contracultura este preluată apar hibridizări cu sistemul oficial și devine 

treptat un fenomen de masă.  

Pe de altă parte, este incorect să privim contracultura est-europeană 

doar ca o mișcare de masă a tinerilor. La fel ca și în cazul american, în 

spațiul est-european au fost atât intelectuali care au fost conștienți și și-au 

asumat poziția de revoltă, cât și tineri care au preluat aceste idei dintr-un soi 

de snobism trecător. În statele comuniste, față de cele capitaliste, existau 

mult mai multe instituții care să coordoneze activitatea tineretului. Această 

„manevră” a autorităților se înscrie într-o logică mai amplă, de formare a 

unui tip dezirabil de cetățean. Pariul, parțial câștigat de către statele 

comuniste, a fost de a controla toate domeniile în care omul poate să 

desfășoare o activitate49. Astfel,tinerii au fost înregimentați în diverse 

organisme școlare sau civice, unde se desfășura o îndoctrinare uneori mai 

subtilă, alteori forțată, prin organisme precum Uniunea Tineretului 

Comunist- România, Kommunisticheskii Soyuz Molodyozhi (Komsomol) în 

URSS, Savez komunisticke omladine Jugoslavije (Skoj) în Iugoslavia). 

Mișcarea contraculturii nu a fost direcționată total de către stat, cu o excepție 

notabilă: Cenaclul Flacăra din România. Intervenții și negocieri între 
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marginali și cenzori au existat: relațiile nu au fost în permanență de opoziție, 

ci s-a căutat o coabitare mai degrabă. Acest tip de dinamică nu este prezent 

într-o mișcare de disidență, unde taberele sunt mult mai clar conturate50. 

Mărturia lui Cserey Csaba ne confirmă faptul că uneori există o negociere 

între artist și stat: 

Pe de altă parte, corupția asta și nebunia de acum era prezentă și 

atunci. Altfel zis erau șefi de localuri sau șefi de club, directori de case de 

cultură, chiar dacă erau controlați de securitate, mai închideau ochii, pentru 

că era lume multă. Dacă nu făceai nicio abatere mare,  (. . . ),nu erai în ochii 

Securității și nu erai luat. Dacă te-ai comportat frumos și ți-ai văzut de 

treaba ta, puteai să faci, într-adevăr, muzică faină și așa am scăpat și noi: 

aveam concerte și afișe. Bineînțeles, aveam teamă de probleme, dar am 

scăpat51. 

Mecanismele de evitare a cenzurii erau numeroase, dar ele funcționau 

doar pe termen scurt, după cum susține și muzicianul Mircea Florian: 

Era un joc de-a șoarecele și pisica deoarece înainte de concert 

textele erau cerute spre vizionare. Una dintre metodele cele mai senzaționale 

era să îi trișezi pe față, conform formulei: dacă voi sunteți niște porci cu noi, 

hai să fim și noi cel puțin obraznici. Le dădeam niște texte pe care nu le 

cântam ulterior pe scenă. (…)Ce doresc să spun este că puteai să îi 

păcălești, chiar dacă nu erau deloc proști. Acesta este un aspect ce merită 

menționat. Ca cenzori se aflau oameni inteligenți.  O mare parte din acest 

război era de anticipație. Noi știam că ei fac acest lucru din oportunism, 

pentru că trebuia să își hrănească familiile sau nu aveau alte opțiuni. Ei nu 

erau neapărat cei mai criminali și imbecili dintre toți. Jocul acesta era 

foarte subtil și încercam să câștigăm noi, pe principiul celui care dă zarul 

mai mare. Lumea artistică a învins de multe ori sistemul de cenzură, dar nici 

într-un caz permanent, fundamental și de durată52 . 

Putem deja intui faptul că dincolo de o preluare a unui curent socio-

cultural, discutăm, în fond, despre o hibridizare a acestora. Aceasta depinde 

de caracterul regional, de tipul de comunism existent, precum și de 

mentalitatea poporului respectiv. Pivotul de schimbare e prezent în reacția 
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statului la opiniile exprimate de artiști. Corifeii contraculturii americane- de 

la Bob Dylan, Ginsberg sau Kerouac- la Led Zeppelin sau John Lennon- nu 

au nevoiți să își justifice textele în fața unei autorități statale precum confrații 

est-europeni, care au fost în permenență nevoiți să fenteze cenzura. În cazul 

lui Ginsberg de pildă-problema a fost mult mai simplă- Howl s-a tipărit la 

Paris în momentul în care nu putea fi imprimat în America. Astfel de 

„jonglerii” geografice nu puteau fi realizate într-un stat totalitar ce nu 

permite contestarea. Considerăm, ca punct de pornire, faptul că contracultura 

est-europeană preia, din mișcarea de disidență caracterul de rebeliune (pentru 

elite), dar în același timp, este o modalitate de distracție, de escapadă din 

rutina cenușie a comunismului. Pe de altă parte, odată venită în Europa de 

Est, contracultura suferă modificări, adaptări ce nu mai țin cont de fenomenul 

original, ci de realitățile contemporane. Perspectiva teoretică poate să explice 

cadrele de bază ale acestui fenomen, nu și diferențele regionale din cadrul 

Europei Centrale și de Est. Contracultura se naște dintr-un instinct al 

disidenței, dar uneori este angrenată într-un fenomen social cât se poate de 

firesc, ce contestă prea puțin mecanismele de bază ale statului (după cum 

vom vedea cazul Cenaclului Flacăra). Ținând cont de observațiile lui Aron, J. 

P. le Goff, Roszak și Cushman, am observat faptul că fenomenul 

contraculturii poate suferi mutații. 

 

3. Cadre transnationale.  

3.1.De la Lenin la Lennon. 

 

Observăm dificultatea de a găsi o definiție teoretică a contraculturii 

în Europa de Est. Noțiuni fundamentale, precum cea de libertate și opresiune 

a statului sunt înțelese diferit în Europa de Est și Europa de Vest. Am dedicat 

prima parte a acestei lucrări pentru a explica modalitatea prin care statul 

intervine în mod direct și nemijlocit în viața privată a individului. În spațiul 

occidental, intervenția statului este total diferită: chiar dacă este prezentă, 

într-o formă mult mai discretă, este mult mai restrânsă. În mod paradoxal, 

reacțiile împotriva acestuia sunt mult mai radicale: mișcările maoiste 

franceze sau grupările teroriste (precum cazul RAF în Germania de Vest) 

arată una dintre ieșirile din contracultură: radicalitatea armelor. Astfel, se 

ridică întrebarea justă: în ce măsură dimensiunea politică a contraculturii a 

fost recepționată în țările comuniste? Urmând această logică, o altă întrebare 

paralelă apare: a existat un dialog între intelectualii Europei de Vest și cei din 

Europa de Est, în cadrul dimensiunii politice a contraculturii? Altfel zis, care 

este raportul dintre Rebelul cu o Cauză și cel fără o Cauză? 
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Este cunoscut publicului larg faptul că Jean-Paul Sartre în anul 1970 

se adresează muncitorilor pentru a realiza o uniune cu intelectualii la 

Billancourt, împotriva puterii53, într-un discurs cu pathos și cu efervescență. 

Figura lui este emblematică pentru spațiul francez de după Cel De-al Doilea 

Război Mondial, un intelectual angajat cu o puternică carismă publică. El 

are puternice simpatii comuniste: se întâlnește cu Che Guevara în 1960 în 

Cuba, vizitează în repetate rânduri URSS și susține, pentru o scurtă perioadă 

de timp, Partidul Communist Francez54. Poziția lui Sartre față de comunism 

este complicată și nu constituie obiectul prezentei cercetări deoarece implică 

un alt tip de instrumentar55. Ce este important de menționat este faptul că în 

declarațiile sale publice, Sartre susține în repetate rânduri faptul că libertatea 

de critică (împotriva statului) este prezentă în URSS, chiar și după invazia 

din Budapesta56: le citoyen soviétique améliore sans cesse sa condition au 

sein d‟une société en progression continuelle 57. Sartre a constituit un model 

viabil pentru intelectualitatea franceză în anii 1950, iar poziția lui politică a 

stârnit o adevărată modă, chiar dacă numeroși alți intelectuali (chiar și 

prieteni de-ai lui, precum Albert Camus sau Raymond Aron) i-au contestat 

viziunea politică.  

Cu alte cuvinte, considerăm că modelul politic sartrian a constituit un 

cap de pod pentru poziția explicită de stânga în spațiul francez: poziție care 

uneori chiar friza realitățile despre Gulag sau atrocitățile comise în numele 

unei ideologii. Nu putem spune că Sartre nu știa: texte ce denunțau 

mecanismul Gulagului sovieti existau deja din anii 1930 (Victor Serge, Boris 

Souvarine, David Rousset, Victor Kravchenko)58.  

Sartre impune o modă ce e continuată în anii 1960. În Paris, 

angajamentul pentru cauza marxistă este continuat în anii 1960 prin 

personalitatea lui Louis Althusser, membru al PCF, agregat în filosofie și 

secretar al departamentului de Litere al prestigioasei ENS. Fiind o figură 

carismatică, apropiată de studenți, el devine foarte cunoscut în sfera înaltei 

intelectualități pariziene. Pe scurt, Althusser propune relectura textelor lui 
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Marx, în cadrul unor seminare dedicate acestui subiect (începând din anul 

universitar 1964-1965)59. Studenții normalieni care frecventează seminariile 

lui Althusser sunt în egală măsură atrași de Ecole freudienne de Paris (EFP) a 

lui Jacques Lacan60. Dacă Althusser propune revenirea critică la textele lui 

Marx, Lacan este interesat de recuperarea lui Freud. Până în acest moment, 

dezbaterile în jurul revalorizării lui Marx și Lacan au loc doar la nivel 

teoretic. Pasul următor este realizat de către Internaționala situaționistă, care 

precizează încă din 1962 necesitatea actului, a implementării teoriei 

revoluționare61. Internaționala Situaționistă este o revistă ce își propagă 

conținutul subversiv cu rapiditate, stabilindu-și o filială la Londra și alta la 

New York62. De această dată, critica este îndreptată împotriva dezumanizării 

prin industrializare, viața redusă la imperativele economice și absența unei 

comunicări autentice. Influențială devine cartea lui Guy Debord, La Société 

du spectacle, în care se identifică trăsăturile maladive ale societății capitaliste 

reunite sub cupola unui spectacol comercial63. Propagarea adevărată a 

temelor situaționiste are loc începând cu 22 februarie 1968, moment în care 

se iau primele contacte între Internaționala Situaționistă și grupul Enrages de 

la Nanterre, ce îi cuprinde pe René Riesel, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre 

Duteuil64. La 22 martie 1968 sediul administrativ al Universității de la 

Nanterre este ocupat de către Jean-Pierre Duteuil și alți 150 de studenți. 

Raportul cu universitatea se schimbă: ei contestă existența regulilor și 

reacționează prin radicalitate: ils tutoient les professeurs et, si besoin est, 

resquillent au restaurant universitaire65.Critica capătă rapid puternice nuanțe 

ideologice.  

Merită să precizăm și situația americană deoarece intelligentsia nu se 

reunește neapărat din cauza existenței unei figuri carismatice. Cauzele sunt 

altele, contextul e diferit. Față de spațiul francez și vest-german, ideile 

marxiste sau socialiste au avut o receptare relativ slabă în secolul XIX sau 

XX. Pivotul de dezvoltare este altul: MacCarthy-ismul. Teroarea și 

exagerarea în suspiciuni formează diverse solidarități neașteptate. În 24 

august 1954 președintele Eisenhower va semna un decret prin care interzice, 
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de facto, existența Partidului Comunist în SUA66. Chiar dacă perioada 

epurărilor s-a încheiat, frica colectivă rămâne încă valabilă, iar legislația 

neschimbată până la începutul anilor 1970. Astfel, se naște o presă 

underground contestatară, care reunește hipioții, leniniștii, anarhiștii, 

populiștii, comunarzii, misticii, umaniștii, maoiștii, grupurile rock și 

luptătorii pentru emanciparea rasială67. În reviste precum Old Mole (Boston), 

The Berkeley Barb (Berkeley), The East Village Other  (New York) sau The 

San Francisco Oracle (San Francisco) apar poziții ce contestă 

Establishmentul puritan, liberal, precum și războiul din Vietnam.  

 

3.2. O incoerentă fraternitate. 

 

Reacția contra Establishmentului neoliberal în Statele Unite ale 

Americii, împotriva societății gaulliste în Franța sau în răspăr față de 

moștenirea nazistă contribuie la emergența unei mișcări de stânga. În Europa 

de Est, lucrurile stau diferit: Establishmentul fiind de stânga, revolta rareori 

capătă dimensiuni marxiste. Pe de altă parte, ar fi oportun să ne întrebăm, în 

acest moment, în ce măsură această dimensiune politică a obturat un dialog 

între Rebelii din Est și cei din Vest? Cum influențază diferența politică?  

Paul Berman menționează un exemplu foarte interesant- cel al lui 

Vaclav Havel. Acesta a participat, în calitate de personalitate teatrală, la o 

serie de manifestări ale underground-ului new yorkez al anilor 1960. El a 

fost invitat la prestigiosul festival Shakespeare din New York, unde a 

participat cu piesa The Memorandum. Mai important de precizat este faptul 

că el a fost martor al mișcării studențești din Columbia din 196868. Astfel, el 

a importat ulterior câteva dintre elementele contraculturii protestatare 

americane în contracultura americană, fiind inspirat de către mișcările 

prezente aici : 'The atmosphere of that time very much inspired me, 

influenced me, declară el într-o vizită ulterioară,  din 1990 despre experiența 

sa din 196869. În mod particular, el subliniat că a fost fascinate de 
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modalitatea de protest împotriva Establishmentului și a vechilor structuri 

sociale70. Pe de altă parte, într-unul din eseurile sale politice, Havel 

nuanțează puțin lucrurile cu privire la dialogul de idei politice între Est și 

Vest : Vus de l‟extérieur, les dissidents semblent constituer une sorte 

d‟enclave microscopique et assez curieuse- car curieusement radicale- au 

milieu d‟une société monolithique, et qui se manifeste de façon totalement 

différente71. Fiind participant al contestației în ambele blocuri ideologice, 

poziția lui problematizează într-un mod transnațional scopul acestor proteste.  

Mișcarea contraculturii, la fel ca și cea a disidenței, se distinge de 

varianta vest-europeană din prisma refuzului utopiei. Havel precizează că 

lecția totalitarismului i-a învățat pe intelectualii din lumea comunistă să fie 

sceptici la orice fel de proiect totalizator, care este, de altminteri, foarte 

captivant în Europa de Vest: „ce court-circuit de la pensée- nous sont fournis 

par l‟Histoire: par à Marat, Robespierre, Lénine, Baader ou Pol 

Pot”72.Scepticismul la care face referință Havel nu are nicio legătură cu 

curentul anglo-saxon, puțin recepționat în Europa Centrală și de Est73, ci un 

scepticism eroic, care se naște pe baza lucidității refuzului utopiei de orice 

tip. Astfel, putem înțelege de ce dimensiunea politică a contraculturii a avut o 

receptare foarte restrânsă, în mod special după 1968. În momentul în care 

socialismul cu față umană și-a dovedit falimentul, interesul intelectualilor se 

răsfiră înspre alte nișe, prezentate în abordarea regională: estetism, societate 

paralelă sau naționalism. Aceste teme vor fi puternic explorate în 

contracultură sau în emanațiile ulterioare ale acesteia.  

Totodată, Havel consideră că backgroundul cultural poate influența și 

alte elemente ale contraculturii, generând hibridizări. El dă exemplul 

pacifismului și al ecologiei: în Europa de Est, aceste concepte, chiar dacă 

sunt prezente, ele sunt golite de orice semnificație reală. De exemplu, 

structuri precum pace între popoare sau dezarmare nucleară sunt prezente, 

dar nu au priză la public deoarece fac parte din limbajul de lemn. În schimb, 

în Europa de Vest acestea pot schimba în mod real societatea spre un țel mai 

bun. În eseul La politique est consciente ,el pornește de la o interesantă 

etimologie a cuvântului grunt (fermă, pământ, dar și fundament), venit pe 
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filieră germană în limba cehă, el susține o reîntoarcere înspre valorile perene, 

înspre logos în detrimentul lui techné (venind pe o clară filiație culturală 

heideggeriană). Contestarea lui Havel, de data aceasta în sens filosofic, nu 

politic, este direcționată împotriva oricărei forme de putere birocratică și 

anonimă74.  Într-o altă formă conceptuală, dar venind dintr-o perspectivă 

marxistă (Școala de la Budapesta), Gaspar Miklos Tamás propune conceptul 

de post-fascism, tocmai pentru a defini spectrul larg al totalitarismului. 

Putem observa că un interes recurent în Europa Centrală și de Est pentru 

explicația globală a totalitarismului și încercarea de a trasa un dialog. 

Desigur, în Europa Centrală și de Est au existat numeroase alte facțiuni și 

școli filosofice care s-au preocupat într-o formă sau alta de revizuirea 

marxismului, prin preluarea și lectura unor texte din Școala de la Frankfurt. 

Pe de altă parte, aceste grupuri de gândire nu au influențat foarte mult 

dinamica contraculturii în Europa de Est, aceste chestiuni fiind discutate în 

grupuri restrânse.  Cea mai mare frică a cadrelor nu era muzica rock, ci 

aceste idei neomarxiste, care amenințau stabilitatea unui sistem post-

stalinist. Într-un sistem șubred, reforma este periculoasă. Vaclav Havel mai 

explică cum nevoia de utopie a resuscitat în permanență interesul pentru 

comunism,  chiar dacă realitatea dovedea falimentul unui astfel de proiect: 

Je ne peux m‟empecher de penser que le péril qui menace la culture 

occidentale vient moins des missiles SS-20 que de la culture occidentale elle-

meme. Quand un étudiant gauchiste francais m‟a dit une fois, avec un accent 

d‟enthousiasme sincère, que le Goulag était le prix qu‟il fallait payer pour 

les idéaux du socialisme et que Soljénitsyne n‟est qu‟un individu aigri, j‟ai 

été pris d‟une profonde nostalgie. L‟Europe n‟est-elle donc vraiment pas 

capable de tirer la leçon de sa propre histoire ?75 

 

Concluzii 

 

Contracultura a contribuit la alegerea și cernerea unor alte valori. 

Rămâne discutabil în ce măsură acestea sunt cele mai bune. Trebuie să 

conștientizăm faptul că această mișcare marchează o criză, o criză ce a 

existat la nivel transnațional și care și-a format propriile ei răspunsuri, uneori 

ad-hoc. Dacă în America, contracultura protesta împotriva unui stat tot mai 
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intruziv, care promova false valori, în Europa parizienii protestau împotriva 

unui sistem școlar, universitar și social învechit, reprezentat prin excelență de 

Charles de Gaulle. Trebuie să precizăm limpede: toate protestele ulterioare 

își revendică, metodologic sau identitar, resursele din cadrul contraculturii 

anilor 1960. Nu putem înțelege corect sit-ins-urile din Place de la République 

din aprilie 2016 fără a face apel la experimentele similare pariziene și 

americane ale anilor 1960. În egală măsură, protestele din Europa de Est se 

revendică în surdină cu contracultura. Mă refer strict la ideea de protest, de 

occupy (ocuparea universităților din Cluj-Napoca și București în 2013), 

protestul pașnic (Roșia Montană, Protestele Februarie 2017), protestul prin 

vestimentație (prezent de pildă, în ampla mișcare Czarny Protest din Polonia, 

2016) sau asocierea cu un anumit eveniment muzical (Protestele Colectiv). 

Toate aceste mișcări își au originea în nebuloșii ani 1960. Singura diferență 

este faptul că astăzi, prin Internet comunicarea este net diferită. Fără urmă de 

îndoială, scopurile sunt diferite, însă anii 1960 aduc, ca noutate, un alt tip de 

protest: pașnic, non-violent, dar ferm.  

Această lucrare dorește să urmărească raportul dintre contracultura 

est-europeană și cea vest-europeană. Pe viitor, o abordare regională 

comparativă ar putea oferi o perspectivă mult mai clară asupra variațiilor 

acestuispectru. În paralel, ar fi utilă o aprofundare a acestui subiect prin 

analizarea unui punct de vârf al acestui fenomen: 1968, atât în Europa de 

Vest, cât și în Europa de Est. 
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HEIM INS REICH – O COMPLEXĂ ȘI ISTORICĂ 

PROMISIUNE MESIANICĂ. MUTAREA 

GERMANILOR DIN BUCOVINA ÎN CEL DE AL III-

LEA REICH 

 

EMILIAN DRANCA

 

 
Abstract: Mit dem Forschungsprojekt versuche ich die Gründe und die Ziele 

der Auswanderung von Deutschen aus Osteuropa (1940-1944), besonders 

aus Bukowina zu verstehen. Die Fragen zu dem erörternden Thema lauten 

so: Hat eine solche Auswanderung einen wirtschaftlichen oder einen 

geistlichen Kern? Kann man von Überzeugung, Begeisterung oder von 

Opportunismus  sprechen? Einerseits sind die Deutschen am Ende des 

Zweiten Weltkrieges  in eine ideologische Utopie gefallen.  Andererseits 

wohin sind sie verschwunden? Am Ende ist es wichtig, die Ergebnisse der 

Forschung Faschismus im südöstlichen Europa zu betrachten? 

Das ist die Voraussetzung, in der das nationalsozialistische  Projekt 

Heim ins Reich möglich war. Auf der einen Seite war es für einige Deutsche 

aus ganz Osteuropa eine Möglichkeit für ein besseres Leben, auf der anderen 

Seite eine große Lüge und ein Weg in eine  gefährliche und schreckliche 

Welt. Viele Deutsche aus Böhmen, Polen, Siebenburgen, Banat und 

Bukowina sind nach 1940 in Deutschland gegangen. Die Forschung sucht 

nach Spuren der Deutschen aus Bukowina. In diesem Raum, Bukowina, wie 

in anderen Ländern, haben die Deutschen eine reichte   und wichtige 

Gemeinschaft gegründet. Sie und die Juden waren Beamte, Ärzte, 

Professoren, Rechtsanwälte also, Menschen mit einer hohen Bildung oder 

zumindest mit einer Fachausbildung. Sie waren ein wichtiger  Teil der 

österreichischen und danach der rumänischen Wirtschaft. Die wichtigste 

Frage ist, warum sind die Deutschen also ausgewandert?  Und  wohin sind 

die  Deutschen aus Bukowina verschwunden? 

 
Keywords: Bukowina, Volksdeutschen, Umsiedlung, Heimat, Vaterland, 

Krieg 
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Pentru începutunt necesare câteva precizări metodologice. Astfel, 

într-o primă parte – mituri și religii politice -  este necesară o prezentare a 

conceptelor, Heim ins Reich, simboluri, mit, mituri istorice/mituri politice, 

etc. Într-o a doua parte – făurirea miturilor politice - este necesară 

contextualizarea acestui proiect – Heim ins Reich – de mutare a tuturor 

germanilor din Europa într-un singur stat: Germania. Însă nu doar o încadrare 

istorică ci și o contextualizare în  ideologică  și a practicilor politice, a 

celorlalte mituri componente ale acestei/acestor ideologii. În final, în cea de a 

treia parte – statul și crizele sale - este necesară o analiză succintă a ceea ce a 

însemnat criza societății interbelice care a făcut posibil  proiectul social, 

politic și sconomic Heim ins Reich. Pentru eficientizare și pentru o mai bună 

delimitare spațială am ales o veche provincie a Imperiului Austro-Ungar, 

Bucovina. Astfel, în acest spațiu de întâlnire a două mari culturi, rusă și 

germană precum și a două sisteme  politice și sfere de influență  în aparență 

diferinte însă în profunzime asemănătoare1 prin ideologie, regim, putere 

militară și obiective politice: Germania condusă de național-socialiști și 

Uniunea Sovietică. Ipoteza de cercetare în acest context se află în următoarea 

întrebare: proiectul de emigrare a germanilor – Heim ins Reich – a fost o 

opțiune pentru soluționarea crizei în care se aflau statele ai căror resortisanți 

erau acești germani? 

 

I. Simboluri, ritualuri, mituri și universul religiilor politice 

 

Dată fiind corolarea doctrinei național-socialiste și a proiectului Heim 

ins Reich cu termenul de mit este necesară clarificarea conceptuală a acestei 

terminologii. Astfel, prima problemă care se ridică este originea mitului.2 

Este mitul o creație a spiritului sau o relatare romanțată  a unui fapt real? Din 

punct de vedere metodologic, al școlilor de istorie a religiilor, există multiple 

paradigme: animism evoluționist3, mentalitate primitivă4, funcționalism5, 
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școala africană franceză6, structuralism7, psihologie analitică8 și filozofie 

critică9. Însă, la bază se disting două opinii centrale. Pe de o parte una 

consideră că nu poate exista nici o istorisire fără existența acțiunii, iar pe de 

altă parte, o adoua opinie consideră că la baza mitului se află gândul, 

imaginația, reflecția care în mod inevitabil precede acțiunea. Mircea Eliade 

susține cea de a doua opinie. Pentru Eliade, mitul ,,se definește prin modul 

lui de a fi: nu se lasă surprins ca mit decât în măsura în care revelează că 

ceva s-a manifestat deplin și această manifestare este în același timp 

creatoare și exemplară, pentru că ea întemeiază la fel de bine și o structură a 

realului și un comportament uman‟‟10. Eliade surprinde foarte bine două 

dimensiuni ale mitului care sunt esențiale pentru spațiul politic: funcția sa 

creatoare – mitul este istorie, mitul este ceea ce poate oferi legitimitate și 

putere; funcția sa exemplară – mitul face diferențierea între bun și rău, între 

                                                                                                                                               
Biographical Appreciation in  A Scientific Theory of Culture. Chapel Hill, University of 

North Carolina Press, 1944. 
4
În opinia sociologului Lucien Levy-Bruhlmitulare  o funcțiea rhaică: afectiv și colectiv, 

magic și religios redă un imaginar simbolic. Lucien Levy-Bruhl , La mythologie 

primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous, Félix Alcan, Paris 1935 
5
 B. Malinowski consideră că mitul nu are funcția de răspuns la întrebări actuale, 

științifice, ci principala funcție a mitului este consolidarea unor practice tradiționale, 

religioase în cadru lcomunității unde ele există. Mitul este parte din coloana vertebrală a 

unei comunități, el asigurând coerența membrilor acelei comunități. Așadar școala 

funcționalistă este radical diferită de ceea ce postula sociologia lui Emil Durkheim care 

considera că mitul este doar o etapă pasageră din istoria unei comunități. Wolfgang 

Marschall (Hg.),  Klassiker der Kulturanthropologie: von Montaigne bis Margaret 

Mead, C.H. Beck, Munchen, 1996, Axel Michaels (Hg.),  Klassiker der 

Religionswissenschaft: von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade, C.H.Beck, 

Munchen,  1997 
6
 M. Griaule prezintă mitul drept o experiență particular ca participare la (re)construcția 

unei ordini universale. 
7
 Claude Levi Strauss a analizat limbajul și semnele prin care sunt exprimate miturile și 

astfel, a ajuns la concluzia că mitul, ansamblul miturilor unei culture constituie un plan 

dincolo de logică (mytho-logique) iar astfel mitul are o funcție de mediere între două 

spații. Strauss analizează mitul Omului gol (L`Homme Nu) în spațiul african care se urcă 

în copacul vieții cu scopulde a lega lumea terestră de cea celestă, de a uni astfel cerul cu 

pământul.  
8
Pentru psihologi mitul este un rezultat al angoasei, iar Freud considera că mitul este 

expresia imaginației colective, a fricilor și temerilor unei comunități.  
9
Din punct de vedere filosofic există opinii conform cărora mitul face parte din 

metafizică, Paul Ricoeur vede mitul drept o conjugare enigmatic dintre ,,cunoaștere‟‟ și 

,,credință‟‟.  Paul Ricoeur a continua tperspectiva lui Mircea Eliade asupra miturilor. 
10

 Mircea Eliade, Mituri, vise șimistere, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 

2010, p. 9. 
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corect și incorect, etc. Pe de altă parte, continuă Eliade, ,,sacrul este exemplar 

în sensul că el instituie modele de urmat; transcendență și exemplaritate care 

îl obligă pe omul religios să iasă din situațiile personale, să depășească 

contingența și particularul și să parvină la valorile generale, la universal‟‟11. 

Ceea ce este interesant este faptul că Eliade nu a considerat mitul drept o 

hierofanie, o manifestare a sacrului12 ci mai mult o creație ce aparține 

omului. 

Fiecare religie are într-un fel sau altul o serie de simboluri,13 ritualuri 

particulare, propriul său panteon, propria sa dogmă, propria sa mitologie. 

Desigur trebuie menționat faptul că ,,propriu‟‟ sau ,,particular‟‟ nu înseamnă 

și singular, astfel nu trebuie omis fenomenul sincretismului religios. Există 

un cult al morților, probabil, în toate religiile. Acest cult a generat mai 

departe un cult al eroilor regăsit în contextul secolului XIX și mai ales în 

secolul XX odată cu milioanele de morți provocate de Primul Război 

Mondial și al Doilea Război Mondial.14 Este important de văzut în ce măsură 

un asemnea cult religios aservit interesului politic este transformat în mit iar 

astfel politica devine ceea ce Eric Voegelin15, Raymond Aron, Alain 

Besancon și Emilio Gentile au numitreligie politică. Fenomenul este 

observat de Ernst Cassirer în lucrarea sa Philosophie der symbolischen 

Formen (1923-1929) precum și ulterior în lucrarea Mythus des Staates 

(1946) unde surprinde într-un mod particular sincretismul dintre politică și 

religiozitate în timpul regimului național-socialist din Germania. Cassirer 

consideră că mitul este un produs artificial, creat de om cu un scop precis, în 

special acela de a manipula și conduce.  Pe același fundal cultural și politic a 

scris și publicat și Eric Voegelin lucrarea sa Die politische Religionen (1938) 

unde compară regimurile totalitare cu o nouă religie creată de om. 

Desigur apare întrebarea de ce a fost necesară corelarea sintagmei 

Heim ins Reich cu conceptul de mit? În cazul de față, dacă este acceptată 

perspectiva lui Ernst Cassirer, mit drept construcție artificială, produs al 

imaginației și în scopul de a fi instrumentalizat politic pentru manipularea 

maselor, atunci această corelare devine lesne de înțeles. Date fiind datele 

despre doctrina care s-a aflat în spatele acestui slogan propagandistic Heim 

                                                           
11

MirceaEliade, Mituri, vise șimistere, EdituraUniversEnciclopedic Gold, București, 

2010, p. 12 
12

A se vedea Mircea Eliade, Le sacre et le profane, Gallimard, Paris, 1965 
13

A se vedea Mircea Eliade, Traite d`histoire des religions, Editions Payot, Paris, 1949, 

pp. 432-453 
14

A se vedea Andi Mihalache, Mănuși albe, mănuși negre, Cultul eroilor în vremea 

Dinastiei Hohenzollern, Limes, Cluj-Napoca, 2007 
15

 Eric Voegelin, Religiilepolitice, Humanitas, București, 2011 
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ins Reich găsim o țară, în speță Germania, prezentată drept un pământ al 

făgăduinței. Însă, contrastul  este evident între acest ,,pământ al făgăduinței‟‟ 

și realitatea societății germane16 în care sunt primiți cei care au emigrat din 

Estul Europei. Lagărele pregătite de NSDAP și organizate de SS cu ajutorul 

bisericilor evanghelică și catolică (în multe cazuri mănăstirile au fost folosite 

drept locuri de adăpost/tranzit pentru germanii din Bucovina, Basarabia și  

Dobrogea) nu erau nici măcar la fel de conformtabile precum gospodăriile și 

locuințele pe care germanii le-au părisit în locurile lor de baștină. Din aceste 

considerente, doctrina și acțiunea Heim ins Reich poate fi considerată drept 

un mit al pământului făgăduinței unde curge doar lapte și miere.  

Mitul prin povestirea și prezentarea sa implică în mod necesar și 

celebrarea unui ritual, utilizarea unor simboluri. Germanii din estul Europei 

pleacă pentru reunificarea poporului german, pentru stabilirea lor în patria 

mamă (Vaterland). Ei pleacă într-un fel pe drumul pe care l-au parcurs 

strămoșii lor (Cavalerii Teutoni, Comercianții din Leipzig, coloniștii din 

Luxemburg, Baden și Alsacia) dar într-un sens invers, ca o reconstituire a 

Sfântului Imperiu Romano-German.  

 

II. Făurirea17 miturilor politice și a noului cosmos18 

Un mit devine un mit politic atunci când el este aservit intereselor 

politice sau/și puterii politice.În secolul XX principalii teoreticieni ai 

miturilor, în special politice, au fost Hans Blumenberg, Ernst Cassierer, 

Claude Levi Strauss și Roland Barthes. Miturile fac parte din corpul doctrinei 

unei ideologii politice. Proiectul Heim ins Reich este parte din doctrina 

naționalismului german din perioada interbelică transformat de național-

socialiști într-un mijloc de propagandă foarte eficientă. 

Orice religie are miturile sale fondatoare. Asemenea un regim politic, 

are nevoie de propria sa poveste care să justifice prezența și rolul său. Dacă  

                                                           
16

 A se vedea Helmut Schmidt, Willi u WillfrieeBerkhan, Ruth Loah, Ursula Philipp, 

Dietrich Strothmann, Hannelore Schmidt, Kindheit und Jugendunter Hitler, Siedler, 

Berlin, 1998 
17

 ,,Nu exista decât un mijloc dacă vrem să înțelegem un fenomen cultural străin 

conjuncturii ideologice actuale: să îi descoperim «centrul», să ne instalăm în el pentru a 

accede de aici la toate valorile pe care le impune. Plasându-ne în perspective 

alchimistului vom reuși să înțelegem mai bine universal alchimiei și să-l măsurăm 

originalitatea.Mircea Eliade, Făurari și alchimiști, Humanitas, București, 2008. 
18

În lucrarea sa de referință, Order and history, Voegelin prezintă organizarea societății 

sub un regim politic asemenea unei organizări a lumii sub toate aspectele sale materiale 

și spirituale. În cadrul contextualizării regimurilor totalitare, drept religiilorpolitice, 

Voegelin se apropie de conceptul de Cetate a lui Dumnezeu lansat de Sf. Augustin, 

prezentând organizarea lumii terestre drept expresia voinței divine. 
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fascismul, nazismul și comunismul sunt considerate drept noi religii atunci 

este necesară  identificarea principalelor mituri fondatoare ale acestor religii 

politice. Astfel se poate observa că din punct de vedere ideologic și ulterior 

faptic au fost sacralizate națiunea, partidul, patria, clasa socială, rasa,  

conducătorul, tineretul și desigur omul,  privit ca idee abstractă de om nou, 

ca o datorie a întregii națiunii prin desăvârșirea acesteia prin forjarea unor 

oameni noi, a unor oamni care s-au rupt de ceea ce a însemnat trecutul, 

istoria, tradițiile. În fapt, se poate observa o permanentă ceartă și între 

idologiile regimurilor totalitare și istoria statelor în care acestea au reușit să 

se instaleze. Astfel există o neînțelegere majoră între paradigma ideologică  a 

doctrinei comuniste, fasciste și nazite de o parte și istoria universală pe de 

altă parte.  

Desigur pot fi identificate și alte mituri, precum mitul străinilor 

vinovați de starea deplorabilă a societății și trasformați astfel în țapi 

isășitori.19 A se vedea cazul evreilor în Germania (1933-1945) și în URSS 

(1945-1953) sau a refugiților sirieni în Ungaria (începând cu anul 201520). 

Această culpabilizare a străinilor și stigmatizarea lor ca fiind drept 

responsabili a fost un instrument util privind manipularea opiniei publice. 

Însă, i-a fost acordată o aură sacră doar luptei împotriva străinilor, 

transformând astfel puritatea națiunii din punct de vedere etnic, religios, 

cultural drept ceva sfânt.  

Un alt aspect al religiozității programelor politice atât celor naziste 

precum și celor comuniste, dar mai ales al practicii acestora îl reprezintă 

lipsa îndoielii, lipsa interogației personale și lipsa opiniei separate.21 De 

altfel, Vladimir Tismăneanu surprinde în mod exemplar acest ,,delict‟‟ de 

opinie. ,,A spune altceva decât majoritatea era privit ca păcat de moarte, iar 

suspiciunea era suprema virtute revoluționară. De fapt, atunci când 

consimțirea tacita este regula de bază, îți trebuie un mare curaj moral să te 

răzvrătești‟‟22. Această lipsă a îndoielii este prezentată cu mult înainte, 

bineînțele, și de Hannah Arendt, într-una din lucrările sale,  Zwischen 

Vergangenheit und Zukunft, este menționată înadoila ca elemnt distinct dintre 

o societate seculară modernă și o societate tradițională profund religioasă. 

                                                           
19

Despre țapu lispășitor și transferul responsabilității/vinovăției asupra sa, a scris în mod 

exemplar Rene Girard – Le bouc emissaire, 1982. Rene Girard, Țapulispășitor, Nemira, 

București, 2010. 
20

Stigmatizarea străinilor drept vinovații pentru starea nefericită a unei națiuni rămâne o 

problem actual și în Europa.  
21

În aces tcontext, Alain Besancon observă că ,,Lenin nu știe că el crede, el crede că 

știe‟‟. Alain Besancon, Originile leninismului, Humanitas, București. 
22

Vladimir Tismănenanu, Diavolul în istorie comunism, fascism și câteva lecții ale 

secolului XX, Humanitas, București, 2013 
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Hannah Arendt consideră chiar că lumea modernă este o lume seculară 

deoarece este o lume bazată pe îndoilă, afirmație care poate fi într-o anumită 

măsură exagerată,23 evident dacă extrapolăm cercul referințelor bibliografice 

dincolo de cele oferite de Arendt. În cazul de față ea face referire la 

Descartes, Pascal și Kierkegard.24  În acest context se poate afirma că 

ideologiile totalitare – fascism, comunism, nazism – nu au tolerat existența 

unei alte ideologii, a unei alte doctrine ci au pretins a fi depozitarul 

adevărului universal neacceptând alte opinii, sugesti, critici, etc. Din acest 

punct de vedere se poate considera că aceste ideologii nu sunt produsul unei 

societăți seculare. Dimpotrivă, dat fiind faptul că ele nu cuprind în interiorul 

lor ca element al corpului doctrinar conceptul de îndoială (die Zweifel). Ceea 

ce poate fi considerată o ipoteza pertinentă, este observația filosofului 

german conform căreia, dacă o ideologie totalitară nu  se încadrează în 

categoria societății seculare, atunci ea se poate încadra în cea uneia 

tradiționale. Astfel, dacă ideologia se comportă asemenea unei credințe, a 

unei religii, atunci nici conceptul de religie politică nu trebuie confundat cu 

cel de religie seculară. Ceea ce este cert – pentru Hannah Arendt – este faptul 

că religia politică (în contextul în care se acceptă că fascismul, comunismul, 

etc.  sunt religii politice) crează o comunitate de adepți25 care oferă exact 

ceea ce oferă orice religie într-o lume liberă, o comunitate religioasă (die 

Religionsgemeinschaft).26 Această nouă organizare a societății după modelul 

unei comunități religioase a atins culmile sale în Germania (1933-1945) fiind 

cuprins fiecare membru al societății într-una din organizațiile, asociațiile sau 

alte structuri ale partidului stat (NDSAP)27. În ceea ce privește acțiunea Heim 

ins Reich comunitatea exista a priori  declanșării acțiunii: comunitatea etnică, 

comunitatea religioasă, comunitatea de limbă și cultură pe care o formau 

germanii din diferite locuri ale Europei. Astfel, asemenea sloganuri 

propagandistice aveau deja un public bine definit. Desigur, ulterior au fost 

înființate persoane juridice pentru aceste comunități, însă ele aveau deja o 

bază demografică funcționând astfel ca o suprastructură instituțională, 

                                                           
23

 ,,Unsere Welt ist geistig eine saekulare Welt, und zwar genau deshalb, weil sie eine 

Welt des Zweifels ist.‟‟ Hannah Arendt, Zwischen Vergengenheit und Zukunft, Piper, 

Munchen 2012, p. 306 
24

 Hannah Arendt, Zwischen Vergengenheit und Zukunft, Piper, Munchen 2012, p. 306 
25

 A se vedea noua formă de organizare a societății înjurul bisericii încreștinism după 

Conciliile de la Niceea (325) șiCalcedon (451). Giovani Filorano, Istoria religiilor, 

vol.II, Iudaismul și creștinismul, Polirom, Iași, 2008 
26

 Hannah Arendt, Zwischen Vergengenheit und Zukunft, Piper, Munchen 2012, p.  308-

309. 
27

 A se vedea Norbert Frei, Statul Fuhrerului, Regimul național socialist 1922-1945, 

Grupul Editorial Corint, București, 2001 
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juridică drept expresie a unei structuri culturale, etnice bine delimitate în 

timp și spațiu. 

 Naționalismul, ca ideologie politică,28 are  propriile sale mituri,29 

asemenea fascismului30, comunismului și național-socialismului. În perioada 

interbelică, în contextul Republicii de la Weimar, mitul celui de al III-lea 

Reich a fost foarte puternic.31 De altfel cultura germană cunoaște o serie 

întreagă de mituri politice și istorice care au fost aservite puterii politice în 

vederea mobilizării maselor. A se vedea spre exemplu Barbarosa und die 

Erneuerung des Reichs, Die Nibelungen, Doktor  Johann Georg Faust, 

Arminius, Luther Kampf gegen Rom, Friedrich der Grosse, Die Wartburg, 

Weimar und die Deutsche Klassik32.Astfel, un regim totalitar poate 

transforma cultura, religia și istoria  în armă politică sau/și în instrument 

politic împotriva potențialilor inamici33. 

Este de notat faptul că Vladimir Tismăneanu consideră că cele două 

concepte – totalitarism și religii politice – sunt complentare.34 Astfel se poate 

considera că nici conceptul de totalitarism nici cel de religie politică nu 

definesc în mod corespunzător ceea ce a fost comunismul, fascismul și 

nazismul. Această ipoteză nu este neapărat originală, Ernst Nolte, prin 

publicarea lucrării Der Faschismus in seiner Epoche Action francaise, 

Italienischer Faschismus, Nationalsozialismus (Piper Verlag, Munchen, 

1963)35 considera că ceea ce se înțelege prin totalitarism nu se înțelege 

neapărat și prin fascism, deci cele două concepte nu sunt sinonime ci 

complementare. Ulterior, plecând de la această teorie, în 1986 Ernst Nolte, 

                                                           
28

 A se vedea Guy Hermet, Histoire des nations et du nationalisme, Edition du Seuil, 

Paris, 1996 
29

 De asemenea liberalismul, comunismul, fascismul ca și ideologii politice nu sunt 

lipsite de propriile sale mituri.  
30

ÎnpregătireamarșuluiasupraRomei, Mussolini declara: ,,Noine-amcreatmitul. Mituleste 

un crez, un nobilentuziasm. Este necesarca el sădevinărealitate…‟‟ 
31

 Lothar Kettenacher, Der Mythos vom Reich, in K. H. Bohrer (Hg.), Mythos und 

Moderne, Frankfurt am Main, 1983, p. 261-289, citat în Ian Kershaw, Hitler, Deutsche 

Verlags-Anstalt Stutgart, 1998, p. 113 
32

 A se vedea Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Rowohlt, Berlin, 2009 
33

A se vedea Sam Keen, Geschichter des Bӧsen Uber die Entstehung unserer 

Feindbilder, Wilhelm Heyne Verlag, Munchen, 1993, pp. 21-32 
34

 Vladimir Tismănenanu, Diavolul în istorie comunism, fascism și câteva lecții ale 

secolului XX, Humanitas, București, 2013 Cartea deși dorește a realiza o prezentare în 

oglindă a fascismului și comunismului reușeste să facă acest lucru dar la început. Practic 

autorul se concentrează mai mult pe comunism dedicând acestei ideologii două treimi 

din carte și doar o treime comparației între nazism și comunism.  
35

 În română Ernst Nolte, Fascismul în epoca sa, Acțiunea franceză, Fascismul Italian, 

Naționalsocialismul, Editura Vivaldi, București, 2009 
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prin publicarea unui articol în Frakfurter Algemeine Zeitung a iscat ceea ce s-

a numit Die Historiker Streit (cearta istoricilor), conflict de idei care încă 

mocnește între istorici cu priviri diferite asupra culpabilității 

germanilor/Germaniei pentru crimele din perioada 1933-1945. 

Isac Deutscher considera ascensiunea stalinismului drept o 

abandonare a rațiunii politice și coborârea la nivelul magiei primitive.36 

,,Gândirea magică este prelogică, în sensul atribuit de Levy-Bruhl și, mai 

târziu, de Vilfredo Pareto. […] Ea se bazează mult pe metafore  și 

metonimie, ceea ce îi permite să folosească mitul, constatare care i-a fascinat 

pe Levy Strauss și pe Mircea Eliade.‟‟37 Însă inclusiv asemănarea dintre 

politică și magie poate fi considerată o metaforă. Totuși,  național-

socialismul nu a fost departe de o asemenea paradigmă. Astfel dacă este 

analizată rațiunea pentru care a fost ales Nurnbergul drept oraș pentru 

desfășurarea zilelor NSDAP, a marșurilor simbolice, a elementelor 

constituive ideologiei SA și SS precum și cultul Fuhrerului se poate observa 

că național-socialismul este mai aproape de Evul Mediu și Antichitatea târzie 

decât de Epoca Modernă și Renaștere. Nurnbergul este un simbol al 

Imperiului German, al unității germane și al forței sale militare, a dezvoltării 

culturale și economice. Ideologia SA și mai ales SS amintește de mitul 

Nibelugilor, a Cavalerilor Teutoni, de opera lui Wagner și implicit de curajul, 

virilitatea și noblețea spiritului german. Toate aceste simboluri pot fi 

transformate în arme politice pentru instrumentalizarea și manipularea 

maselor. 

Poate nu trebuie să mire faptul că tocmai Heinrich Himmler, 

responsabil de SS, a fost însărcinat cu ceea ce a însemnat reunirea  

germanilor (Reichskommissar für die Festigung des deutschen 

Volkstums)38,  în cadrul proiectului Heim ins Reich. Probabil doar 

cineva pasionat și angajat în totalitate în marele proiect de puritate 

rasială și renaștere a mitologiei germanice ar fi putut fi resposabilizat 

și cu această misiune. Pentru realizarea acestui deziderat au fost 

pregătite încă din 1936 o agenție a NSDAP (Volksdeusche Mittelstelle 

VOMI) pentru testarea purității rasiale a celor care doreau să se 
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Isaac Deutscher, Marxism and Primitive Magic, în Tariq Al (ed.), The Stalinist Legacy: 

Its Impact on Twentieth Century World Politics, Penguin Books, Harmondsworth, 1984, 

pp. 11-14. Citat în Vladimir Tismănenanu, Diavolul în istorie comunism, fascism și 

câteva lecții ale secolului XX, Humanitas, București, 2013, p. 132. 
37

 Constantin BălăceanuStolnici, Magdalena Berescu, Gândiremagică, Nemira, 

București, 2009, p. 8. 
38

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/aussenpolitik/umsiedlung-aus-

der-bukowina.htmlconsultat la data de 29.10.2016 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/aussenpolitik/umsiedlung-aus-der-bukowina.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/aussenpolitik/umsiedlung-aus-der-bukowina.html
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stabilească în Germania precum și o centrală pentru imigrare înființată 

pe lângă serviciul de siguranță  statului (Einwandererzentralstelle –

EWZ – des Reichssicherheitshauptamtes – RSHA).39Heinrich Himmler 

a reușit să construiască o rețea de peste 800 de lagare în Germania 

unde au fost primți germanii din estul Europei.40 

 

III. Statul și crizele sale, aspecte diplomatice, militare și 

sociale  

 

„‟Der Staat ist jetzt im 

tiefsten innerlichen 

Wiederspruche begriffen, weil 

der Staat ohne Religion, ohne 

eine kraftige allgemeine 

Gesinnung unmoglich ist…‟‟41 

 

Criza: definire și delimitare conceptuală 

 

Eric Voegelin consideră că doar în situații de criză este posibilă 

apariția unor noi credințe42. În contexul perioadei interbelice are loc o 

prelungire a crizei  spiritului european așa cum a analizat-o Voegelin, drept o 

continuitate a ideilor iluministe, a revoluției franceze, a ideilor socialiste, 

marxiste și comuniste. Evident dacă analizăm situația în spațiul central 

european (Mitteleuropa), în special în fostul Imperiu Austro-Ungar poate fi 

observată o criză culturală, socială și economică la nivelul tuturor 

comunităților naționale, etnice și religioase. Criza este prezentă și în 

Germania43, atât înainte de Primul Război Mondial44 cât și în contextul 
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Documentul care prevede înființarea celor două instituții poate fi consultat pe 

https://homepages.uni-tuebingen.de//gerd.simon/HHHauptaemter.pdfconsultat la data de 

10.10.2016.  
40

Martin Grasmannsdorf, Die Umsiedlungslager der VolksdeutschenMittelstelleimGau 

Württemberg-Hohenzollern 1940–1945, Frank Time Verlag, Berlin 
41

Michael Bakunin, Die Reaktion in Deutschland: Ein Fragment von einem Franzosen, 

in Arnold Ruge, Deutsche Jahrbucher fur Wissenschaft  und Kunst, Nrn. 247-251, 

Dresden, October 17-21, 1842, S. 986-1001. 
42

A se vedea Eric Voegelin, Die Krise Zur pathologie des Modernen Geistes, Wilhelm 

Fink Verlag, Munchen, 2008.  
43

 Geoff Layton, De la Bismarck la Hitler: Germania 1890-1933, All, București, 2002. 
44

A se vedea Wolfgang J. Mommsen, Der autoritӓre Nationalstaat Verfassung, 

Gesellschaft und Kultur im deutschen Keiserreich, Fischer, Frankfurt am Main, 1990 

https://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/HHHauptaemter.pdfconsultat%20la%20data%20de%2010.10.2016
https://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/HHHauptaemter.pdfconsultat%20la%20data%20de%2010.10.2016
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Republicii de la Weimar.45 Însă Voegelin nu aduce neapărat ceva nou în 

analiza sa. El continuă analiza începută de Nietzsche46 odată cu publicarea 

Așa grăita Zarathustra și preluată ulterior și de Rene Guenon47 și Albert 

Camus (în Franța),  Karl Jaspers, Martin  Heidegger (în Germania),48 Rilke și 

Freud (în Austria),  Julius Evola49 (în Italia). În această situație de criză 

spiritulă este creat cadrul favorabil apariției curentelor și partidelor politice 

extremiste  care se prezintă a fi soluția ideală. Desigur această crisă este mai 

vizibilă dacă este acceptată teoria lui Ernst Nolte conform căreia fascismul 

este un fenomen transpolitic iar una dintre componentele sale este opoziția 

contra transcendenței50. Pentru Ernst Nolte transcendența este încercarea 

deschisă și recuperatoare de cuprindere a întregului51. Din perspectiva 

științelor politice, ideologiile politice pretind la rândul lor a fi 

atotcuprinzătoare, universale (putând astfel să servească interesele puterii 

politice, căreie le sunt în general aservite)52. 

În contextul anului 1944, Voegelin publica eseul Nietzsche, the Crisis 

and the War, în care practic a realizat o pledoarie pentru o reînoire, pe de o 

parte spirituală, a societății, pe de altă parte științifică, a comunității 

                                                           
45

 A se vedea Ulrich Herbert, Geschichte Deutschlands im 20 Jahrhundert, C.H. Beck, 

Munchen, 2014; Uwe Klausmann, Joachim Mohr (Hg), Die Weimar Republik, 

Deutschland erste Demokratie, Deutsche Verlag  Anstalt, Munchen, 2014 
46

A se vedea Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Alfred Krӧner Verlag, 

Leipzig, 1930. 
47

A se vedea La crise du Monde moderne tradusă în limba română Rene Guenon, Criza 

lumii moderne, Humanitas, București, 1993 
48

Pe fundalul aceste crize spirituale în Germania este propagate idee purității și unității 

naționale (organische Volk, Reinheit von Blut und Rasse, Volksgemeinschaft) de mai 

mulți intelectuali precum Wilhelm Stapel, Max Hildebert Boehm, Arthur Moeller von 

den Bruck, Othmar Spann și Edgar Jung. A se vedea Ian Kershaw, Hitler, Deutsche 

Verlags-Anstalt Stutgart, 1998, p. 180 De asemenea trebuie amintit Ernst Junger (a se 

vedea în special romanul Muncitorul, publicat în 1932 inspirat de  Aldous Huxley prin 

romanul utopic O mândră lume nouă).  
49

A se vedea în special Rivolta contro il mondo moderno tradusă în limba română Julius 

Evola, Revoltă împotriva lumii moderne, Antet, București 
50

Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche Action francaise, Italienischer 

Faschismus, Nationalsozialismus, traducere în limba română Fascismul în epoca sa, 

Action francaise, Fascismul italian, Național-socialismul, Editura Vivaldi, București, 

2009, pp. 931-933. 
51

Idem. p. 935 
52

Karl Marx considera însă ideologiile drept ,,falsă conștiință‟‟ care asaltează  întreaga 

filozofie, înlocuind lucrul realmente existent cu una dintre ideile clasei dominante. În 

opinia lui Marx ideologia este mistificatoare, și generalizează formele de reprezentare 

filosofică, juridică, artisitcă și religioasă. Marco Drago, Andrea Boroli (coordonatori), 

Enciclopedie de Filozofie și științe umane, All, București, 2007, p. 470 
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academice preocupată de științele politice. În ambele cazuri această reînoire 

este  bazată pe valorile clasice (Grecia antică, Platon, Aristotel) și valorile 

creștinismului. În plus societatea interbelică a fost total diferită de cea 

antebelică,53 nu mai exista o ordine a valorilor și o ierarhie definită, iar astfel 

a fost posibilă apariția și ascensiunea unor noi mituri. Heim ins Reich devine 

astfel posibil doar într-un spațiu în care vechile repere valorice au fost 

perimate. Abandonarea unei societăți de către resortisanții acesteia devine un 

fapt real atunci când aceștia la rândul lor se simt abandonați și lăsați în voia 

sorții. Ian Kershaw consideră că doar dezastrul economic, social și politic  

provocat de Primul Război Mondial a făcut posibilă apariția și ascensiunea 

politică a lui Adolf Hitler.54  A nu se înțelege astfel că ascensiunea sa și 

implicit acapararea puterii de către NSDAP era inevitabilă,55 nu, însă criza 

prin care a trecut societatea germană (Republica handicapată cum a numit-o 

Heinrich August Winkler56) a făcut posibilă opțiunea pentru o asemenea 

politică.  

Ceea ce este important de observat îl constituie faptul că germanii, ca 

civilizație,57 ca națiunie și ca grup etnic distinct în toate celelalte țări 

europene58, nu s-au mulțumit cu puțin, nu s-au mulțumit cu o stare de 

normalitate, cu ceea ce era obșnuit și comod pentru celelalte națiuni 

europene59. În acest context poate fi ridicată întrebarea ce anume a 

determinat acest popor să-și dorească altceva decât o situație normală?60 De 
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 A se vedea Ștefan Zweig, Die Welt von gestern tradusă în limba română cu titlul 

Lumea de ieri, Humanitas, București, 2012. 
54

A se vedea Ian Kershaw, Hitler, Deutsche Verlags-Anstalt Stutgart, 1998, pp. 129-156 
55

 A se vedea Hans Mommsen, Alternative zu Hitler Studienzur Geschichte des 

deutschenWiderstandes, C.H. Beck, Muchen, 2000 
56

 August Heinrich Winkler, Histoire de l`Allemagne XIX-XX siècle Le long chemin vers 

l`Occident, Fayard, Paris, 2005. 
57

 A se vedea Ovidiu Drîmba, Istoria culturii și civilizației, EdituraVestala, București, 

1998, vol. IV, Civilizația și cultura popoarelor germanice, pp. 92-208. 
58

 Mary Fulbrook, O scurtă istorie a Germaniei, Institutul European, Iași, 2002 
59

 Din aceste considerente probabil unitatea germanilor și ulterior a Germaniei a constitui 

tmereu o problemă nu doar pentru vecinii lor cât și pentru celelalte state europene. Peter 

Alter, Problema germană și Europa, Corint, București, 2004 
60

Întrebarea poate să pară a fi exagerată. Însă, toți germanii care au emigrat din Estul 

Europei în Germania nu au plecat datorită unei penurii generalizate. Eu au plecat conduși 

de un anumit ideal, un anumit obiectiv: Die Gross Deutschland. O întrebare similară 

ridică Christian von Krockow: ,,Ce i-a împins oare să năzuiască atât de sus – și să 

prefere prăbușirea în gol în locul mulțumirii cu obișnuitul‟‟. Cristian  Graf von Krocow, 

Die Deutschen in Ihrem Jahrhundert (1890-1990), Rowohlt Verlag, Reinbek bei 

Hamburg, 1989, traducere în limba română de Marlen Negrescu Cristian Conte von 

Krockow, Germaniii în secolul lor, 1890-1990, Editura All, București, 1999, p. 11. 
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asemenea trebuie observat faptul că tocmai în perioada interbelică are loc o 

desfășurare de proporții nemaiîntâlnite a miturilor germanice iar mișcările 

politice ale tineretului (nu neapărat studențești) cunosc o amploare fără 

precedent.61 

Conceptul de Heim ins Reich apare imediat după Tratatul de la 

Versailles. În Germania acest trat de pace din 1919 a fost considerat a fi o 

mare nedreptate. Practic milioane de germani au rămas fie în afara Austriei 

(resortisanți ai fostului Imperiu Austro-Ungar) fie în afara Germaniei 

(resortisanți ai Imperiului German). Astfel Tratatul de la Versailles a fost 

considerat o mare injustiție de către formațiunile politice naționaliste și 

ulterior de NSDAP, iar minoritățile germane din celelalte state au devenit o 

posibilă masă de manevră pentru naționaliști ajunși ulterior la putere.  

În România s-a încercat într-o primă fază asimilarea minorităților 

naționale fiind experimentat un proces de românizare forțată. Exemplul 

orașului Cernăuți este edificator,  unde elita Universității Franz Joseph a 

emigrat după 1918 în Austria iar studiile s-au desfășurat doar în limba 

română. Asemnea instituția teatrului Schiller, trasformat după 1918 în teatrul 

Vasile Alecsandrii, unde au fost puse în scenă doar piese în limba română și 

jucate cu sala goală deoarece nu exista un public român format, cultivat 

pentru astel de reprezentații.  Ulterior regimurile politice care s-au succedat 

la București au abandonat efectiv  propriile comunități etnice la latitudinea 

altor decidenți politici europeni.62 Renunțarea la comunitatea germană și 

subordonarea totală   față de Germania (din acest punct de vedere al 

gestionării problemei minorităților), este o dovată clară a acestui abandon. 

În acest context istoric al crizei din Europa perioadei interbelice dar 

mai ales a crizei generate de cel de al Doilea Război Mondial proiectul 

transferului populației de etnie germană din Estul Europei în Germania poate 

să apară a fi drept o soluție.Heim ins Reich este o sintagmă vehiculată în 

epocă încă din 1923-1924. La Berlin, în 1924, Oesterreichisch-Deutsche 

Volksbund a înființat o editură numită ,,Heim ins Reich Verlag‟‟ care a 

publicat o revistă chiar cu acest titlu până în 1933. Principalul său obiect de 

activitate era practic unificarea Austriei cu Germania. Însă desigur asta nu 

excludea transferul de populație din alte state în Germania. 
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,,Germanischen Mythen und die in der bürgerlichen Jugendbewegung gephlegte 

romantische Bildersprache boten eine Grundlage, um diese Ideen bei der jüngeren 

Generation zu fӧrdern. Dessen ungeachtet besetzten sie in der deutschen politischen 

Kultur vor 1914 keine zentrale Position.‟‟ Iah Kershaw, Hitler 1889-1936, Deutsche 

Verlags-Anstalt,   Stuttgart, 1998, p. 230 
62

 A se vedea Vladimir Solonari, Purificarea națiunii Dislocări forțate de populație și 

epurări etnice în România lui Ion Antonescu, 1940-1944, Polirom, Iași, 2015.  
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Proiectul a fost posibil cu atât mai mult cu cât exita un precedent în 

dreptul internațional între Turcia și Grecia după 1919. Astfel, printr-un acord 

semnat la Laussane a fost făcut posibil transferul de populație turcă din 

Grecia în Turcia iar populația de etnie greacă din Turcia a fost transferată în 

Grecia. Primul ministru britanic din epocă, Chamberlin, a considerat că acest 

precedent va împiedica izbucnirea războiului iar astfel a girat într-un fel 

(diplomatic) politica externă a Germaniei în privința germanilor din Estul-

Europei și implict din Cehoslovacia în anul 1938.63SintagmaHeim ins Reich  

a fost folosită încă din contextul ocupării provinciei Saar de către francezi, 

însă ea a devenit o realitate politică și socială odată cu ocuparea Austriei în 

martie 1938 și destrămarea Cehoslovaciei. În apropierea războiul Heim ins 

Reich a devenit un slogan pentru propaganda germană64 în special în Tirolul 

de Sud, Cehoslovacia65, Lituania66, Estonia, Letonia, Polonia67, România68, 

Yugoslavia69 și URSS70. În cazul Tirolului de Sud, în 1939 a fost semnat 
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Deportation drama in Czecho-Slovakia the case of a dying people, Wenzel Jaksch, 

Publ. of the German Social Democratic Party,  London, 1945.  (Der Sozialdemokrat : 

special edition) 
64

Die TragödieSchlesiens 1945/46, in Dokumentenunterbes. Berücks. d. Erzbistums 

Breslau, Hrsg. von Johannes Kaps, München,  ChristUnterwegs, 1952/53. 
65

DokumentezurAustreibung der Sudetendeutschen, Hrsg. von der 

ArbeitsgemeinschaftzurWahrungSudetendeutscherInteressen,  Einl. und Bearb. von 

Wilhelm Turnwald, München, 1951. 
66

DiktierteOption : Die Umsiedlung der Deutsch-BaltenausEstland und Lettland 1939-

1941, Dokumentationzsgest. und eingel. von Dietrich A. Loeber,  Neumünster, 

Wachholtz, 1974. 
67

Die Deutschenöstlich von Oder und Neiße 1945 – 1950 ,  ,,Unsere Heimat 

istunseinfremdes Land geworden … "; DokumenteauspolnischenArchiven, hrsg. von 

Włodzimierz Borodziej,  Marburg, Verl. Herder-Inst (Quellenzur Geschichte und 

Landeskunde Ostmitteleuropas ; 4), Einheitssacht.: Niemcy w Polsce 1945 - 1950 
68

Richter Hans, Heimkehrer :Bildberichte von der Umsiedlung der Volksdeutschenaus 

Bessarabien, Rumänien, aus der Süd-Bukowina und ausLitauen,  Zentralverlag d. 

NSDAP, Berlin, 1941. 
69

Sommer Hellmut, 135000 gewannen das Vaterland : die Heimkehr der Deutschenaus 

Wolhynien, Galizien und dem Narewgebiet,  [Mikrofilm-Ausg.],  Nibelungen-Verlag. 

Berlin, 1940.  62 S. Ill. - (Nazi propaganda literature ; NCY 1706,11) (Volksdeutsche 

Heimkehr)  

Mikrofilm: New York; Yivo Institute for Jewish Research, Leiden, IDC, 2002. - Nr. 11 

auf einem Film mit 18 Werken. 
70

Erlebte Geschichte : deutsche UmsiedlerausdemSüdostenberichten von der Heimkehr, 

von Fritz Gerlach,  [Mikrofilm-Ausg.],  Nibelungen-Verlag, Berlin, 1941. - 78 S. : Ill.. - 

(Nazi propaganda literature, NCY 1780,4) (VolksdeutscheHeimkehr; 9)Mikrofilm, New 

York.  Yivo Institute for Jewish Research, Leiden : IDC, 2002. - Nr. 4 auf einem Film 

mit 12 Werken. 
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Pactul de Oțel între Italia și Germania. Prin acest pact cele două state și-au  

recunoscut reciproc granițeleși au prevăzut ca germanii din Tirolul de Sud să 

fie mutați în Germania. Astfel, Heim ins Reich trecea din planul doctrinar în 

planul acțiunii politice. Germanii din Tiroul de Sud au fost puși în situația de 

a alege între a pleca în Germania și a rămâne în Italia unde nu ar mai fi 

beneficiat de sprijinul guvernului oferit minorităților. Astfel cele două 

regimuri își continuau cu brutalitate politica, pe de o parte Germania 

abandonându-i pe germanii care rămâneau în locurile lor de baștină, iar de 

partea cealaltă Italia obligându-i să plece. În cazul Poloniei este cunoscută 

minoritatea germană din perioada interbelică ca însumând un număr de 2-2,5 

milioane de persoane71. Într-adevăr o parte din aceștia au emigrat din proprie 

inițiativă în Germania în timpul Republicii de la Weimar.Însă o altă parte au 

fost transferați prin proiectulHeim ins Reich72. 

Din punct de vedere al sloganului politic Heim ins Reich acesta are la 

bază o adevărată doctrină întemeiată de unitatea de sânge, de rasă, de 

credință, unitate redată de un alt slogan politic folosit în epocă: Ein Volk, ein 

Reich, ein Fuhrer. Politica de unire a germanilor a vizat și țările baltice. 

Astfel, din Letonia au fost trasnferți 57000 de germani iar din Estonia 18500 

și așezați în zona Danzig-Westpreussen. Din Lituania au fost transferați 

51000 în 1940 iar in 1941 încă 1700 de persoane73. În total au fost transferate 

aproximativ 900 000 de persoane din Estul Europei în Germania74. 

 

Aspecte diplomatice 

 

 În programul politic al NSDAP este menționat clar obiectivul ein 

gemeinsames Blut in ein gemeinsames Reich75. Ceea ce și-au propus 

național-socialiștii, să-i reunească pe toți etnicii germani (die 

Volksdeutschen) într-un singur stat făcea parte din noua ordine europeană  

(Neuordnungs Europas) creată de Imperiul German76. Din punct de vedere 

terminologic vom folosi de aici înainte sintagma ,,Imperiul German‟‟ dat 
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https://geschichte.prepedia.org/wiki/Heim_ins_Reich consultat la data de 29.10.2016 
72

Brandes, Detlef, Der Weg zur Vertreibung 1938 - 1945 : Pläne und Entscheidungen 

zum "Transfer" der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen, Detlef Brandes. 

Mit einem Vorw. von Hans Lemberg. - München : Oldenbourg, 2001 
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Dietrich Loeber, Diktierte Option : Die Umsiedlung der Deutsch-BaltenausEstland und 

Lettland 1939-1941, Neumünster, Wachholtz, 1974 
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Stuhlpfarrer Karl, Umsiedlung Südtirol 1939-1940, Wien, Löcker, 1985. 
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 Același sânge în același imperiu. https://geschichte.prepedia.org/wiki/Heim_ins_Reich 

consultat la data de 29.10. 2016 
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Naimark Norman, FlammenderHass  ethnische Säuberungenim 20. Jahrhundert,  

Beck, Munchen,  2004. 
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fiind faptul că așa este menționat în documentele oficiale, atât cele interne 

cât și în tratatele internaționale  (Deutsches Reich). Tratatul secret de la 23 

august 1939 dintre Imperiul German și URSS a fost urmat de o serie de 

protocoale și alte tratate semnate între cele două state și privind sferele de 

influență din Europa. În acest context la 28 septembrie 1939 este semnat un 

Protocol între Imperiul German și URSS de recunoaștere a noilor granițe. 

Protocul implică și transferul de populație pentru care sunt aduse mai multe 

clarificări printr-un act adițional semnat la 4 octombrie 1939 între cele două 

state77. Planul pentru noua ordine europeană  a fost prezentat de Adolf Hitler 

pentru prima dată în public la data de 6 octombrie 1939 în Reichstag78, deși 

pentru aceasta se luaseră practic măsuri începând cu anul 193679. 

 La sfârșitul lunii iunie 1940 o delegație germană s-a deplasat la 

Moscova pentru a discuta problema germanilor din Bucovina de Nord și din 

Basarabia.80 Astfel la 5 septembrie 1940 a fost semnat Tratatul dintre 

Imperiul German și URSS privind emigrareagermanilor din Basarabia și 

Bucovina de Nord în Imperiul German.81În ceea ce privește situația 

germanilor din sudul Bucovinei, la Berlin a fost înființată o comisie specială, 

la lucrările căriea au participat inclusiv germani din Bucovina. Această 

comisie a lucrat cu autoritățile de la București pentru strămutarea germanilor 

din Bucovina în cel de al treilea Reich.82  De asemenea la 7 septembrie  1940 

au început lucrările Comisiei de Repatriere din Cernăuți83. Această comisie 

înființată pe lângă Consulatul Reichului din Cernăuți84 și-a desfășurat 

lucrările într-un ritm alert iar astfel la 17 septembrie 1940 este cunoscut 
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 Protocoalele pot fi studiate pe :  

http://www.zaoerv.de/09_1939_40/9_1939_1_b_912_2_940.pdf, site consultat la 

10.10.2016. 
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Berichtüber den Stand der Um- und Ansiedlung am 1.7.1942, Bundesarchiv Bestand 

NS 19 (Persönlicher Stab des Reichsführers SS) Akte 2743. 
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Tot documentul cu prezentarea discursului din 6 octombrie 1939 poate fi citit pe 

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0075_vot&obje

ct=facsimile&pimage=1&v=100&nav=&l=de consultat la 10.10.2016.  
80

 Daniel Hreniuc, Între destin și istorie, Germanii în Bucovina (1918-2012), Argonaut, 

Cluj-Napoca, 2012, p. 178 
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Documentul tratatului poate fi consultat în limba germană pe site-ul: 

http://www.kloestitzgenealogy.org/dok_umsiedlung/umsiedlungsvertrag.htm consultat la 

10.10.2016 
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 Daniel Hrenciuc, Continuitate și schimbare: integrarea minorităților naționale din 

Bucovina Istorică în Regatul României Mari (1918-1940), vol II (1928-1940), Suceava, 

Mușatinii, 2007, p.152 și urmt. 
83

Martin Gerber, Die Umsiedlung der Buchenlanddeuschen 1940, în vol. Czernowitz. 

Eine Stadt in Wandel der Zeit, Munchen/Sttutgart, 1988, p. 146. 
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 ANIC (Arhivele Naționale Istorice Centrale) fond DGP dosar 157/1940, f.118. 

http://www.zaoerv.de/09_1939_40/9_1939_1_b_912_2_940.pdf
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0075_vot&object=facsimile&pimage=1&v=100&nav=&l=de
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0075_vot&object=facsimile&pimage=1&v=100&nav=&l=de
http://www.kloestitzgenealogy.org/dok_umsiedlung/umsiedlungsvertrag.htm


 

216 
 

numărul de 44.577  persoane (conform altor surse 43.641) transferate din 

nordul Bucovinei în Reich.85 La data de 22 septembrie 1940 consulul german 

Heinrich Sieckmeier (Berlin), atașatul de presă Werner Wosgt și consulul 

german Adolf Windecker (București) au venit în Bucovina de Sud și au 

analizat disponibilitatea etnicilor germani de a pleca in Germania.86 Astfel, la 

o lună după această vizită oficială, la data de 22 octombrie a fost semnat un 

acord între Berlin și București privind repatrierea germanilor similar cu 

acordul semnat între Berlin și Moscova87. Din Bucovina de Sud au fost 

trasferați aproximativ 40 000 de persoane în Grossdeutschland. 

 

Aspecte militare 

 

Desigur această politică externă germană nu ar fi fost posibilă în lipsa 

unei armate superioare celor ale vecinilor săi. De asemenea nu ar fi fost 

posibilă în absența tolaranței demonstrate de statele occidentale, precum și a 

susținerii tacite a Uniunii Sovietice. Însă nici emigrarea germanilor nu ar fi 

fost posibilă într-o situație de deplină normalitate și pace. Conform tratatelor 

și negocierilor secrete  germnao-sovietice, URSS a adresat un ultimat 

României prin  care a revendicat Basarabia și Nordul Bucovinei. În cazul în 

care România nu ar fi acceptat atunci ar fi fost invadată de URSS. Acest 

episod din istoria românilor suscită interesul istoricilor și azi deoarece 

controversa asupra posibilei rezistențe a armatei române în fața celei 

sovietice este o sursă pentru multiple ipoteze și speculații. Un lucru este cert 

și anume dată fiind superioritatea armatei sovietice și poziția vulnerabilă de 

apărare a Românei, armata română ar fi fost învinsă și tot ar fi pierdut cele 

două teritorii. Cel puțin așa se prezintă codițiile de desfășurare a forțelor din 

cel de al Doilea Război Mondial. În mod inevitabil Bucovina și Basarabia ar 

fi devenit un teatru de operațiuni militare, mai mult sau mai puțin asemănător 

cu cel din Finlanda88 sau Polonia. După Ultimatul adresat de URSS statului 

român în privința cedării Basarabiei și Bucovinei de Nord și implict al 
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acceptării acestuia de România, la 28 iunie 1940 trupele sovietice au intrat în 

Basarabia. Este de la sine de înțeles că situația minorităților dintr-o provincie 

anexată, în stare de război, nu putea fi mai bună decât situația lor în timp de 

pace într-un stat predictibil. Pentru germanii din Basarabia și Bucovina statul 

român a fost predictibil spre deosebire de URSS. În noua ordine europeană 

creată după 28 iunie 1940  probabil fiecare german din Basarabia vedea 

propria emigrare  în Imperiul German doar o chestiune de timp.  Așa s-a și 

dovedit a fi, germanii din Basarabia, după 125 de ani de istorie în această 

provincie, în urma intrării armatei sovietice în Chișinău nu au mai rămas 

decât 2-3 luni (iunie 1940-septembrie 1940). În oglinda planurilor militare 

ale germanilor devine cu atât mai greu de înțeles dorința lor de a-i aduce pe 

toți etnicii germani în același stat și cu atât mai puțin logică. Hitler ar fi 

propus generalilor săi invadarea URSS în toamna anului 1940 considerând că 

SUA nu va interveni mai repede de anul 1942 în război. Însă generalii săi l-

au convins că este mult prea prematur un asemenea atac.89 Chiar și în această 

situație Hitler a aproximat corect momentul intrării americanilor în război. 

SUA a intrat în război în decembrie 1941 în urma atacului Japoniei de la 

Pearl Harbour, iar în absența acestuia probabil nu s-ar fi grăbit. În această 

situație Anglia și URSS erau singurii inamici care au mai rămas în calea 

Imperiului German. 

 

Aspecte economice 

 

Un lucru important de subliniat este costul acestui transfer de 

populație, suportat, parțial, de trei state implicate: Germania, România și 

URSS. Odată ce etnicii germani au luat drumul emigrării în Germania, 

celelalte două state, România și URSS au fost puse în situția de a-i despăgubi 

pe emigranți pentru bunurile de car au fost practic desproprietăriți. Astfel, în 

tratatele și acordurile diplomatice între Germania și URSS este prevăzută 

plata din partea statului sovietic către etnicii germani din Bucovina de Nord 

și Basarabia pentru bunurile acestora.90 Practic statului german, prin 

delegația germană trimisă la Moscova în iulie 1940, a solicitat statului 

sovietic să deschidă câte un cont pe numele fiecărui etnic german unde să 

depună echivalentul în ruble a proprietății pe care etnicul german o avea în 

Bucovina de Nord sau Basarabia. Dimensiunea economică a acestui proiect 

uriaș de mutare a populației evidențiază talentul politic al germailor. Astfel, 
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odată Basarabia și Bucovina de nord ocupată de sovietici, viața etnicilor 

germani din aceste provincii devenea și mai puțin suportabilă decât în timpul 

administrației românești. Odată ce aceștia au plecat din Basarabia și 

Bucovina de Nord, ei nu pierdeau ceea lăsau aici ci erau ,,despăgubiți de 

statul sovietic‟‟. Așadar, acești etnici germani plecau spre Imperiul German 

cu garanția că vor primi nu doar o nouă locuință/gospodărie ci și echivalentul 

celei pe care au abandonat-o. Până în acest punct emigrarea devine o 

chestiune mai mult decât profitabilă pentru etnicii germani. Statul german nu 

doar că primește persoane apte de muncă, vorbitoare de limbă germană și 

care se identifică cu cultura germană, dar mai mult aceste persoane vor aduce 

cu ele și avutul lor în bani lichizi, chiar dacă acesta ar fi în ruble sau în lei 

românești în cazul etnicilor germani plecați din Bucovina de sud și 

Dobrogea. Mai mult, aceste persoane vor ocupa locurile lăsate libere de 

evrei, polonezi, cehi sau alte naționalități și etniii indezirabile în interiorul 

Imperiului German. Prin locuri libere putem înțelege locuri de muncă, 

locuințe, locuri în școli, administrație, armată, însumate reprezentând practic 

un consumator în cadrul economiei germane. Pentru statul german emigrarea 

a aproximativ un milion de etnici germani din estul Europei în viitorul 

Imperiu German se dovedește astfel a fi o afacere mai mult decât profitabilă. 

Aspecte sociale 

În urma tratativelor germano-sovietice, au plecat din toată  Bucovina 

aproximativ 85000 de persoane iar din Basarabia aproximativ 95000 de 

persoane (93 000 după alte surse).91În 1941 după recucerirea Basarabiei și 

Nordului Bucovinei de către aramata română, în aceste provincii au fost 

numărați 2058 de germani in Basarabia și 3446 în Bucovina de Nord.92 

Desigur, nu toți germanii au plecat din aceste provincii, însă cei care nu au 

emigrat în Deutsches Reich s-au refugiat în România și doar un număr foarte 

mic, aproximativ 5% au rămas în locurile de baștină.  
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Germanii din Bucovina și Basarabia, înainte de a fi trimiși în lagărele 

din Germania93 au fost împărțiți în trei categorii, cei care au primit 

indicativul ,,O‟‟ adică persoane de o puritate rasială certă, în număr de 

132092. Al doilea grup a primit indicativul ,,A‟‟ și au fost număr de 47599. 

Al treilea grup a primit indicativul ,,S‟‟ și a însumat 4944. ,,S‟‟ provenea de a 

la Sonder, ceea ce înseamnă altceva, adică o origine incertă, altceva decât cea 

germanică. Cei care s-au aflat în ultimul grup au fost trimiși înapoi la locul 

lor de proveniență și nu au mai fost primiți în Germania. Cei care au 

prezentat o puritate rasială au fost păstrați în interiorul Germaniei – membrii 

grupului O -  iar ceilalți au fost trimiși în teritoriile ocupate din Polonia – 

membrii grupului A.94Unul dintre lagărele în care au ajuns bucovineni și 

basarabeni a fost Gau Württemberg Hohenzollern.95Un alt lagăr în care au 

fost primiți germanii bucovineni a fost Oberdischingen.96 Aceștia au rămas 

aici doar până în noiembrie 1941, când în locul lor au venit germanii sloveni. 

În arhivele abației din Oberdischingen este notat doar faptul că o parte din 

germanii bucovineni au luat drumul Poloniei ocupate de armata germană iar 

o altă parte s-au îndreptat spre frontiera cu Olanda. În ,,Lager 10 

Oberdischingen‟‟ au fost primiți 68 de germani din Bucovina pentru o 

perioadă de tranzit. Planul lui Himmler a fost să mute toți acești germani 

ulterior în Warthegau, Polonia. În acest lagăr/oraș, Oberdischingen, ar fi 

trebuit să ajungă 15 000 de germani din Bucovina.97 Pe 17 noiembrie 1940 

pleca primul lor de germani din Vatra-Dornei, urcând într-un tren din gara 

mare a acestui oraș (a se vedea discursul primarului de atunci Dumitru 

Paulescu, publicat în revista Dacia la Paris în august  1945.).98 În perioada 

mareului exod german, Vatra-Dornei avea o comunitate germană de 

                                                           
93

 Martin Grasmannsdorf: Die Umsiedlungslager der VolksdeutschenMittelstelleimGau 

Württemberg-Hohenzollern 1940–1945,  
94

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/aussenpolitik/umsiedlung-aus-

der-bukowina.htmlconsultat la data de 29.10.2016 
95

Martin Grasmannsdorf, Die Umsiedlungslager der VolksdeutschenMittelstelleimGau 

Württemberg-Hohenzollern 1940–1945, Frank Time Verlag, Berlin 
96 http://www.umsiedlungslager.de/Startseite/Aufsaetzeconsultat la 10.10.2016. 

97
ErsterBelegzurBeschlagnahmungsaktion in Baden,  Der Minister des 

Innern,  Karlsruhe, den 21. Oktober 1940, Nr. 88940, 

UnterbringungvolksdeutscherUmsiedler in Baden, Staatsarchiv Freiburg B 725/1 

Nr.4735. 

98
Mircea Vlădică, Vatra-Dornei, Plai mioritic de istorie și legendă, leagăn de tradiție și 

cultură bucovineană, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007, pp. 215-216 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/aussenpolitik/umsiedlung-aus-der-bukowina.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/aussenpolitik/umsiedlung-aus-der-bukowina.html
http://www.umsiedlungslager.de/Startseite/Aufsaetze


 

220 
 

aproximatinv 3102 locuitori, ceea ce însemna aproape 20% din populația 

orașului. 99 

Însă toate statisticile economice și așteptările germanilor au fost 

contrazise de evoluția războilui și de necesitățile de pe teatrele de luptă. 

Hitler lua întotdeauna decizii raționale, așa-l descrie unul dintre apropriații 

săi în 1924.100 Însă ce alte argumente în afară de cele economice stau în 

spatele acestui proiect inițiat în 1939 dar pregătit cu mult timp înainte după 

cum am observat? Rezultatele  nu prezintă semnele unei acțiuni gândite 

logic. Dacă din punct de vedere economic nu s-a ajuns la rezultatele 

așteptate, atunci din punct de vedere politic acest proiect a folosit 

propagandei germanilor. Heim ins Reich a fost util naționalismului, s-a hrănit 

ideologic din filonul naționalist și a alimtentat la rândul său naționalismul și 

angajamentul germanilor. 

 Desigur ceea ce spunea Hitler și ulterior și ceea ce făcea era 

idolatrizat de apropiații săi, or idolatria este un fenomen saturat101, nu mai 

lasă loc și de alte interpretări sau măcar de nunațe. Astfel, acțiunea Heim ins 

Reich devine lipsită de logică din punct de vedere social, însă teoretic este 

utilă din punct de vedere economic și  politic. Doar prin mijlocul 

propagandei putea fi vehiculată ideea statului unitar german în interiorul 

căruia sunt unificați toți germanii. Însă atât timp cât un lucru ,,sfânt‟‟ este 

interpretat drept rațiunea supremă102, iar voința Fuhrerului era sfântă pentru 

germani astfel,  deciziile sale, printr-un simplu silogism, devin raționale, 

logice și nu mai puțin lipsite de sacralitate. Însă mutarea tuturor germanilor 

din Europa în Germania se află în profundă contradicție cu teoria conform 

căreia germanii au nevoie de un spațiu vital, deoarece teritoriul german nu 

era suficient pentru poporul german. Teoria acestui spațiu vital 

,,Lebensraum‟‟ a fost vehiculată de Karl Haushofer, un precursor al 

geopoliticii, care i-a influențat în mod inevitabil pe național-socialiști103. 

Această teorie a lipsei de spațiu, de teritoriu pentru germani este în 

contradicție cu primirea altor germani în același cadru geopolitic.Totuși, 

poate cele două teorii răspund în mod eficient nevoilor a două categorii 

diferite de persoane. Pe de o parte, teoria spațiului vital,  Lebensraum, 

răspunde nevoilor germanilor din Imperiul German. Pe de altă parte, teoria 
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tuturor germanilor reuniți într-un singur stat și implicit Aktion Heim ins 

Reich răspunde nevoilor germanilor din afara Imperiului German, care sunt 

considerați a fi asuprizi și desconsiderați de populațiile conlocuitoare. Însă, 

probabil, tocmai din această ambiguitate între câștigurile/pierderile 

economice și sociale denotă dimensiunea religioasă a acestei Aktion Heim 

ins Reich. Toată această mișcare de mase are o dimensiune, cel puțin, 

pseudo-religioasă. Mii de persoane pleacă într-un mare exod asemenea 

plecării evreilor din robia egipteană spre o țară a lor, o țară promisă, o țară 

unică, dar desigur beneficiind de toate mijloacele modernității: trenuri, 

mașini, vapoare, conturi bancare, presă, toate fiind controlate de armată și 

susținute de biserică.  
 

 

 

 

 

 



 

222 
 

 

ISTORIE CONTEMPORANĂ 

 

MANEVRA DE LA FLĂMÂNDA 

MURU PETRIȘOR ALIN

 

 

 

Abstract: Flămânda Maneuver was a military action with a defensive 

character of the general Alexandru Averescu. The maneuver had the purpose 

for suprising the opponent and to destroy it through a classical maneuver of 

the 3rd Romanian Army togheter with the Romanian Army from Dobrogea. 

The urgency to adopt Flămânda Maneuver from came after the conquer of 

Turtucaia bridge on September the 6 by Bulgarian army, which led to 

establishment of the War Council of Periş (Scrovişte). They discussed here 

many point of view, concerning the continuation of war and finally they 

decided to adopt a solution proposed by general Averescu, namely the 

formation of South Army Group from the 3rd army for a fight in the south of 

Danube. The action had a good outcome until the navy and airy attacks of 

Austro-Hungarian army hit the bridge and a part of Romanian Army. On 2 

Octomber they organized a new War Council, where they suspended the 

military action and withdrew the romanian army. The consequences were 

tragical: firstly, they stopped the stroke from Transilvania, Romanian Army 

lost time on their way to Transilvania`s front, and when they wanted to 

attack Falkenhayn stroke, they lost people and resources.  

 

Keywords: Turtucaia, War Council of Periş Averescu, military maneuver, 

Danube, Flămânda. 

 

1.Necesitatea adoptării operaţiunii 

 

Bătălia de la Turtucaia, 19-24 august/1-6 septembrie 1916, încheiată 

cu înfrângerea românilor a dus la crearea unei situaţii de panică1. Pentru 
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remedierea acestui fapt, s-a organizat Consiliului de la Periş (Scrovişte) din 

25 august/7 septembrie 1916, unde s-a luat hotărârea de a se face schimbări 

mari de comandament (îşi pierd funcţia generalii Aslan, Basarabescu şi 

Teodorescu), generalul Alexandru Averescu fiind numit comandat al 

Armatei a III-a. Armatele române de pe frontul din Transilvania au primit 

ordin de a opri înaintarea şi au fost nevoite să treacă în apărare pe 

aliniamentele atinse. 

I. G. Duca era de părere că: 

Marele Cartier General nu trebuia să se mărginească să ia 

comanda generalilior de armată, ei trebuiau pedepsiţi cu 

asprime. Nu numai ca o satisfacţie pentru opinia publică, dar şi 

pentru moralul armatei. Un exemplu trebuia dat, mai ales în 

timp de război trebuie să se simtă la conducere energie, 

jumătăţile de măsură făcând o impresie deplorabilă2. 

Hotărârea generalului Iliescu, șeful Marelui Cartier General, de a nu 

îi pedepsi pe ceilalți vinovați, din moment ce se considera a fi principalul 

vinovat, a fost interpretată ca un act de slăbiciune. 

Astfel, s-a creat o stare de spirit printre soldaţi, ce a dus la 

demoralizare3. La scurt timp, se constituie Armata de Dobrogea sub comanda 

generalului Zaioncicovski, ce avea în compunere Corpul 47 armată şi Divizia 

3 cavalerie rusă, Divizia 9 şi 19 infanterie şi Brigada 5 călăraşi română. Au 

loc mişcări de repliere în seara zilei de 26 august/8 septembrie 1916, când 

forţele Armatei de Dobrogea se găseau pe aliniamentul: Canlia, Lipniţa, 

Negru-Vodă, malul de nord al lacului Mangalia, ţărmul Mării Negre. Capul 

de pod de la Silistra a fost evacuat în cursul aceleaşi zile, oraşul fiind ocupat 

de inamic abia la 28 august/10 septembrie 19164. 

Armata română prin victoriile sale, a reuşit să demoralizeze inamicul 

ce nu a stat la o lupta deschisă la baionetă și, de frică, a ales fuga5. În aceste 

condiţii, pe 2/15 septembrie, a avut loc la Periş un nou Consiliu de război, 

unde au participat prim-ministrul Ion I. C. Brătianu, generalul de brigadă 
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Dumitru Iliescu, Şeful Marelui Cartier General român, generalul de divizie 

Ioan Culcer, comandantul Armatei I române, generalul de divizie Alexandru 

Averescu, comandantul Armatei a III-a române, şi generalul de divizie 

Constantin Prezan, comandantul Armatei de Nord6.    

Generalul Averescu a venit cu propunerea de a modifica planul iniţial 

de operaţii de război, prin strămutarea centrului de greutate de pe frontul de 

nord pe cel de sud. Voia să se revină pe vechea graniţă a Carpaţilor, la nord, 

şi la ofensivă cu toate forţele laolaltă cu ruşii, la sud7.  

Generalul Constantin Prezan, comandantul Armatei de Nord române, 

a propus întărirea grupării defensive din Dobrogea cu una, două divizii şi 

continuarea ofensivei în Transilvania cu şi mai multe forţe8, ofensivă ce 

fusese oprită în a 12-a zi de la mobilizare, adică la 26 august/8 septembrie 

1916. Reluarea operaţiunilor obliga inamicul la o retragere în spateleliniei 

Mureşului, realizându-se o scurtare considerabilă a frontului. A mai cerut 

organizarea unei baze de aprovizionare în Moldova şi realizarea unor 

fortificaţii pe front9. Generalul Grigore Crăiniceanu, numit, în locul lui 

Alexandru Averescu, în funcţia de comandant al Armatei a II-a române, nu a 

putut participa, dar a trimis un raport scris cu propunerea de suspendare a 

ofensivei în Transilvania şi încercarea unei manevre de trecere în spatele 

inamicului în Dobrogea. Generalul Culcer, comandantul Armatei I române, a 

cerut realizarea unui efort militar la sud de Dunăre. Generalul Joffre, 

comandantul armatei franceze, a trimis la Marele Cartier General Român o 

telegramă unde  menţiona că este necesar ca armata română să realizeze o 

consolidare a situaţiei în Dobrogea10.  

Ion I. C. Brătianu a considerat absurdă propunerea lui Alexandru 

Averescu, spunând:  

Ai să vezi ce are să se întâmple! Eu am informaţii precise de la 

Aliaţi că germanii concentrează mari forţe contra noastră în 

Ardeal. Dacă nimeni nu mai mişcă nici pe frontul rusesc, nici pe 

cel francez, normal să fie astfel. În curând va începe un atac 

puternic la noi şi, în timpul acesta, noi slăbim acest front ca să 

                                                           
6
 Vasile Milea, Ştefan Pascu, Ilie Ceauşescu, eds., România în anii Primului Război 

Mondial. Caracterul drept, eliberator al participării României la război, vol. I, Editura 

Militară, Bucureşti, 1987, pp. 363-364. 
7
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României, vol.I Statul, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 

Bucureşti, 1938, p. 893. 
8
 Petre Otu, Mareşalul Constantin Prezan. Vocaţia datoriei, Editura Militară, Bucureşti, 

pp. 68-73.  
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alergăm în Bulgaria, după himere glorii personale. Abia vom fi 

trecut Dunărea şi mă pot prinde că va trebui să ne retragem ca 

să scăpăm situaţia peste munţi şi să ne apărăm de primejdia 

unei invazii. Numai să de Dumnezeu, să nu fie prea tărziu şi să 

ne pomenim ca alergând de colo până colo, să nu fim nicăieri la 

vreme. Trebuie să mai intervenim la Stavka şi, cu ajutorul 

ruşilor să stabilizăm frontul în Dobrogea. Lucrul nu mi se pare 

greu, altceva nu este de făcut.  

Brătianu spunea un mare adevăr, dar luase hotărârea să nu se implice 

în luarea deciziilor militare, unde nu avea competenţă tehnică11. Marele 

Cartier General Român a împărtăşit propunerea generalului Alexandru 

Averescu de oprire a ofensivei din Transilvania şi realizarea unei ofensive pe 

frontul de sud. În aceste condiţii, s-a hotărât constituirea Grupului de armate 

Sud alcătuit din Armata a III-a română şi Armata de Dobrogea12. Generalul 

rus Alekseev spunea:  

A se lua câte o divizie de la Armatele I şi de Nord şi două divizii 

de la Armata a II-a, care, adăugate la trupele din Dobrogea vor 

constitui 8 divizii pentru manevre din zona Silistra-Dobrici 

(Bazargic). A se continua ofensiva în Transilvania, austriecii 

neputând termina concentrarea decât în 2-3 săptămâni. 

Ofensiva din Transilvania se va continua pe frontul Dorna-

Vatra, Braşov cu Armata de nord, acoperind trecerile şi 

comunicaţiile spre Olt. 

Propunerea şeful M.St.M. rus nu vorbeşte de vreun ajutor al diviziilor 

ruşesti. Trebuie luat în seamă şi interesul ruşilor de a nu rămâne singuri pe 

frontul de est, mai ales după înfrângrerea ofensivei generalului Brusilov. 

Ruşii voiau neapărat să iasă învingători în Galiţia. Un alt punct de vedere 

important este cel al generalui Robertson, seful M.St.M. al armatei engleze, 

care, informat de colonelul Thomson (ataşat militar al Angliei la Bucureşti), 

a exprimat o părere apropiată de cea a generalui Prezan. Robertson spunea:  

Să se menţină planul românesc de operaţii cu ofensivă în 

Transilvania! Decizia nu poate fi obţinută nici la Lemberg, nici 

la Przemzsl, ci pătrunzând în inima Ungariei, la Budapesta. 

Pentru aceasta trebuie ca ruşii să trimită forţe suficiente în 

Dobrogea, pentru a-i învinge, împreună cu trupele româneşti, pe 

bulgari şi a relua ofensiva în nord13. 
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 I. G. Duca, op. cit., pp. 31-32. 
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 Vasile Alexandrescu, Ion Ardeleanu, eds., op. cit., p. 426. 
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 Pamfil Şeicaru, România în Marele Război, Editura Eminescu, 1994, p. 265.  
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Generalului de divizie Alexandru Averescu a fost numit de 

Majestatea Sa, regele Ferdinand I, sub comanda trupelor14. Grupul Armatelor 

de Sud s-a format în urma ordinului dat de M.C.G. nr. 666, primit de 

Averescu pe 3 septembrie/16 septembrie 1916 la ora 15:3015. S-a  făcut o 

recunoaştere a zonei pentru a se găsi locul debarcării. Se hotărăşte ca 

debarcarea să se facă la Flămânda, locul cel mai avantajos pentru trecerea 

Dunării. Exista şi un incovenient, şi anume porţiunea de teren a zonei era 

inundabilă, în timpul ploilor, nivelul apelor putând depăşi cu 30-70 cm 

drumul ce lega localitatea Prundu Belu de Flămând16. Prezenţa garnizoanelor 

bulgare doar la Rusciuk şi Turtucaia crea în spatele inamicului un câmp 

deschis în jur de 30 km pe unde trupele române ar fi putut  pătrunde cu 

uşurinţă17. Generalul Alexandru Averescu a numit la 5 septembrie o comisie 

pentru pregătirea operaţiunii de trecere a Dunării în timp de 8-10 zile18.  

La 5/18 septembrie 1916, prin ordinele Marele Cartier General, au 

fost aduse ca sprijin în Dobrogea Diviziile 2, 5, 12, 15 infanterie şi trei 

baterii de artilerie grea. În urma situaţiei defavorabile de pe flancul drept, s-a 

trecut la o nouă repliere a Armatei de Dobrogea pe aliniamentul Raşova, 

balta Baciului, Cobadin, Topraisar, Tuzla19.  

Ofensiva din Transilvania fusese oprită temporar pe 26 august/8 

septembrie 1916, iar cum frontul din sud devenise cel principal, pe 19 

septembrie 1916, ofensiva din Transilvania este oprită definitiv, pregătindu-

se cea din sud20.  

Planul lui Alexandru Averescu Manevra de la Flămânda prevedea 

executarea unui atac demonstrativ cu trupele din Dobrogea în scopul 

angajării şi fixării forţelor inamicului şi, concomitent, a unei acţiuni 
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 Mareşalul Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din război, vol II 1916-1918 (Războiul 

nostru), Editura Militară, 1992, p. 31.   
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Armata Română, Editura Militară, 1994, p. 179. 
17
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hotărâtoare cu Armata a III-a peste Dunăre, pentru a cădea în spatele acestor 

forţe şi a le intercepta liniile de comunicaţie21. 

 

2.Componenţa armatei  

 

În sud, prin ordinul comunicat de M.C.G. cu raportul nr. 319 din 5 

septembrie/18 septembrie 1916, se declanşa o ofensivă pe două direcţii. 

Pentru început se realiza un atac demonstrativ al Armatei de Dobrogea pe 

frontul Raşova-Cobadin-Tuzla cu toate forţele spre atingerea poziţiilor 

Cobadin, Kurtbunar, îndemnând adversarul să concentreze trupe. Imediat 

după atac, o grupare a Diviziilor 10, 16, 18, 21, 22 infanterie şi Divizia 1 

cavalerie din Armata a III-a, aveau să forţeze Dunărea la 140 km de linia 

frontului din sudul Dunării, pe la Flămânda (actuala localitate Prundu). 

 După cinci-şase etape de marş, armata română ar fi ajuns la 

Akandîlar, în spatele adversarului, ceea ce ar fi dus la suprimarea intenţiei de 

retragere a adversarului şi interceptarea liniilor de comunicaţie. Conform 

operaţiunii Manevrea de la Flămânda, trupele române trebuiau să 

încercuiască forţele principale ale inamicului din sudul Dunării în şapte 

zile22. În urma recunoaşterilor aeriene efectuate între 5/18 septembrie şi 

15/28 septembrie 1916 s-a aflat că în zona vecină Dunării, pe o rază de 30 de 

km, nu existau trupe suficient de puternice pentru opoziţie23.  

Din cele 21 de divizii române, generalul Averescu avea de condus 

pentru această operaţiune 11 divizii române, plus trei aliate (una sârbă, două 

ruse) de infanterie şi două divizii de cavalerie (una română, una rusă), deci 

un total de 16 divizii cu un singur aparat administrativ al Armatei a III-a 

române24. 

 Armata formată pentru această operaţiune avea 54 de batalioane, 

dintre care doar 10 erau din regimente tinere (1-40), 20 intrau din regimente 

de rezervă, 19 din batalione al IV-lea adunate din toate colţurile ţării, iar 

cinci erau batalioane de miliţii. În faţa adversarului, doar cele 10 batalioane 

tinere puteau face faţă direct, celelalte fiind necombative25. 
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 Col. Gheorghe Romanescu, col. Gheorghe Tudor, col. Mihai Cucu, col. Ioan Popescu, 

Istoria Infanteriei Române, vol.II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, 

pp. 82-84. 
22
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Componenţa operaţiunii era formată din generalul de divizie 

Alexandru Averescu (comandantul grupului), generalul de brigadă 

Constantin Cristescu, (şeful de stat major al Armatei a III-a) şi generalul de 

brigadă Gheorghe Văleanu26. 

Armata a III-a era formată din două corpuri de armată. Corpul V de 

armată, comandat de generalul de brigadă Gheorghe Burghelea, avea trei 

divizii. Divizia 10, condusă de generalul de brigadă Artur Văitoianu, cu 

Regimentul 10 vânători şi Regimentul 5, 20, 45, 33 şi 73 infanterie; 

Regimentul 19 şi 18 artilerie. Un total de 15 batalioane şi 12 baterii. Divizia 

21, condusă de generalul de brigadă de rezervă Haralambie Lambru, cu 

Regimentul 46, 61, 83 şi 84 infanterie; Regimentele 10 şi 15 artilerie. Total 

de 12 batalioane şi 12 baterii. Divizia 22, condusă de generalul de brigadă 

Aristid Razu, cu Regimentele 7, 32, 50 şi 64 infanterie; Regimentele 11 

artilerie şi 3 obuziere. Total de 12 batalioane şi nouă baterii27.  

Corpul VI de armată, comandat de generalul de brigadă Gheorghe Văleanu, 

avea şi el tot trei divizii. Divizia 16, condusă de generalul de brigadă 

Constantin Anastasiade, cu Regimentele C şi D infanterie; Regimentul 27 

artilerie. Total de şase batalioane şi şase baterii.Divizia 18, condusă de 

generalul Alexandru Referendaru, cu Regimentele 82 A şi B infanterie; trei 

diviziuni artilerie veche. Total de opt batalioane şi şapte baterii.Divizia 1 

cavalerie, condusă de generalul Constantin Herescu, cu Regimentele 1, 10, 4, 

9, 5 roşiori şi 3 călăraşi; un divizion artilerie, trei batalioane călăreţi. Total de 

24 escadroane şi trei baterii28. 

Armata avea o artilerie formată dintr-o baterie de obuziere de 210 

mm, o Baterie obuziere de 150 mm, o Baterie şi o secţie tunuri de 120 mm, 

trei Baterii tunuri de 105 mm, o Baterie Deport.  

Armata de Dobrogea, comandată de generalul de infanterie 

Zaincikowsky şi seful de statul major general, maiorul Polontzew, avea în 

componenţă trupe române şi aliate. 

Trupele române erau formate din şase divizii. Divizia 19, condusă de 

generalul de brigadă C. Scărişăreanu, cu Regimentul 9 vânători şi 

Regimentele 39, 40 şi 10 batalioane neîncadrate; două divizioane de artilerie. 

Total de 18 batalioane şi şapte baterii. Divizia 9, condusă de generalul de 

brigadă C. Petală, cu Regimentul 7 vânători şi Regimentele 35, 33, 63, 38, 78 

şi 2 batalioane neîncadrate; Regimentele 3 şi 20 artilerie şi 4 batalioane 

neîncadrate. Total de 22 batalioane şi 13 baterii. Divizia 5, condusă de 
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 Victor Atanasiu, Emilian Bold, Ion Bulei, eds., România în anii Primului Război 
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generalul de brigadă rezervă Hartel Alexandru, cu Regimentele 8, 9, 51 şi 52 

infanterie; Regimentele 7, 13 artilerie. Total de 12 batalioane şi 12 baterii. 

Divizia 2, condusă de generalul de brigadă Alexandru Socec, cu Regimentele 

3, 19 şi 66 infanterie; Regimentele 9 şi 14 artilerie. Total de 9 batalioane şi 

12 baterii. Divizia 15, condusă de generalul de brigadă Eremia Grigorescu, 

cu Regimentele 53, 65 şi un batalion neîncadrat; fără artilerie. Total de şapte 

batalioane. Divizia 12, condusă de generalul de brigadă T. Găiseanu, cu 

Regimentele 60, 68, 62 şi 70 infanterie; Regimentul 22 artilerie. Total de 12 

batalioane şi şapte baterii. Brigada 5 călăraşi, condusă de colonelul 

Constantin Caracaş, cu Regimentele 7 şi 11 călăraşi. Total de 11 escadroane.  

Trupele ruseşti erau formate din două divizii. Divizia 61 infanterie, 

condusă de generalul Simansky, cu 16 batalioane şi 12 baterii. Divizia 115 

infanterie, condusă de generalul Freimann, cu 16 batalioane şi 12 baterii.  

Trupele sărbe erau formate dintr-o singură divizie condusă de 

colonelul Hadjici, cu 16 batalioane şi 12 baterii.  

Mai exista în componenţă o divizie de cavalerie rusă, condusă de 

generalul Pavlov, cu 24 escadroane şi două baterii29.  

Cele două escadrile de aviaţie cu 12 avioane, au fost ineficiente în dimineaţa 

zilei de 18 septembrie/1 octombrie 1916, în apărarea podului, dintre acestea 

doar şapte au fost operaţionale30.  

Grupul de sud avea un total fără detasamente fixe de 177 batalioane, 97 

baterii de câmp, 55 escadroane şi şapte baterii grele31. 

Situaţia în spaţiu a forţelor româno-ruso-sârbe era astfel: 

a) Armata de Dobrogea avea Diviziile 2 şi 19 între localităţile Raşova şi 

Cocargea; Diviziile sârbă şi rusă între Cocargea şi Cobadin; Divizia 19 de la 

Cobadin la Marea Neagră. Mai erau în rezervă Diviziile 15 şi 12 aflate 

înapoia dreptei frontului, pe sectorul Ivrinezul-Peştera; Divizia 5 şi Divizia 3 

cavalerie rusă aflate înapoia centrului, în sectorul Biulbiului-Murfatlar; 

Escadrila la Medgidia. 

b) Armata a III-a avea Detaşamentul Alexandria şi Divizia 16 în acoperire pe 

Dunăre, în sectorul Zimnicea-Giurgiu şi Detaşamentul Greaca în sectorul 

Giurgiu-Olteniţa. Linia a II-a avea în componenţă Divizia 1 cavalerie pe zona 

Alexandria; Divizia 18 pe direcţia Bucureşti-Giurgiu şi Divizia 10 pe direcţia 

Bucureşti-Olteniţa; Escadrila la Dadilov.  

Diviziile 21 şi 22 erau în curs de transport de la Armata a II-a spre Dunăre32.  

Situaţia în spaţiu a forţelor inamice era astfel: 
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a) În contact cu Armata româno-rusă din Dobrogea se găsea Armata a III-a 

bulgară, compusă din Divizia 1 (condusă de generalul maior Draganof), ce 

ocupa sectorul dintre satul Arabagi şi localitatea Enigea, Divizia 4 (general 

maior Kiselof), ce se întindea până la 2 km Vest de Carabacâ, Divizia 6 

(generalul Popov), ce ocupa sectorul către Est până la Sofular, Detaşamentul 

Dobrici, care era situat între Sofular şi Amzacea, fost Varna (general maior 

Topolov), Brigada Bode (germană), ce ocupa extrema stângă a frontului, 

între Balta Vederoasa şi 2 km Sud-Vest de localitatea Arabagi, Divizia 25 

turcă şi Divizia 1 cavalerie bulgară (general maior Colev), care erau situate 

de la Amzacea până la M. Neagră; în curs de transport spre front era Divizia 

217 germană şi Divizia 15 turcă. 

b) Un detaşament mixt, cu rol de supraveghere, se găsea pe Dunăre, între 

Turtucaia şi Şiştov. 

c) De-a lungul Dunării, până la graniţa cu Serbia, se afla Divizia 12 

bulgară33. 

 

3.Manevra de la Flămânda(18 septembrie/1 octombrie-24 septembrie/7 

octombrie 1916) 

 

             Ofensiva presupunea crearea unei superiorităţi a forţelor româno-

ruso-sărbe faţă de cele ale Armatei a III-a bulgare şi a Grupului Apărării 

fluviale. Însă componenţa unităţilor române cu cele ale aliaţilor era lipsită de 

elemente de omogenitate în organizare, încadrare, instrucţie, iar moralul 

trupelor era unul foarte scăzut, ca urmare a pierderilor grele suferite la 

începutul campaniei de război34.  

În urma examinărilor, punctul din dreptul Flămândei era cel mai 

indicat pentru trecerea Dunării. Localitatea era situată în lunca inundabilă a 

Dunării, la 25 km nord-est de Giurgiu.35 În zonă se găsea Ostrovul Mare, ce 

făcea ca Dunărea să aibă o lăţime mică de aproximativ 900 m. Ţărmul 

Dunării nu prezenta aici escarpamente dificile, ci, din contră, era un taluz 

înclinat nu prea repede spre linia curentului principal. Acest punct, de la 

Flămânda,  era şi cel mai apropiat de Prundu Belu, ceea ce permitea să fie 

legat de o şosea.36 

Pentru a veni în sprijinul debarcării, s-au amenajat 4 plaje de trecere 

pentru ambarcaţiuni: plaja 1 Vest Ostrovul Lung (cu centrul la Km fluvial 

470), front 1200 m; plaja 2 mai la vest (Km fluvial 465), front 800 m; plaja 3 

                                                           
33

Ibidem, p 36. 
34

Ibidem, pp. 74-75. 
35

 Vasile Alexandrescu, Ion Ardeleanu, eds., op. cit., p. 427. 
36

 România în Războiul Mondial 1916-1919, op. cit., pp. 13-14. 



 

231 
 

Nord-Vest Ostrovul Coreia, front 800 m; plaja 4 Nord-Est Ostrovul Coreia, 

front 1600 m.  

Au fost desfăşurate lucrări de infrastructură în zona de acces, în acest 

sens, în urma lucrărilor de terasament şi consolidare, ce au durat şapte zile, 

drumul Prundu Belu-Flămânda, care avea 12 km şi care anterior era accesibil 

numai pe timp de secetă, a devenit acum accesibil şi pe timp de ploaie. Un 

singur drum era insuficient, astfel au fost reparate şi puse în circulaţie încă 

două drumuri: Gostinu-Flămânda şi Puieni-Flămânda. Liniile telefonice şi 

telegrafice au fost completate în zonă, de asemenea, zilnic s-au executat 

recunoaşteri aeriene, necesare urmăririi inamicului de dincolo de Dunăre37.  

Pentru blocarea accesului navelor inamice situate în canalul Belene şi 

protejării locului acţiunii împotriva minelor de curent, s-au instalat două 

baterii la Goştinu (una de 150 mm) şi o estacadă la Tabanul (11 km în 

amonte). Protecţia aeriană a podului a fost asigurată prin aşezarea a două 

baterii antiaeriene în apropierea podului38. A fost instalat un post de artilerie 

şi infanterie în Ostrovul Cinghinelelor, în faţa iesirii spre vărsare a canalului 

Belene. Flotila de Dunăre a fost însărcinată cu misiunea de sprijinire a 

construcţiei podului39. 

Materialul de pod (1200 m) a fost adus de la Brăila cu trenul în gara 

Băneasa (60 km N de Giurgiu). Transportul s-a facut în nopţile de 15/16 şi 

16/17 septembrie (28/29 şi 29/30 septembrie), pentru a nu fi zărit de 

aeroplanele adversarului. Transportarea materialului la Flămânda, care era 

situată la o distanţă de 25 km de Giurgiu, s-a asigurat de către Marele Cartier 

General prin rechiziţionarea a 250 de care şi 1500 de boi din judeţele Ilfov, 

Vlaşca şi Teleorman. Materialul s-a transportat în nopţile dintre 16/17 şi 

17/18 septembrie (29/30 septembrie şi 30 septembrie/1 octombrie) în 

pădurea Baichiu (SV de Flămânda)40.  

 Forţele armatei române erau constituite din Armata a III-a cu 

Diviziile 10 (gen. Văitoianu), 21 (gen. Lambru), 22 (gen. Razu) infanterie 

(Corpul 5 armată) şi diviziile 16, 18 infanterie şi divizia 1 cavalerie (Corpul 6 

armată)41; Armata de Dobrogea cu Grupul general Radian diviziile 2, 12, 15 

infanterie; Grupul general Simansky cu Diviziile 61 şi 115 ruse; Grupul 

general Hartel cu Diviziile 5, 19 infanterie și o rezervă formată din Diviziile 

3 cavalerie rusă, 9 infanterie română, Divizia sârbă şi Brigada 5 călăraşi.  
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Forţele armatei bulgaro-germano-otomane erau constituite din 

Grupul de armate Mackensen cu Diviziile 1 Sofia, 4 Preslov, 6 infanterie şi 1 

cavalerie; Grupul apărării fluviale, Detaşamentul ,,Dobrici” (bulgare), 

Brigada ,,Bode” şi Divizia 217 infanterie (germane); în curs de debarcare la 

Bazargic se găseau Diviziile 15 şi 25 infanterie (turce), şi în deplasare spre 

front Divizia 12 infanterie bulgară42.  

 

Categorii de forţe 

şi mijloace 

Forţe române şi ruse Forţele bulgaro-

germano-otomane 

Raport 

de forţe 

Infanterie 186 batalione (14 

divizii) 

105 batalioane (8 

divizii) 

1,77/1 

Cavalerie 55 escadroane (2 

divizii) 

35 escadroane (1 

divizie) 

1,6/1 

Artilerie 148 baterii 70 baterii 2,1/1 

Pe 16/29 septembrie 1916, mareşalul Mackensen a luat prin surprindere 

trupele române, trecând la ofensivă. Înaintarea a avut loc în Dobrogea, pe 

linia Rasova-Cobadin, cu şapte batalione luate de la garnizoana punctelor 

întărite Turtucaia şi Silistra. Forţele inamice a fost înlocuite cu trupe de 

miliţii de la Rusciuk, Varna şi alte detaşamente de la Şumla şi Burgas43.   

Forţarea Dunării a început, pe 18 septembrie/1 octombrie 

1916,duminicala ora 3,30, când Regimentul 5 de infanterie Vlaşca şi 20 

Teleorman din Divizia 10 infanterie comandată de generalul de brigadă 

Arthur Văitoianu, înşirată pe malul Dunării (în dreptul Ostrovului Lung şi 

Ostrovului Coreia), a traversat fluviul cu ajutorul ambarcaţiunilor (200 de 

portiţe şi bărci). Traversarea s-a făcut sub protecţia artileriei române, ce a 

bombardat satele bulgare Reahovo, Bahovo şi Breasen. A urmat aducerea 

Diviziei 21 infanterie pe şoseaua Prundu-Belu-Flămânda şi trecerea acesteia 

în jurul orei 10. Până seara trec 4 batalioane din Regimentul 46, 61 

infanterie, o companie de mitraliere şi o baterie de tunuri mici de 53 

mm44.Fiecare eşalon de trecere pe bărci sau pontoane trebuia să fie format 

din trupe de infanterie cu mitralierele lor şi unul sau două tunuri de 53 mm, 

iar fiecare batalion trebuia să ia şi câte un cheson cu muniţiuni45. 

Soldații erau echipați doar cu un rând de îmbrăcăminte, compus din 

bluza de vară peste cea de postav, mantaua și cortul în bandulieră. Muniția 

fusese scoasă din raniță și pusă pe oameni, fiecare deținând câte 210 
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cartușe46. Serviciul sanitar era asigurat de ambulanţele corpurilor de trupă, ce 

staţionau la cota 470, cota 465, în spatele ostrovului Coreia, în pădurea 

Călugărului şi împrejurul cotei 460. În aceste locaţii trebuia să rămână un 

medic şi 1/3 din sanitari. Restul de medici, împreună cu 2/3 din numărul 

sanitarilor şi cu materialul din genţi, împreună cu tărgile, vor trece Dunărea. 

Sub malul drept, în locuri favorabile aproape de punctele de debarcare, vor 

forma posturi de prim ajutor. Ambulanţele divizionare aveau scopul de 

evacuare a bolnavilor şi răniţilor atât din dreapta, cât şi din stânga Dunării, 

de unde erau trimişi la semi-spitalul de evacuare nr. 6 de la Comana47. În 

locul debarcării, lăţimea Dunăriia variat între 1700 m (plaja 1, 4) şi 2500m 

(plaja 2, 3)48.  

Construcţia podului de 1.020 m a început la ora 5 dimineaţa (18 

septembrie/1 octombrie 1916) şi a durat până spre ora 19:30, cu un ritm de 

70 m/h, lucrările fiind realizate de către Batalionul pontonieri fluvii de la 

Brăila. Până în seara zilei, trupele debarcate la sud de Dunăre au realizat un 

cap de pod pe o rază de 14 km şi o adâncime de 4 km (aproximativ 60 km2) 

între Oşlivopole şi Breaslen49. Armata debarcată a fost concentrată în păduri 

(locuri acoperite de vederile terestre şi aeriene ale inamicului), câte una 

fiecărui punct de trecere. Pădurile au avut adâncimi mici de 400-500 m, iar 

pieţele de adunare se găseau în imediata apropiere a cursului de apă. S-a 

trecut la marcarea zonelor de concentrare prin ţăruşi cojiti până la lemnul alb 

şi înalţi de 1 m pentru a fi zăriţi noaptea50. 

Avioanele inamice şi-au făcut prezenţa spre seară, fără a putea fi 

combătute. Apărarea aeriană română trebuia să fie formată din 14 avioane, 

dar nu s-a putut constitui. Două avioane, Nieuport şi 4 Voisin, nu au putut 

ieşi la intercepţia inamicului, fiind în număr redus şi depăşite tehnologic. În 

aceste condiţii, avioanele adverse au putut survola timp de patru ore deasupra 

podului, producând victime, panică şi întârzierea lucrărilor51. A fost remarcat 

generalul Lambru, comandantul Diviziei 21, care a luat comanda lucrării 

podului, dând dovadă de curaj şi sânge rece, stând în tot timpul 

bombardamentelor pe pod, încurajând astfel soldaţii. Un alt exemplu a fost 

Warodin Dumitru din Statul Major al Diviziei 21, ce a lucrat toată noaptea 

energic la repararea podului. Aviaţia inamică a rănit în jur de 20 de ofiţeri şi 

100 de soldaţi, producând şi o mică panică în trupele capului de pod.În 
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noaptea de 18/19 septembrie (1/2 octombrie) o furtună a produs prin valurile 

Dunării ruperea podului în trei bucăţi. Acesta a fost refăcut spre dimineaţă 

prin intervenţia curajoasă a pontonierilor şi marinarilor. La ora 6 dimineaţa s-

a început trecerea trupelor de infanterie ale Diviziei 21, artileria Diviziei 10 

şi trenurile de luptă ale tuturor regimentelor celor două divizii. 

De pe malul bulgăresc înaintarea armatei române a pornit în două 

direcţii: spre sud către Mah-Kaia şi Larnnbekivi şi spre est, în direcţia 

Breaslen-Tureşmil. Un al treilea detaşament a ocupat Reahovo, punctul 

central de debarcare. Trupele bulgare pornite din Turtucaia şi Silistra spre 

frontul Dobrogean au fost oprite şi reîntoarse spre a ataca forţele române 

dinspre est. Rezerva capului de pod Rusciuk, batalionul de marş şi miliţii ce 

se îndreptau spre Turtucaia sunt reorientate să atace forţele române dinspre 

vest. Trupele române au continuat ofensiva, ocupând în sud, prin Divizia 10 

Kasikler (Slivopil), Mak-Kaia şi Sarnubekioi, iar prin Divizia 21 a ocupat 

spre est Babovo, Gulena-Vranovo, Breaslen52.  

Precipitaţiile au dus la creşterea apelor Dunării şi pătrunderea vaselor 

inamice de patrulare Barsch, Viza şi a monitoarelor Bodrog şi Körös prin 

colţul de vest al Ostrovului Lung la 9:30. Ploaia torenţială a inundat întreaga 

luncă a Dunării, terenul a devenit impracticabil, iar tunurile s-au blocat. 

Singura cale de acces a rămas pe şosea, podul fiind torpilat şi stricat pe o 

întindere de 50 m53. 

La ora 11 (19 septembrie/2 octombrie 1916), generalul Averescu a 

dat ordin de suspendare a mişcării pe malul stâng. Averescu a plecat la Periş, 

unde s-a luat hotărârea să se suspende trecerea trupelor, retrăgându-se 

artileria şi o parte din infanterie pe malul stâng. Pe malul bulgăresc s-a 

hotărât să se păstreze numai capul de pod Reahovo-Baleovo54. În noaptea de 

19/20 septembrie (2/3 octombrie), au sosit grupurile de monitoare austriece 

în zona Talean. Podul nu a fost lovit de focul monitoarelor, întrucât acestea 

au putut să fie ţinute la distanţă de artileria română. Însă marina austriacă 

lansează o serie de mine, ce ating podul la ora 9, provocând o explozie 

puternică cu o spărtură de 30 m. Până în după amiaza zilei de 20 

septembrie/3 octombrie 1916podul a înregistrat cinci spărturi55.   

Armata de Dobrogea a trecut la ofensivă pe data de 18 septembrie/1 

octombrie 1916la ora 7, cu scopul de a fixa trupele inamice din Dobrogea, 

reuşind până la înserat să ocupe poziţiile părăsite de adversar. Până la 22 
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septembrie/5 octombrie 1916, trupele române au realizat o pătrundere de trei-

opt km în teritoriul inamicului56. 

 

4.Consecinţele ofensivei din sud 

 

Generalul Toşev, comandantul Armatei a III-a bulgare, a recunoscut 

în Amintirile sale:că trecerea Dunării de către trupele române produsese 

spaimă în toată regiunea şi mari nelinişti statelor majore ale generalului 

german Mackensen şi celei de a 3-a Armate bulgare57.  

Generalul german Erich von Ludendorff, comandantul Armatei a IX-

a germane, fost şef al Statului Major General German spunea: Dacă România 

ar fi urmărit marşul ei înainte în Transilvania, nu numai că Grupul 

arhiducelui Carol ar fi fost complet învăluit, dar drumul pentru a merge 

către inima Ungariei şi asupra comunicaţiilor noastre cu Peninsula 

Balcanică ar fost liber, iar noi am fi fost învinşi58. Oprirea ofensivei ruse 

conduse de generalul Brusilov pe 20 septembrie 1916 a dus la slăbirea 

frontului din Galiţia. Germanii vor profita de situaţia creată şi vor muta o 

parte din efective mai la sud-vest59. Trupele din Trasilvania, reduse numeric, 

nu au stat pe loc, ci au continuat ofensiva în momentul când inamicul ataca 

cu forţe proaspete, un total de 17 divizii. Superioritatea inamicului s-a văzut 

în faţa trupelor Armatei I şi Armateia II-a române, ce s-au retras în 

dezorganizare, ajungând în câteva zile pe linia frontierei de pe care 

plecaseră60. 

Schimbarea planului de campanie, înainte ca forţele din Transilvania 

să atingă aliniamentul râului Mureş, a creat o serie de probleme61. 

Pentru efectuarea Operaţiunii de la Flămânda, efectivele Armatei a 

II-a au fost micsorate cu o treime, iar cele ale Armatei I cu jumătate din 

efectivele militare. 

În Transilvania, generalul Falkenhayn a înaintat cu Armata I germană 

în defileul Oltului prin Făgăraş spre Braşov. Armata română nu a putut face 

faţă ofensivei inamicului, rezistând cu greu, situaţia putea deveni critică dacă 
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nemţii pătrundeau în strâmtori, de unde li se deschidea drumul cel mai scurt 

spre capitală62.   

 Evoluţia defavorabilă de pe frontul din Transilvania, însoţită de 

schimbările de vreme, ruperea podului, inundarea sectorului de forţare, cât şi 

de progresele neînsemnate ale ofensivei române din sudul Dunării şi de pe 

frontul din Dobrogea, au determinat Marele Cartier General să ordone 

încetarea operaţiunilor de la Flămânda şi retragerea trupelor pe malul de nord 

al Dunării. Acţiunea a început în noaptea de 20-21 septembrie/3-4 octombrie 

1916, însă podul, având mari spărturi, suferise pierderi însemnate de 

material, ceea ce a făcut imposibilă strângerea lui. Situaţia nou creată a 

produs panică în rândul trupelor române de pe malul sudic al Dunării în jurul 

orei 17. Generalul Arthur Văitoianu, pentru a salva trupele, a luat decizia de 

rupere a podului în fragmente, ca bărcile din componenţa podului să 

servească la trecerea trupelor. În nopţile următoare, pontonierii s-au apropiat 

înot de resturile de material şi au salvat celelalte componente ale podului. În 

modul acesta s-au recuperat 106 vase din 183, şi 50% din materialul de 

podină şi frânghie63. Armata a III-a, în luptele de pe malul drept al Dunării, 

precum şi în cele cauzate de bombardamentul monitoarelor austriece şi de 

atacurile aeriene, a înregistrat pierderi de 10 ofiţeri, 194 soldaţi morţi, 41 

ofiţeri şi 839 soldaţi răniţi, dintre aceştia 76% fiind infanterişti64. 

Operaţia de la Flămânda a fost oprită înainte de angajarea tuturor 

forţelor destinate manevrei65.La 23 septembrie/6 octombrie 1916, a fost 

oprită şi ofensiva Armatei de Dobrogea, ce reuşise o pătrundere în 

dispozitivul inamic de 10 km cu flancul stâng şi 2 km cu cel drept.  

Armata a III-a a revenit la vechile ordine de apărare a liniei Dunării. 

Diviziile 12, 15 infanterie au fost retrase de pe front şi trimise să întărească 

trecătorile Bran şi Oituz, fiind înlocuite cu Divizia 3 siberiană.Diviziile 21 şi 

22 infanterie au plecat spre Transilvania, iar în noaptea de 23-24 

septembrie/6-7 octombrie 1916 au fost transferate şi Diviziile 10 şi 16 

infanterie la Armata 2 română, în vederea unei apărări pe Valea Prahovei66. 

A urmat o perioadă de stagnare şi pregătire de noi confruntări, armata 

inamică urmând a trece la atac. Pe 30 septembrie/13 octombrie 1916, Divizia 
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10 şi 21 infanterie mutate de la Flămânda au oprit acţiunile inamicului la 

Predeal, iar Divizia 22 infanterie le-a oprit la Bran67. 

 

 

Anexa 1  

Planul Manevrei de la Flămânda 

 

 
 

Sursa:AlexandruAverescu, Notiţe zilnice din războiu (1916-1918), Bucureşti, 

Editura ,,Cultura Naţională”. 
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DE CE DOREA UNIUNEA SOVIETICĂ BUCOVINA? 

CRISTI-IONUȚ VERZIU

 

  

 

 

Abstract: What was the reason for which the Soviet Union had annexed 

Bucovina?This article aims to list the reasons that led to the loss of this 

province by Romania in 1940, although this territory was never part of the 

Russian Empire.The most important factor in those listed in the article is the 

geopolitical factor,besides political and demographic factors, a key factor in 

the policy that the Soviet Union wanted to apply to Europe after 1939.The 

collective security policy of the Soviet Union ended by signing the Molotov-

Ribbentrop Pact, which allowed the Kremlin to resume ideas regarding 

triggering international communist revolution. 

 

 

Keywords: Ribbentrop-Molotov Pact; Nazi-Soviet Relations;aggression; 

Romania. 

 

 

După sfârșitul Primului Război Mondial, Europa Centrală a suferit 

transformări radicale,iar cele trei mari imperii au dispărut, în locul lor 

formându-se state-națiune ce trebuiau să aibă rolul de cordon în calea 

expansiunii sovietice către vestul Europei, dar și în calea expansiunii 

Germaniei către est. Toate aceste schimbări au fost prezentate de către  

Winston Churchill într-o excepțională metaforă, atunci când războiul 

giganților va lua sfârșit, va începe războiul pigmeilor68. 

 În anul 1919, geopoliticianul britanicHalford Mackinder a afirmat că 

trebuie să existe un echilibru între slavi și germani, iar adevărata 

independență a acestora ține de o necesitate vitală de a forma între Germania 

și Rusia o zonă de state independente. Mackinder a imaginat un sistem 

format din state independente care trebuiau să aibă rolul de state tampon. 

Urmărind aceeași idee, scriitorul american Isaiah Bowman, prevedea 

formarea unui cordon de state de la Marea Baltică și până la Marea Neagră 
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care urma să protejeze restul Europei de Bolșevism69. Controlul extins al 

României în Bucovina și al Poloniei în Galiția făceau ca aceste două state să 

formeze un cordon de la Marea Baltică și până la Marea Neagră, fiind cel 

mai probabil ca cele două să aibă o politică comună în ceea ce privește 

Uniunea Sovietică70.  

 În perioada interbelică, Uniunea Sovietică a reprezentat pentru statul 

român o permanentă amenințare la adresa securității naționale. În funcție de 

natura amenințărilor venite din partea conducerii de la Kremlin, putem 

împărţii practicile duse de către sovietici în trei categorii: 1) amenințări de 

ordin politic și militar; 2) amenințări de ordin economic; 3) amenințări de 

ordin cultural.  

 Amenințările de ordin politic și militarau atins punctul culminant 

imediat după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939 și a 

protocolului adițional ce prevedea împărțirea Europei de Est între cele două 

mari puteri. Serviciile secrete românești erau conștiente de eventualitatea 

semnării pactului între cele două țări, ba chiar mai mult, la data de 22 august 

1939, ziarul Izvestiaa făcut publică dorința Moscovei de a încheia un pact de 

neagresiune pentru a elimina dorințele de război71. Noile state formate în Est 

în urma Tratatului de Pace de la Paris urmau să fie împărțite, astfel că 

Estonia, Lituania, Letonia, Finlanda, Polonia și România urmau să devină 

victimele înțelegerii dintre Uniunea Sovietică și Germania72.  

 Aceste delimitări de teritorii deschideau o nouă perspectivă a 

Kremlinului de a dispune de mult doritul brâu de securitate, o replică la 

cordonul sanitar format de către „statele burgheze”la sfârșitul Primului 

Război Mondial. Grăbit să ajungă cât mai repede la un acord cu Stalin, Hitler 

a pus pe tavă sovieticilor exact ce aceștia doreau încă din anii 1920, și anume 

posibilitatea de a controla teritoriile învecinate ale Uniunii Sovietice73. Hitler 

a mers atât de departe încât era dispus să le cedeze sovieticilor, dacă ar fi fost 

necesar, zone întinse din Europa de Sud-Est până la Istanbul și Strâmtori – 

declara Ribbentrop în memorandumul din data de 24 iunie 194074.  

                                                           
2
John O‟Loughlin, Geopolitical Visions of Central Europe, Institute of Behavioral 

Science, Boulder, 2001, p. 9. 
3
Isaiah Bowman, op.cit., p. 294. 

4
MID SSSR, God Krizisa, 1938-1939. Dokumenty i materialy, Moskva, 1990, doc. 

587(Soobshcheniye sovetskoy pechati o sovetsko-germanskikh otnosheniyakh). 
5
Idem, doc. 603 (Sekretnyy dopolnitel'nyy protokol k Dogovoru o nenapadenii mezhdu 

Germaniyey i Sovetskim Soyuzom). 
6
Laurențiu Constatiniu, Uniunea Sovietică între obsesia securității și insecurității, 

Corint, București, 2010, p. 88. 
7
Ed. Ion Șișcaru, Vitalie Văratic, Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru 

Basarabia, Universitatea din Chișinău, Chișinău, 1991, p. 10. 



 

240 
 

 Revoluția bolșevică a îndepărtat Uniunea Republicilor Sovietice 

Socialiste (U.R.S.S.) de planurile balcanice dar, odată cu semnarea pactului 

de la 23 august avea să se reînvie toate pretențiile Kremlinului în această 

zonă75.Urmând vechea politică a Rusiei Imperiale, Uniunea Sovietică și-a 

manifestat dorința de a se implica în politicile legate de Peninsula Balcanică 

și de Marea Neagră. Kremlinul aștepta de mult timp momentul pentru a-și 

manifesta pretențiile în această zonă, o politică pe care vechii țari o 

considerau principalul obiect al existenței și preocupării rusești. Extinderea 

influenței sovieticilor în Balcani intra în contradicție cu politica Italiei în 

această zonă, fapt ce i-a determinat pe oamenii politici de la Roma să se 

preocupe de realizarea unui bloc de state neutre sub egida Italiei76. Dacă 

Uniunea Sovietică ajungea să aibă deschidere la gurile Dunării, aceasta, în 

calitate de stat dunărean, ar fi cerut dreptul să fie consultată în privința 

oricărei afaceri legate de acest fluviu.  

 Un articol din ziarul New York Timesdin toamna anului 1939 descria 

o prognoză excelentă cu privire la România prin intermediul unei metafore: 

Uniunea Sovietică a suspendat o sabie deasupra Basarabiei, fapt ce s-a și 

adeverit în următorul an, atunci când acea sabie a amputat regatul 

României77.Conducerea de la București se aștepta să se întâmple acest fapt 

având în vedere că Uniunea Sovietică a început să își recupereze vechile 

teritorii pierdute după Primul Război Mondial. Ocuparea părțiiestice a 

Poloniei, dar și războiul cu Finlanda erau exemplul clar că viitoarea țintă 

urma să devină statul român.  

 Amenințăride ordin economicau avut loc pe tot parcursul perioadei 

interbelice, însă în preajma anilor 1939-1940 aceste acțiuni s-au intensificat. 

Prin intermediul serviciilor secrete,dar și ale altor organisme prin care 

Uniunea Sovietică își realiza politica externă, s-a urmărit afectarea politicii 

interne a statelor vecine. Acțiunile aveau ca scop, în principal, deteriorarea 

economiei statelor prin instigarea populațiilor la revolte, prin acțiuni de 

sabotaj asupra bunurilor statului (căi ferate, stâlpi de telegraf) și multe altele.  

 Spre exemplu, în toamna anului 1939, în cercurile ucrainene din 

orașul Cernăuți s-a răspândit ideea că Uniunea Sovietică ar fi în așteptarea 

unor pretexte pe care le-ar putea utiliza pentru a interveni cu Armata Roșie în 
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Basarabia și Bucovina. Panica populaţiei basarabene a fost accentuată după o 

comunicare făcută de Radio Londra în zilele de 25 şi de 29 septembrie 1939 

care a adus la cunoştinţă locuitorilor români din această regiune faptul că 

Uniunea Sovietică „are mână liberă de la Reich de a ocupa Basarabia”, ştire 

ce a provocat mare panică în rândul populaţiei din România78.În urma acestor 

vești, multe persoane și-au vândut bunurile sau au renunțat să mai cultive 

pământurile, fiind speriați de faptul că în curând trupele sovietice vor invada 

România.  

Dezinformarea sovietică s-a făcut simţită şi pe teritoriul românesc, 

datorită zvonurilor false lansate în perioada interbelică, dar mai cu seamă în 

perioada imediat următoare semnării pactului de neagresiune, atunci când 

mulţi locuitori ai Basarabiei şi Bucovinei şi-au vândut recoltele, avuţiile, şi-

au retras banii de la bancă de frica unei invazii sovietice iminente. La fel s-a 

întâmplat şi cu persoanele care au refuzat să mai investească bani în 

provincia basarabeană.  

 Amenințările de ordin cultural și spiritual urmăreau schimbarea 

mentalului colectiv în favoarea Uniunii Sovietice. Acest lucru a avut succes 

mai ales în Bucovina și Basarabia, acolo unde existau populații vorbitoare de 

limbă rusă si ucraineană. Elementul predominant în acest caz erau minoritarii 

evrei, cu precădere cei tineri care aveau o pondere de 85% din rândul 

comuniștilor basarabeni, deoarece aceștia aveau rude și prieteni în Uniunea 

Sovietică cu care comunicau prin corespondență.  

 Se urmărea atragerea de partea sovieticilor a populațiilor minoritare 

din cadrul Bucovinei și Basarabiei și a sătenilorcu o stare materială precară 

care puteau să se răscoale împotriva sistemului. Și în acest caz, emisari 

sovietici treceau granița și făceau muncă de convingere în rândul populației, 

încercând să le dovedească că de partea cealaltă este un paradis, plin de 

„lapte și miere”. În unele cazuri, propaganda a prins în rândul țăranilor, iar 

mulți dintre aceștia traversau granița ajutați de grănicierii sovietici.  

 

* 

 

Apropierea dintre Germania şi Uniunea Sovietică s-a făcut, în primul 

rând, din considerente economice, dar și din considerente politico-strategice. 

Nevoia acută a Germaniei de materii prime şi alimente de bază a făcut-o pe 

aceasta să se îndrepte către Uniunea Sovietică care dorea, la rândul ei, bunuri 

finite şi dezvoltarea industriei cu ajutorul germanilor. Astfel că, printr-o serie 
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de schimburi şi credite dintre cele două state, s-a dovedit că economiile celor 

două ţări sunt complementare79. 

 La 23 august 1939, pe lângă Pactul de neagresiune semnat între 

Germania și Uniunea Sovietică, s-a mai semnat și un protocol adițional ce 

prevedea împărțirea Europei de Est. Punctul 3 al acestui act adițional preciza 

că Uniunea Sovietică își afirmă interesul față de Basarabia, în timp ce partea 

germană declara un dezinteres deplin față de această zonă.  

 În dimineața zilei de 26 iunie 1940, Sculenburg a fost înștiințat de 

către Molotov cu privire la ultimatumul care trebuia adresat României, 

ultimatum ce prevedea cedarea Basarabiei și Bucovinei către Uniunea 

Sovietică. Prima nemulţumire a Germaniei faţă de Uniunea Sovietică, după 

semnarea Pactului de neagresiune, a fost generată de revendicarea Bucovinei 

de către sovietici. Această revendicare a fost percepută de către Hitler ca o 

încălcare a protocolului adiţional secret dar, pentru a nu tensiona relațiile cu 

Germania, Stalin a renunţat la sudul Bucovinei80.  

 Introducerea Bucovinei în revendicările teritoriale ale Uniunii 

Sovietice faţă de România era prima încălcare de către sovietici a 

protocolului adiţional secret, care, în articolul 3, menţiona numai Basarabia. 

Guvernul german nu putea decât să sugereze guvernului român să accepte 

ultimatumul astfel încât să se ajungă la reglementarea problemelor prin buna 

înţelegere81. 

Guvernul sovietic a considerat că este oportun să adreseze 

ultimatumul României imediat după înfrângerea Franţei şi după finalizarea 

războiului ruso-finlandez82. După ce Franța a capitulat în favoarea Germaniei 

în 1940, Uniunea Sovietică s-a străduit să se apere de pericolul unei iminente 

ciocniri cu cel de-al Treilea Reich prin ocuparea completă a unei zone largi 

de teritoriu strategic ce se întindea de la Golful finlandez și până la Marea 

Neagră. Sectorul polonez și cel finlandez erau deja în mâinile sovieticilor ca 

urmare a Tratatului de prietenie reciprocă și Convenției ce avea ca subiect 

stabilirea frontierelor, semnată la Moscova, pe 28 septembrie 1939 și al 

tratatului de Pace de la Moscova din 13 martie 1940, cel ce punea capăt 

războiului ruso-finlandez. Sectorul baltic a fost asigurat prin ocuparea 

Lituaniei, Letoniei și Estoniei în urma unor tratate semnate în toamna anului 
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1939 la Moscova. Singurul segment rămas neocupat de către sovietici a fost 

Basarabia și Bucovina de Nord83. Pentru regiunea Bucovinei, Uniunea 

Sovietică nu avea nici o revendicare istorică în măsura în care chiar și 

ocuparea principatelor de către trupele țariste nu a afectat în nici un fel 

Bucovina care se afla sub conducere austriacă.  

 La 26 iunie 1940, orele 22, Molotov l-a convocat pe ministrul 

României, G.Davidescu, căruia i-a emis o notă ultimativă prin care U.R.S.S. 

cerea Basarabia şi Bucovina de nord. La această notă era anexată o hartă pe 

care Molotov, cu un creion gros, de culoare roşie, fixase traseul noii 

frontiere, grosimea vârfului acoperind ea singură 10 km din traseul ce 

smulgea suplimentar României Herţa şi regiunea învecinată.  

 Dar de ce dorea Uniunea Sovietică Bucovina? Sunt mai multe 

aspecte care i-au determinat pe oamenii politici de la Kremlin să își 

manifeste interesul față de această provincie.  

 Bucovina a fost o provincie habsburgică, legată de partea austriacă a 

Imperiului, Cisleithania. Această regiune nu a avut nici o altă identitate 

istorică, culturală, geografică decât aceea creată în timpul dominației 

austriece. Aflată într-o zonă disputată continuu, la intersecția dintre Austro-

Ungaria, Imperiul Rus și Moldova/România, acest teritoriu a dispărut ca o 

consecință a Primului Război Mondial84. 

 În primul rând, dorința Kremlinului față de Bucovina ar putea fi 

justificată doar prin simplul fapt că în acest teritoriu avem o populație 

semnificativă vorbitoare de rusă și ucraineană.  Conform recensământului din 

1930, în această provincie locuiau 314.211 ucraineni şi 351.912 ruşi85. 

 În al doilea rând, au existat și considerații de ordin politic. Se dorea 

să se împiedice formarea, între Galiția de Est și restul teritoriilor locuite de 

ucraineni, unei zone cu populație minoritară ucraineană, cum era Bucovina, 

din care se puteau propaga altfel de idei decât cele bolșevice86. Prin 

încadrarea tuturor acestor populații vorbitoare de limbă rusă sau ucraineană 

într-o singură entitate politică se puteau controla mai ușor ideile și pornirile 

acestora prin intermediul poliției de stat.  

                                                           
16

Malbone W. Graham, ”The Legal Status of the Bukovina and Bessarabia” în The 

American Journal of International Law,American Society of International Law, Vol. 38, 

Nr. 4, Octombrie 1944, p. 670. 
17

Jacques Le Rider, Mitteleuropa, Poliron, Iași, 1997, p. 114. 
18

George Ciorenescu, Grigore Filiti, Radu Florescu, Dionisie Ghermani, Alexandru 

Gorjiu, Mihai Korne, Nicoara Neculce, Aspects des relations russo-roumaines, Minard, 

Paris, 1967, p. 264. 
19

Malbone W. Graham, op.cit., p. 670. 



 

244 
 

 Pe de altă parte, existau și considerații de ordin strategic. Uniunea 

Sovietică nu își permitea ca Bucovina de Nord să reprezinte o amenințare 

militară proeminentă între Ucraina de Vest și cea de Est87, fiind un teritoriu 

prin care se putea realiza un potențial atac dinspre sud spre Ucraina 

Sovietică. Un alt aspect strategic al acestei zone era calea ferată ce reprezenta 

ruta petrolieră dintre Germania și câmpurile petrolifere din România.În acest 

sens, sovieticii puteau înlesni oricând transportul de petrol către Germania. 

Prin anexarea Nordului Bucovinei, conducerea de la Kremlin mai urmărea să 

asigure și o legătură directă între Basarabia și Galiția prin intermediul căii 

ferate ce unea cele două provincii.  

 În grade diferite, importanța strategică a căilor ferate este esențială în 

purtarea unui război modern. Calea ferată nu schimbă lucrurile în plan tactic, 

însă schimbă strategia şi capacitatea ţărilor de a susţine o armată pe câmpul 

de luptă. Un sistem de căi ferate îți permite, în timp de război, să întreții și să 

aprovizionezi armate enorme mai ușor, indiferent de distanțele dintre 

punctele de aprovizionare și teatrele de război. Shimbările strategice și de 

tactică au dezvăluit o completă și fundamentală revoluționare a metodelor 

clasice de război.  

 Un articol intitulat Is Bessarabia Next? apărut în periodicul Foreign 

Affairs în aprilie 1940 explica, din punct de vedere strategic, care erau cele 

mai favorabile puncte de pătrundere ale trupelor rusești pe teritoriul 

românesc. Autorul articolului, Philip E. Mosely, aduce în discuție și 

posibilitatea unei înaintări ale trupelor sovietice prin Bucovina în cazul în 

care Uniunea Sovietică dorește să își atingă idealul mult dorit și să înainteze 

către Peninsula Balcanică.  

 Aceste două provincii, Basarabia și Bucovina, puteau reprezenta 

pentru Uniunea Sovietică o treaptă către Balcani și către Strâmtori. Cel mai 

bun punct prin care Uniunea Sovietică ar putea invada România ar fi prin 

Galiţia poloneză şi mai apoi prin Bucovina şi Moldova spre Dunăre. 

Înaintarea pe această direcţie ar fi mult mai uşoară datorită densităţii mai 

mari a căilor ferate şi a şoselelor88. Doar ocuparea Basarabiei nu aducea prea 

multe beneficii Uniunii Sovietice pentru atacarea în viitor a Balcanilor şi a 

Strâmtorilor. 

 Căile ferate ce veneau dinspre Basarabia întâmpinau multe noduri 

feroviare în cale și astfel se putea înlesni înaintarea către sud. Uniunea 

Sovietică avea puține căi ferate, însă cele mai numeroase porneau din centrul 

țării și gravitau spre granița de Vest, acolo unde serveau intereselor 
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economice, dar și militare contra celor doi vecini de dinainte de 1918, 

Germania și Austro-Ungaria. Majoritatea căilor ferate din Ucraina se 

îndreptau spre Galiţia. În această zonă, ruşii au construit, din interes militar, 

numeroase căi ferate în cazul în care aceştia ar porni un război împotriva 

Austro-Ungariei. De cealaltă parte, austriecii au construit în Galiţia de sud-

vest căi ferate din acelaşi considerent. Calea ferată cea mai dreaptă era cea 

care tranzita Bucovina, mergea paralel cu Siretul, iar mai apoi cobora în sud, 

către București și mai departe.  

  Conform unui material redactat în urma unei conferințe a ofițerilor 

români, ce a avut ca subiect de discuție vecinii României, accesul dinspre 

Uniunea Sovietică se putea realiza pe următoarele direcții: 

1) Viniţa- Zmerinka – Moghilev- Ocniţa-Dorohoi sau Botoşani;  

2) Vapniara – Kamienka – Bălţi-Iaşi; 

3) Balta – Duboşari – Chişinău- Huşi; 

4) Slobozia- Tiraspol – Basarabeasca spre Bârlad sau Galaţi89.  

 Un autor ce a făcut furori datorită informațiilor pe care le-a împărtășit 

este Viktor Suvorov. Lucrările lui cu privire la planurile de război ale 

Uniunii Sovietice sunt contestate, iar argumentele lui sunt respinse de către 

istoricii academiei de la Moscova, dar și de alți istorici europeni. Viktor 

Suvorov, pe numele adevărat Vladimir Bogdanovici Rezun, a fost un ofițer 

sovietic din serviciul de informații al armatei Uniunii Sovietice care a 

dezertat în anul 1978. În timpul în care el a lucrat ca ofițer în cadrul GRU90, 

acesta se pare că a avut acces la documente din arhivele secrete ale 

serviciului de informații. Suvorov este în același timp și apreciat și contestat, 

deoarece toate informațiile pe care le oferă nu pot fi verificate.  

 În lucrarea Spărgătorul de gheață, Suvorov relatează planurile 

Uniunii Sovietice de a invada Europa de Vest încă din anul 1941. Teoria lui 

poate fi confirmată și prin îndemnul dat deStalin în ședinţa Biroului Politic 

din 19 august 1939: Repet, este interesul nostru să izbucnească războiul 

dintre Reich şi blocul anglo-francez. Pentru noi este esenţial ca războiul să 

dureze cât mai mult, pentru ca ambele grupări să se epuizeze. Între timp 

trebuie sa intensificăm munca politica în ţările beligerante, pentru ca noi să 

fim pregătiţi atunci când se va apropia de sfârşit91. Textul cuvântării lui 

Stalin a fost difuzat de către Agenția Havas și publicat în ziarele franceze pe 
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28 și 19 septembrie 1939, darinformația a fost dezmințită de însuși Stalin în 

ziua de 30 septembrie92.  

 În viziunea lui Stalin, în cazul în care Germania ar fi câștigat războiul 

împotriva Franței și Marii Britanii, aceasta nu mai putea porni o altă 

campanie împotriva Rusiei deoarece: aceasta va fi epuizată  ca urmare a 

războiului pe care l-a dus; va trebui să supravegheze Marea Britanie și 

Franța; va avea de gestionat noile sale posesiuni coloniale93. Armata Roșie 

trebuia să intervină ulterior ca un element de stabilitate și de siguranță în 

Europa.  

 Atacul sovietic împotriva României urma să se realizeze pe mai 

multe direcții. Flota sovietică în Marea Neagră, oficial, nu avea infanterie 

marină, însă la începutul lui iunie 1941, corpul 9 de infanterie specială a fost 

mutat în secret din Zacaucazia în Crimeea. Acest corp, în caz de atac, urma 

să debarce pe litoralul inamicului. Teoretic existau trei posibilități unde acest 

corp de armată putea să debarce: în România, Bulgaria sau Turcia însă, 

oriunde ar fi debarcat acest corp el trebuia aprovizionat cât mai repede cu 

putință. Cel mai favorabil loc de debarcare era litoralul românesc. 

Concomitent, corpul 14 de infanterie urma să debarce de pe vasele Flotei 

Dunării94. 

 Conform Anexei 195, România urma să fie atacată din zona 

Basarabiei de către Armata a 9-a sovietică care a fost mutată lângă Prut la 14 

iunie 1941, o parte din aceasta urma să treacă Prutul prin zona Ungheni, iar 

cealaltă parte trebuia să coboare spre Deltă de unde trebuia să se folosească 

de transportul pe Dunăre. Armata a 18-a, instalată în Bucovina pe 13 iunie 

1941 urma să coboare în jos de-a ungul Carpaților Orientali.  

 Corpul 3 de parașutiști aflat în Basarabia urma să fie transportat, iar 

mai apoi parașutat pe teritoriul României, iar flota sovietică urma să 

bombardeze portul Constanța încă din prima zi de război.  

 Toate direcțiile de atac ale trupelor sovietice duceau către câmpurile 

petrolifere de la Ploiești, afectând astfel aprovizionarea Reichului german cu 

petrol. În eventualitatea unui conflict declanșat de către Uniunea Sovietică 

împotriva Germaniei, un atac direct asupra României era esențial pentru 

eliminarea cât mai repede din ring a germanilor, deoarece aceștia erau 

dependenți de petrolul românesc.  
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 Viktor Suvorov aduce argumente prin care încearcă să dovedească 

intențiile Uniunii Sovietice de a ataca Europa de Vest și, chiar dacă nu putem 

verifica informațiile împărtășite de autor, intențiile sovieticilor erau destul de 

clare în acel moment având în vedere dorința bolșevicilor de a exporta 

revoluția comunistă la nivel mondial. Aparent, planul sovieticilor a fost 

încurcat de către germani care au invadat U.R.S.S. la 22 iunie 1941. 

 

 

 

* 

 

 Încă de la înființarea Uniunii Sovietice, aceasta a trăit cu teama de 

încercuirea capitalistă a statului abia format. De la apariţia ca stat și până în 

anul 1939, Uniunea Sovietică a dus, la nivel oficial, o politică de pace și de 

securitate colectivă. Conducerea de la Kremlin a trăit cu temerea de o raliere 

a statelor vecine împotriva noului stat, astfel că în timpul perioadei 

interbelice, bolșevicii s-au alăturat diferitelor sisteme de alianță ce promovau 

păstrarea status-quo-ului în Europa.   

 După semnarea pactului de neagresiune cu Germania la 23 august 

1939, politica Uniunii Sovietice s-a schimbat, manifestând intenția de a 

recupera fostele teritorii pierdute în urma Primului Război Mondial și de a 

reîncepe proiectul abandonat în anii 1920, acela ce prevedea declanșarea unei 

revoluții mondiale.  

 Printre revendicările teritoriale ale Uniunii Sovietice s-a aflat și 

Bucovina de Nord, teritoriu ce nu a aparținut niciodată conducerii ruse. 

Considerentele pentru care bolșevicii au ocupat această regiune sunt 

numeroase, trecând de la compoziția etnică a regiunii și până la atuurile 

geopolitice și geostrategice pe care această provincie le-a dobândit de-a 

lungul timpului prin construirea și întreținerea căilor ferate, dar și datorită 

densității populației.  

 Aparentul echilibru între cele două puteri nu a rezistat mult timp, 

având în vedere căcele două regimuri politice erau în antiteză. Apropierea 

dintre cele două s-a realizat doar din interes, în primul rând, din considerente 

economice. Nevoia acută a Germaniei de materii prime şi alimente de bază a 

făcut-o pe aceasta să se îndrepte către Uniunea Sovietică care dorea, la 

rândul ei, bunuri finite şi dezvoltarea industriei cu ajutorul germanilor. În al 

doilea rând, Germania dorea să își asigure flancul estic în războiul contra 

Franței și Marii Britanii,iar Uniunea Sovietică căuta un aliat puternic cu 

ajutorul căruia să renunțe la sentimentul de națiune încercuită. Din acest 
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moment, conducerea de la Kremlin și-a reluat politica abandonată în anii 

1920 și a militat pentru declanșarea revoluției comuniste la nivel mondial. 

 La data de 22 iunie 1941, România, ca aliat al celui de-al Treilea 

Reich, a trecut Prutul și a recucerit teritoriile pierdute cu un an înainte. Între 

1941 și 1944, Basarabia și Bucovina de Nord au revenit în componența 

României însă după acest an, cele două provincii au reintrat sub dominația 

Uniunii Sovietice.  

  

 
Anexa 1. 

 

SUVOROV Viktor, Icebreaker:Who Started theSecond World War?, Hamish 

Hamilton, London, 1990,p. 121. 

 

 
 



 

249 
 

SOCIETATEA IDEALĂ, PROPAGANDA ȘI UTOPIA 

COMUNISTĂ. 1944-1946 
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Abstract: The purpose of our study is to prove if the conceptual metaphor the 

ideas are weapons has a conceptual and historical value. We are focusing on 

the period between 1944 and 1946, therefore the main cultural elements that 

are regarded as important are: the educational reform, by using political 

pressure, and also the first years of ARLUS, the Romanian Association for 

Tightening the Bonds with Soviet Russia. Our research activity brings 

forward a specific attitude of the communist politicians during the transition 

period, immediately after 23rd of August 1944. Through the process of 

observing the composition and actions of the syndicate and party delegates 

or the relations between the members of ARLUS with the soviet instructors 

we managed to create an analytical pattern for the evolution of the 

propagandistic content that comprised all the former democratic institutions. 

The main documentary sources are from the archive funds of The National 

Historical Archives of Romania, mainly the Section of Agitation and 

Propaganda. The way in which we want to analyze the political system is 

based, mostly, on the information obtained from unpublished archive 

documents, so we could bring to light new and interesting details about the 

structures responsible with the indoctrination and propaganda between the 

years 1944-1946: The Ministry of Education, Ministry of Health and Work 

and ARLUS. 

 

Keywords: communism, propaganda, Romania, society control. 

I. Premisele ideologice 

Hannah Arendt consideră că există două fenomene distincte, 

reprezentative pentru conceptul politic de totalitarism: mișcări totalitare, 
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respectiv regim totalitar1. Cele două noțiuni sunt percepute diferit prin 

referirea la gradul de maturitate al sistemului. Așadar, primul concept 

vizează construcția unei baze de reacții sociale prin augmentarea criteriului 

politic și generalizarea acestuia la nivelul întregii comunități. Masele, ca 

definiție tipologică, nu se pot prezenta niciodată unitar, însă pot fi manipulate 

prin carismă, promisiuni electorale, denigrarea reprezentanților partidelor 

istorice și prin modificarea perspectivei istorice. Se mizează foarte mult pe 

lipsa accesului la resursele de informație, iar odată ce nomenclatura se 

integrează în manifestările legale ale presei și radioului2, drumul mișcării 

totalitare este în curs de consolidare pe segmentele sociale revoltate față de 

politica tradițională3. 

Regimul totalitar se distinge de mișcare prin faptul că utilizează 

procesele de coerciție și aneantizare a întregii societăți prin consolidarea 

conștiinței că ființa umană este complet dispensabilă, astfel orice reacție de 

opoziție devine inutilă4. Această ultimă fază își atinge apogeul numai în 

momentul în care Partidul uzurpă statul, iar mecanismele de control devin 

funcțiile sale vitale. Societatea se transformă într-un spațiu al victimelor 

izolate și incapabile să reacționeze, din cauza temerii convertite de autorități 

într-o formă de loialitate supremă5.  

Pentru perioada 1944-1946, în România, cele două tipologii s-au 

manifestat simultan, deoarece putem vedea cum masele au fost determinate 

să gândească în categorii de clasă prin discursul politic menit să evidențieze 

riscul democrației capitalist-burgheze. După preluarea puterii, valul de 

represiune s-a extins, integrând prin sistemul concentraționar, și 

epurările6.Toate aceste aspecte negative erau mascate prin registrul 

limbajului de lemn, fapt care determina PCR-ul să se axeze pe o politică 

dominată de pragmatism și mai puțin una determinată de obediență 

ideologică7. Cei care se integraseră în serviciul de propagandă trebuiau să 

cosmetizeze imaginea abuzului într-o formă inteligibilă și justificabilă, astfel 
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falsificarea trecutului și promovarea luptei de clasă deveneau principalele 

arme propagandistice în protejarea și crearea Noii Ere a omului de masă8.  

Discursul politic era axat, în general, pe termeni cheie precum: 

universități, cărți, locuri de muncă, salarii, cenzură, pe care îi utiliza tocmai 

pentru a asigura un impact maxim asupra maselor populare, care se aflau în 

căutarea liderilor politici capabili să le promită îndeplinirea dorinței de 

stabilitate9. 

Tipologia totalitarismului românesc s-a remarcat prin izolarea 

statului într-un spațiu limitat de comunicare internațională și utilizarea 

nomenclaturii ca factor de coerciție la nivel instituțional10, deci întreaga 

autoritate se manifesta pe scară ierarhică, iar schimbarea avea loc dinspre 

vârful societății spre bazele acesteia. În mediile culturale reticente față de 

comunism se discuta despre haosul revoluționar, masacrele și politica de 

asuprire a popoarelor din Uniunea Sovietică determinate de dictatura 

stalinistă. Intelectualii erau acuzați de izolare față de spiritul întregii 

comunități, astfel că singura manieră de a deveni utili societății era prin 

includerea totală alături de masele largi populare11în lupta îndreptată 

împotriva nazismului. Dreptul de a fi revoluționar era câștigat de membrii de 

partid și, mai apoi, de masele proletare care își asumau lupta.  

 

II.   Sistemul educațional 
 

Sistemul educațional din anii 1944-1946, formulat prin Hotărârea 

Comitetului Central al Secției Învățătorilor Democrați, grupați în Uniunea 

Patriotică,era prezentat ca o structură care se schimba greu, datorită 

blocajelor birocratice care mențineau în funcții de conducere pe foștii 

legionari. Frontul Național Democrat reclama că momentul de la  23 august 

1944 nu a produs schimbarea dorită12, prin faptul că în țară și, în special, în 

mediul școlar propaganda anti-comunistă era în continuare prezentă, mai ales 

la nivelul inspectoratelor școlare din București și Ilfov. 

Pentru zona Bucureștiului se raportau nereguli în privința integrării 

elevilor fără venituri, școlile din periferie aveau probleme cu finanțarea 

nefiind capabile să susțină suma anuală, cuprinsă între 2000 și 6000 de lei 

per cap de elev13. La nivel ministerial exista un decalaj între elaborarea de 
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programe și redactarea de manuale adaptate la cerințele ideologice. Pentru ca 

problemele constatate să fie remediate în timp util, se propuneau o serie de 

măsuri adresate Comitetului Central al Uniunii Patriotice, pe care G. Simeon 

și E. Cociubeanu sperau să le vadă aplicate în politicile oficiale ale 

guvernului FND:  

b. Înlocuirea cu elemente sincere democrate, verificate și 

recomandate de Comitetul de Coordonare al Învățătorilor din F.N.D, 

pe propria lui răspundere.  

c. Revizuirea tuturor direcțiilor de școală.  

d. Epurația  învățământului de toate elementele fasciste și 

profasciste14. 

 

Partidul Comunist avea în persoana lui Ion Gheorghe Maurer un 

intermediar între structurile ministeriale din guvern și delegațiile trimise de 

partid. Profesorul Mihail Dragomirescu și inspectorul școlar G. Simion 

reprezentau membrii împuterniciți, de Partidul Comunist și Uniunea 

Patrioților, să poarte discuții în cadrul Comisiei de Revizuire a Manualelor 

Didactice. Cazul celor trei personalități este important prin faptul că 

evidențiază raportul dintre  autoritatea reală a ministerelor, componența 

acestora, respectiv  modul în care partidul își utiliza puterea politică, dublată 

de autoritatea consilierilor sovietici, pentru a-și impune punctele de vedere. 

Dragomirescu acționa în numele Comitetului în două direcții: Ministerul 

Culturii Naționale și Ministerul Muncii, reformarea lor vizând educația,în 

general. 

 Delegația comunistă era pusă în fața unei alcătuiri ministeriale 

considerate ostile, așadar Dragomirescu și Simion trebuiau să se prezinte ca 

trimiși ai ministrului Gen. Nicolae Marinescu, pentru a se impune mai ușor 

punctul (n.n. nostru) de vedere15. Gen. Nicolae Marinescu cocheta cu 

socialismul și declara că în ultimii cinci ani a reușit să înțeleagă nevoile 

mulțimii,deoarece s-a amestecat cu ei în piața lor de cumpărături. Atitudinea 

Ministrului Muncii și al Sănătății Publice l-a determinat pe Dragomirescu să-

l considere un fidel al ideologiei comuniste16. 

Deși nu avea capacitatea de a forma o structură puternică și unitară, 

totuși autoritatea comunistă, post 23 august, găsea mijloacele eficiente de 

constrângere pentru a-și impune punctul de vedere la nivel ministerial. Din 

rapoartele semnate de Mihail Dragomirescu reies două fapte esențiale. 

Primul face referire la controlul din umbră al palierului decizional, prin 
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extinderea autorității dincolo de portofoliile deținute. Al doilea relevă o 

inteligență a sistemului de propagandă, care căuta breșe pe care le putea 

exploata în favoarea amplificării autorității și legitimității. Un exemplu 

concret constă chiar în atitudinea gen. Nicolae Marinescu, a cărui orientare 

democrată rezulta din experiențele nefaste trăite în perioada guvernării 

național-legionare. Acesta a fost exclus din spațiul public, iar fratele său 

Gabriel Marinescu, Ministrul de Interne în perioada guvernului Constantin 

Argetoianu, a fost asasinat de legionari. Din acest motiv, se specula 

slăbiciunea ministrului Muncii și al Sănătății Publice, care se declara în 

favoarea liniei politice comuniste, însă ezita să afișeze această atitudine în 

mod public: Mi-a spus că nu vrea să se știe că el lucrează cu noi și că vrea 

să pară celorlalți ca un general, că n-avem nici-un interes să-l dăm pe față17. 

Raportul din data de 6 septembrie 1944, semnat de același delegat 

Dragomirescu, cuprindea relatări referitoare la discuțiile din cadrul Comisiei 

de Revizuire a Manualelor. Printre participanții de la întrunirea din sediul 

Ministerului Educației Naționale erau  menționați: Dragomirescu, în calitate 

de reprezentant al Partidului Comunist Român, inspectorul școlar Simion, 

trimis de către Uniunea Patrioților, și reprezentantul PNȚ Cezar Spineanu, 

șeful organizației din Dâmbovița, respectiv profesorul universitar P. P. 

Stănescu, împuternicit să reprezinte interesele social democraților. Din partea 

ministerului a fost trimis Radu Petre, în calitate de director al învățământului 

normal primar, a cărui sarcină a fost să reevalueze manualele pentru a putea 

elimina referințele negative la adresa Uniunii Sovietice. Situația comisiei 

stătea sub presiunea timpului, deoarece noile manuale erau încă la stadiul de 

bun de tipar, însă trebuia primită aprobarea oficială pentru eliminarea a tot 

ceea ce nu socotim că mai poate rămâne18. 

Trebuiau efectuate modificări pe o serie de aspecte 

punctuale,precum: șovinismul19, problema Basarabiei, evoluția armatei 

române sub Antonescu și campaniile din Ucraina, Crimeea și Caucaz. O serie 

de tensiuni au fost generate de reprezentantul național țărăniștilor, Cezar 

Spineanu, care susținea necesitatea menținerii unui demers istoric bazat pe 

realitatea faptelor, chiar dacă ar fi însemnat recunoașterea războiului 

antisovietic și încurajarea de proteste pentru recuperarea Basarabiei. Mihail 

Dragomirescu a propus un model unic de raportate la eroismul armatei 

române, prin referirea numai la campaniile din Primul Război Mondial, de la 

Mărășești, Mărăști și Oituz, respectiv acțiunea militară comună sovieto-

română de eliberare a Transilvaniei. Orice alte fapte interpretabile trebuiau să 
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fie șterse din istorie. Fiecărui membru al comisiei i-a fost acordat un 

domeniu de specialitate pe care să-l controleze, astfel inspectorului Simion i-

au fost repartizate manualele de citire,  gramatica intrând în atribuțiile lui 

Dragomirescu, iar științele naturale și matematica au fost acordate 

reprezentanților partidelor istorice, Cezar Spineanu și P.P. Stănescu. 

Legătura dintre educație și cultură constituie un fundament pentru 

definirea raporturilor de clasă. Elementul central al instituționalizării 

reprezintă un act eminamente ideologic, prin intermediul căruia membrii 

societății își primesc bagajul identitar. Analiza efectuată de Bourdieu20poate 

fi extrapolată, în sensul în care compoziția claselor sociale în comunism nu 

mai poate fi analizată ca un bun moștenit, deoarece principiile se 

reformulează într-o asemenea măsură  încât individul este recreat ca o bază 

de pornire pentru o nouă formă de tradiție. A rezultat un conflict întreținut pe 

linie de partid între categoriile care reprezentau limitele externe ale 

regimului, așadar, cel puțin pentru anii 1945-1947, sunt construite paradigme 

ale alterității prin clișeele culturale specifice: fasciști, burghezi, capitaliști, 

exploatatori și legionari.Educația, folosită ca instrument de îndoctrinare, 

releva mecanismele prin care autoritatea unui sistem politic reușea să treacă 

de la nivelul instituțional la crearea unei mentalități conforme cu ideea luptei 

de clasă21.   

Memoriul lui M. Cruceanu, președintele Sindicatului Profesorilor 

Secundari, indica o serie de probleme interne din cadrul Ministerului 

Educației, portofoliu fiind deținut de social democratul Ștefan Voitec. 

Documentul, redactat la 18 decembrie 1944, releva blocajul care se instituise 

în planul reformelor de reîncadrare a profesorilor și de schimbare gradului de 

salarizare, datorită  presiunii exercitate asupra Comisiilor de Epurare și  de 

Cercetare din partea grupurilor considerate reacționarePNL și PNȚ22. 

Cruceanu critica orice acțiune a partidelor istorice pentru că își mențineau 

autoritatea asupra segmentului educațional, împotrivindu-se procesului de 

democratizare, bazat pe epurarea profesorilor care colaboraseră cu regimurile 

anterioare sau care nu erau membri PCR23. 

Ștefan Voitec ezita să intre într-o colaborare politică bine definită cu 

gruparea partidelor istorice sau cu partidul comunist, deoarece se temea să nu 
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Cetatea de Scaun, București, 2007, p.76. 
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23

 Mircea Chirițoiu, „Radiografia unui stalinist”, în Dosarele istoriei, An II, 

3(8)/1997,pp.7-8. 



 

255 
 

fie considerat la rândul său o unealtă ușor de înlocuit. Petre Constantinescu-

Iași era folosit ca mijloc de intermediere pentru a determina acțiunea de 

limpezire a ministrului24, însă fără un rezultat concret în favoarea grupării 

sindicale. Relatarea reconstituie gradul de insecuritate politică la care erau 

supuși reprezentanții ministeriali, nefiind capabili să prevadă între victoria 

democrației sovietice sau a celei Occidentale. Ministerul Educației era 

reticent față de publicarea în Monitorul Oficial a listelor cu profesorii propuși 

pentru epurare. Constantinescu-Iași a intervenit, alături de Agiu, pe lângă 

ministru și Papacostea pentru a face ca discuțiile dintre reprezentanții 

sindicali și partea guvernamentală să fie mult mai permeabile25.  La o analiză 

pragmatică, rezultă că intervențiile au fost mai degrabă defavorabile 

comuniștilor, astfel că după șase săptămâni în componența cabinetului 

ministerial se tergiversa aplicarea politicilor de  epurare la nivel instituțional 

și universitar26. Situația i-a nemulțumit pe membri Comisiei de Epurare, 

deoarece toate inițiativele aveau un rezultat nul. Dintre cei mai afectați 

membri au fost Alexandru Rosetti și Stoilov. În cazul primului intelectual, 

Constantinescu-Iași a făcut un efort personal pentru a-l determina să nu 

demisioneze, astfel că eșecul politicii ministrului Voitec a ajuns în presă ca 

un atac direct la adresa Partidului Social Democrat. 

În societatea românească propaganda trebuia să anuleze ostilitatea  

față de noua linie politică post 23 august, cauza nemulțumirii față de PCR se 

datora existenței unei ruso-fobii acute, care se manifesta prin indiferența 

elevilor față de activitățile culturale, așa-zis progresiste. Liceele din 

București erau reclamate că abordau o atitudine contrară, prin opiniile 

profesorilor și încurajarea activităților care promovau imaginea pozitivă a 

războiului pe frontul de est. Un caz concret este constituit de opoziția 

preotului Zaharescu, care preda la liceul Domnița Ileana, pledând în fața 

elevilor dacă regimul actual nu se prăbușește acum, se va prăbuși peste 4, 5, 

20 de ani fiindcă nici științific și nici politicește nu se bazează pe nimic (...) 

să nu ne lăsăm influențați, ci să fim ca niște cai cu ochelari care nu se uită 

nici în dreapta nici în stânga27. Problema naționalismului trebuia să fie 

temperată, deoarece orice opinie care favoriza exacerbarea imaginii 

României, dincolo de premisele impuse prin apropierea față de URSS, 

trebuia atacată în mod public. Situația profesorului de istorie Iordănescu, de 

la liceul Titu Maiorescu, a fost prezentată chiar în numărul 23 din oficiosul 

PCR, Scânteia, unde erau oferite mostre din discursul considerat anti-
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sovietic: Românii sunt o rasă pură și nobilă. Europa și o dată cu ea cultura 

și civilizația sfârșesc la Nistru și Vistula28. 

Reforma educației trebuia grăbită, în caz contrar formarea noilor 

elevi urma să înceapă pe baza principiilor pe care comuniștii le găseau 

condamnabile. Ceea ce însemna că trebuia îndeplinită directiva stalinistă 

conform căreia: Cine are tineretul, are viitorul29.  Voitec a fost suspus la 

presiuni din zona sindicală și cea a membrilor de partid ca să formeze o 

comisie mixtă, cu scopul reconfigurării platformei educaționale pentru anul 

1945-1946. Modelul structural trebuia să imite întocmai experiența URSS, 

însă, din acest punct de vedere, existau probleme datorită lipsei materialului 

didactic sovietic după care autorii să se inspire. S-a format o delegație 

condusă de ministrul A. Potop care să intre în contact cu pedagogii sovietici 

pentru strângerea și aducerea materialului necesar. Problema de fond era 

falsă, deoarece nu proiectul de reformă reprezenta o piedică în calea 

democratizării României, ci faptul că PCR nu deținea încă autoritatea de a 

guverna de unul singur.  

Raportul întocmit de secretarul secției de partid, Diaconescu, 

responsabil cu Organizația de Mase a Partidului Comunist din Făgăraș, 

indica tensiunea generată de procesul de epurare și opoziția față de politica 

FND, respectiv modul în care aceasta s-a reflectat în cadrul unei întruniri a 

social-democraților. Participanții, cu precădere învățători, au fost chemați 

prin intermediul inspectoratului școlar pentru întâlnirea dintre cadrele 

didactice din învățământul primar și reprezentanții Ministerului Educației. 

FND nu fusese anunțat de această inițiativă, astfel că în cadrul grupului de 

250 de persoane nu au fost prezenți membri marcanți ai Partidului Comunist, 

numai un singur reprezentat din Frontul Plugarilor. 

 Au luat cuvântul o serie de învățători din Sighișoara, despre care se 

menționează că au promovat un discurs cu un caracter șovin și rasist. 

Asentimentul general al adunării a fost exprimat de Mircea Ispir care declara: 

Nu vrem să primim lecții dela (sic) străini, românii știu să-și făurească 

destinul, respectiv nu avem ce învăța de la muncitori și nici de la proști, 

masa învățătorească este călăuzită de lozincile sfinte ale neamului 

Românesc30. Idealul era constituit tot de palierul socialist al puterii politice, 

însă Ispir vorbea în numele PSD, ceea ce era contrar intereselor comuniste. 

Niculescu Malu, reprezentantul Ministerului Educației, critica activitatea 

dusă de guvernul Petru Groza, care lansase activități de epurare națională a 

corpului profesoral. Interesul reprezentantului ministerial era de a acorda 
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clemență persoanelor care au avut antecedente legionare: Nu avem învățători 

de epurat, pentru acei cari au îmbrăcat cămașa verde, au crezut că oricând 

că prin aceasta vor servi țara, vor servi neamul. Mostrele extrase din 

discursul reprezentantului Ministerului Educației Naționale relevă existența 

în rândul cetățenilor a unei temeri legate de trecutul lor și a colaborărilor cu 

regimurile politice anterioare, social democrația intra în conflict cu mișcarea 

comunistă pe terenul mlăștinos al intelectualității. Sindicalizarea, propusă de 

Niculescu Malu, se baza pe delimitareafață de cei care s-au vopsit peste 

noapte și vor să ne dea nouă lecții, n-au decât să dea lecții la analfabeții 

lor31. Conținutul propagandistic devine evident, din momentul în care este 

menționat numele socialistului Titel Petrescu, pentru care se spera un viitor 

post de prim-ministru.  

Dincolo de aluziile politice, trebuie să vedem modul în care 

societatea românească era mobilizată între fronturi de opinii ale aceleiași 

aripi politice, însă difereau mijloacele de adresare. Dacă în doctrina 

comunistă avem existența maselor proletare și tripticul muncitorime, 

țărănime și intelectualitate, atunci în social democrație se promovează 

imaginea meritocratică, bazată pe atuurile intelectuale. Conflictul dintre cele 

două –isme românești a reprezentat un pariu pierdut, încă de la început, de 

către social democrație.   

 

III. ARLUS–Neînțelegeri în familia de partid 

 

Prima sesizare privitoare la activitatea ARLUS a fost făcută la finalul 

lunii noiembrie 1944, când se menționa că organizația avea probleme legate 

de structura și activitățile desfășurate în cadrul directivelor CC al PCR. 

Vizita efectuată de consilierul sovietic Kemenov la sediul ARLUS a relevat 

necesitatea adoptării unor noi serii de măsuri care să favorizeze un control 

mai strict. La momentul depunerii plângerii,Marta Dragomirescu, autoarea 

sesizărilor, nu era membră de partid, ci o simpatizantă care a activat în 

mișcarea ilegaliștilor timp de cinci ani. Zona de provenință socială o califica 

în categoria muncitorilor intelectuali,deoarece funcționase ca secretară la 

Banca Industrială și Creditul Ipotecar. Activitatea ei din interiorul ARLUS a 

fost minimalizată datorită numeroaselor reclamații adresate Comitetului 

Central, prin care acuza conducerea defectuoasă32.  

Exista o competiție subterană între membrii secțiilor ARLUS și 

organizatorii ruși, care aduceau materialele direct din Uniunea Sovietică sau 

la tarife preferențiale impuse de întreprinderea Kova, astfel că întreprinderea 
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și sovieticii au reușit să încaseze un profit dublu față de omologii lor români. 

Între Kova și Oeriu exista o relație de simpatie, care era speculată prin 

activități care trezeau deseori suspiciunea în rândul angajaților ARLUS: Este 

un om priceput, dar eu nu-l simpatizez fiindcă prea ne ia multe parale și nu 

înțeleg să plătim ceea ce (sic) putem avea gratis33.Conducerea ARLUS este 

acuzată de lipsă de transparență în acceptarea noilor membrii, drept exemplu 

este oferit cazul arhitectului Davidescu, care deși a fost inclus în asociație, nu 

i s-a permis să întreprindă acțiuni în care să-și evidențieze meritele. Reușitele 

în plan cultural și propagandistic au fost posibile, considera Marta 

Dragomirescu, numai prin inițiativele individuale lansate de intelectuali 

precum Mihail Sadoveanu, Mitiță Constantinescu, care au influențat 

activitățile publicistice de la Cartea Rusă. 

Editura era singura care funcționa coerent la nivelul anului 1945, în 

rest, dezorganizarea și venalitatea funcțiilor își spuneau cuvântul, mai ales 

când se încerca inventarierea numărului real de secții, care oscila între 48 sau 

58. Nemulțumirile se reflectau și în planul personalităților precum George 

Enescu, Maruca Cantacuzino și Traian Săvulescu. Savanții care se includeau 

în ARLUS  făceau parte din două categorii: (...) oameni de mare valoare și 

alții care sunt mai vrednici și cinstiți și au o valoare relativă34. 

Lipsa de organizare părea să afecteze toate secțiile, deoarece începea 

să se răspândească practica amânării sau declarării în fals a ședințelor, iar 

membrii secțiilor nu se prezentau la întruniri.  Secția Muncitorească, unde 

funcționa în calitate de președinte Ana Pauker, era acuzată că din decembrie 

1944 până în luna martie 1945 nu a făcut nicio activitate notabilă, însă numai 

datorită numirii Elenei Oeriu, soția secretarului general, care nu a 

implementat nimic din propriul plan prezentat în fața lui Kemenov.  

 Marta Dragomirescu a deplâns în repetate rânduri faptul că secția 

feminină proiectată de ea, deși avea toate documentele complete și era 

sprijinită de personalități de vază din lumea feminină– între care le regăsim 

pe soția scriitorului Sadoveanu, soția fostului prefect al Palatului, doamna 

Cociu, respectiv doamnele Aslan, Alice Voinescu, Satmary – nu avea drept 

de funcționare. Nemulțumirea Martei Dragomirescu se datora  și existenței 

unor jocurilor de interese, din care era deseori exclusă. 

Știind că nu va face nimic(n.n. referire la Secretarul Oeriu), 

am trecut peste acest ordin(n.n. de a nu întreprinde acțiuni fără 

aprobare). Am plecat la toate librăriile, am vorbit cu toți librarii, m-

am dus la sindicatele Muncitorești, am vorbit cu Marcel Bresliska să 

se răspândească Constituția la muncitori în ziua când se va vorbi. 
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Mi-a mulțumit cu entuziasm pentru ideie (sic). Am cerut ajutor de la 

Partid. Tovarășul Luca mi-a dat o mașină, tov Ilka mi-a dat cărți. 

Din librărie în librărie, până ce s-au închis magazinele(să fie  

întrebat  șoferul  Voicu Niță care m-a înjurat și m-a lăsat pe drum) 

am cărat cu brațele mele sute de Constituții și tablouri  ale  lui Lenin 

și Stalin[...]35. 

Datorită insistenței și a tendinței de a iniția activități fără un ordin 

concret, a intrat în conflict de autoritate cu soții Oeriu și Sanda Ranghetz. 

Tabloul general, creat de reclamațiile doamnei Dragomirescu, oferea o 

perspectivă dezolantă, care indica existența ARLUS-ului ca o asociație 

disfuncțională și coruptă: Munca de la Arlus este o muncă de suprafață, 

lipsită de seriozitate, lipsită de orice fir conducător. Se lucrează la 

întâmplare. Munca n-a fost construită solid pe piloni de susținere de 

solidaritate36. 

Problema era una internă, deoarece se instituționalizase în structura 

de conducere a ARLUS inconsecvența și blufful. Funcționarea numărului de 

48 sau 58de secții nu avea eficiență, iar planurile generale erau centratemai 

mult festivități37. Exista o puternică temere ca lipsurile asociației să devină 

publice, ceea ce ar fi discreditat raportul dintre Uniunea Sovietică și România 

în plan cultural. Problema de fond era reprezentată de prezența în rândul 

populației a unui puternic caracter rusofob, care putea fi oricând folosit 

împotriva membrilor ARLUS.  

 Anul 1946 a reprezentat un moment de cotitură în evoluția 

comunismului românesc, prin faptul că experiența politică de guvernare și 

grupurile de putere începeau să se cristalizeze. Pentru ca succesul în 

campania electorală să aibă un capital maxim de popularitate în favoarea 

comuniștilor trebuiau să fie implicate toate organizațiile și instituțiile 

controlate sau afiliate CC al PCR. ARLUS era considerat vârful de lance în 

campanie, însă cu toate acestea asociația de prietenie româno-rusă trebuia să 

treacă printr-un proces propriu de epurare, prin eliminarea tuturor 

elementelor cu caracter reacționar și fascist38. Principalele persoane vizate 

de acest proces erau membrii partidelor PNȚ și PSD, considerați a fi infiltrați 

în organele de conducere centrale și regionale din Satu-Mare, Baia Mare, 

Gherla, Turda, Giurgiu, Craiova și Sibiu39.  
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 Activitatea de propagandă trebuia coordonată în sensul reliefării unei 

opoziții fundamentale între linia promovată de Partidul Comunist și regimul 

anti-sovietic care amenința să fie adus prin platforma politică a partidelor 

istorice. Activitatea de ideologizare a societății românești trebuia să aibă 

două axe prioritare:politica internă, respectiv racordarea la activitățile 

externe ale Uniunii Sovietice. Scopul campaniei ARLUS viza, în mod 

tradițional, satele, uzinele și proletariatul, însă finalitatea reală a demersurilor 

era mai mult către intelectuali și către cartiere. Ținta principală a efortului de 

propagandă era zona urbană, unde putea fi exploatat potențialul de capital 

electoral, dar pentru ca acest deziderat să fie atins trebuia, mai întâi, stabilită 

o linie directoare prin care structurile locale să devină mai eficiente. Trebuia 

să se constituie o secțiune specială pentru intelectuali, în mijlocul căreia să 

funcționeze un cerc de studii pentru alcătuirea conferințelor și formarea 

conferențiarilor40. 

 Principalul mijloc de propagandă vizat era organizarea festivităților 

Zilei Prieteniei,unde trebuiau să se desfășoare activități care să atragă cât mai 

multe clase sociale spre Partidul Comunist și să fie combătute tezele lansate 

de Iuliu Maniu și Gheorghe Brătianu împotriva guvernului Petru Groza41. 

Zilele dedicate relațiilor româno-sovietice trebuiau să desfășoare la scară 

națională, la nivelul fiecărei filiale județene, însă accentul se punea, în 

special, pe centrele mari și mijlocii, precum Iași, Cluj, Timișoara, București, 

Brașov, Brăila, Pitești,Craiova, Galați. Evenimentele erau planificate să se 

deruleze în două etape, prima viza probleme de ordin intern și organizatoric, 

care trebuiau să fie finalizate până la data de 15 septembrie, iar pregătirea 

efectivă trebuia să fie încheiată până la 20 octombrie 194642, când erau 

anunțate festivitățile cu rol propagandistic.    

 Printre probleme organizatorice identificate, pe lângă cele legate de 

procesul de epurare43 al elementelor reacționare,erau vizate și blocajele 

generate de ineficiența conducerii din diferite filiale regionale. Cauza acestor 

deficiențe se datora tendințelor de acumulare a responsabilităților în partid 

ceea ce ducea la suprapunerea funcțiilor și gestiunea defectuoasă. Se acuza 

inerția din partea Partidului, care, cu excepția Bucureștiului, lăsa majoritatea 

inițiativelor de organizare a filialelor la latitudinea cercurilor de intelectuali. 

Pentru a se evita blocaje similare în preajma organizării Zilei Prieteniei se 

propunea trimiterea la munca ARLUS, în resoartele culturale, și la cercurile 

de studii ale intelectualilor, a tuturor intelectualilor membri de partid în oraș 
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și sate, care nu au în partid sarcini de muncă intelectuală44. N. Popescu 

Doreanu, autorul raportului, releva importanța aportului de oameni educați în 

construirea sistemului de diseminare a ideologiei în rândul maselor, astfel 

rolul intelectualului se constituia sub forma unui personaj ale cărui abilități 

trebuiau utilizate la maximum, mai ales în contextul alegerilor din anul 1946.  

Raportul prezentat de Secretarul General Oeriu, în timpul ședinței 

Consiliului General de Conducere din 12 septembrie 1946, indica prezența în 

societatea românească a unui puternic curent anti-sovietic, ale cărui 

manifestări s-au intensificat în contextul campaniei electorale. Principalele 

surse care promovau o imagine negativă la adresa URSS erau ziarele 

considerate reacționare. O cauză a răspândirii acestor informații, considera 

secretarul general ARLUS, se datora existenței unor deficiențe interne în 

cadrul ARLUS care permiteau existența unor breșe ideologice și structurale 

care trebuiau remediate cât mai rapid. Prezența intelectualilor releva gradul 

înalt de legitimitate pe care partidul și asociația și-l arogau, prin faptul că 

aduseră o coeziune teoretică între proletari și intelectuali45. Prezentarea 

rezultatelor indica faptul că sistemul comunist devenise o autoritate de 

necontestat în viața politică și socială a României. Din datele oferite de Oeriu 

rezulta că numai pentru filiala București numărul de cercuri s-a apropiat de 

91, iar cele mai active zone, unde predomina activitatea intelectualilor, se 

înregistrau la Iași, Craiova, Galați, Bârlad, Miercurea Ciuc, Roman, Sf. 

Gheorghe, Brașov, Cluj,  Iași, Timișoara și București46. Informațiile se 

bazau, în principal, pe evaluarea impactului pe care organizațiile locale l-au 

avut asupra regiunii, prin activitățile de tip conferințe, evenimente culturale, 

publicații, consfătuiri, manifestări artistice și deschiderea de centre de studii 

care să asigure stabilitatea influenței ARLUS. 

Datorită procesului de epurare care s-a intensificat, evoluția ARLUS-

ului avea tendințe lente de creștere a membrilor și a structurilor, însă, cu 

toate acestea, în decursul anului 1946, în intervalul februarie-decembrie, 

numărul de membri a crescut de la 104.698 la 118.000. Din punct de vedere 

organizatoric se raportează existența unui număr de 58  de comitetele 

județene, 82 de secțiuni de mase, 186 de subfiliale, respectiv 370 de cercuri 

de întreprindere47. Autoritatea culturală a asociației a evoluat prin 

evenimentele care promovau imaginea URSS-ului prin proiectele de 

colaborare cu echipe sovietice care s-au materializat în prezentări de filme, 

cursuri de limbă rusă și promovarea intelectualilor români ca reprezentanți ai 
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legăturilor româno-sovietice. Guvernările succesive ale lui Petru Groza au 

asigurat stabilitatea și implementarea treptată a tehnicilor ideologice care au 

permis totalitarismului să controleze cultura pe baza premiselor inspirate de 

modelul stalinist48.  

IV. Concluzii 

Pentru ca impactul unei doctrine să fie deplin, este necesară 

manifestarea ideologică pe trei paliere: nivelul ideatic, controlul 

informațiilor, respectiv demagogia. Calitatea unui text propagandistic este 

dată de simplificarea ideilor într-o manieră prin care să devină inteligibile și 

ușor de acceptat pentru mase, astfel palierul informațional, analizat prin 

prisma adevărului ca sursă de control, completează manifestarea autoritară 

garantând emergența unui stat pe baza premiselor regimului totalitar. Omul 

nou, industrializarea, naționalizareași pedepsirea criminalilor de război erau 

sloganuri care incitau la o manifestare pseudo-democratică, o mască care 

acoperea imaginea neclară a unei ideologii în curs de construcție în România. 

Etapele de forțare a comunismului românesc în perioada Guvernelor 

Sănătescu-Rădescu și de implementare a acestuia, sub Petru Groza, au 

reprezentat întru tocmai conceptul de dictatură a proletariatului, așa cum 

fusese definit de către Lenin: Termenul științific dictatură, nu înseamnă 

nimic mai mult sau mai puțin decât puterea nelimitată de nimic, de nicio 

lege, neîngrădită de nicio normă, sprijinindu-se nemijlocit pe violență49. 

Termenul trebuie privit mult mai nuanțat, deoarece nu reprezintă numai un 

simplu concept, ci și o proiecție a partidului unic în imaginea unei clase 

muncitoare greu de identificat, în sens marxist, însă suficient de numeroasă 

pentru a justifica autoritatea abuzivă manifestată împotriva vechilor instituții 

și a claselor sociale cu potențial reacționar: țărănimea, burghezia și marii 

industriași50. 

În deplină logică stalinistă, se poate enunța că odată ce valorile s-au 

recalibrat singurul demers viabil era reprezentat de manifestarea spiritului 

revoluționar. Drumul marxismului de la utopie la ideologie oficială relevă 

întocmai metafora conceptuală construită de Max Lerner: ideile sunt 

arme51,iar consecințele exprimării acestora reprezenta manifestarea 

sistemului prin intermediul tehnicilor de  propagandă și control.  Gradul 

ridicat de violență se datora unei necesități de autodizolvare ulterioară spre 
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statul fără clase, însă Stalin și apostolii săi din Europa de Est au omis 

caracterul limitat, în spațiu și timp, al abuzului, permanentizând o stare de 

teroare și nesiguranță în statele satelitare. 
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REZISTENȚA ÎN SISTEMUL PENITENCIAR. 

EVADAREA DEȚINUTULUI GRIGORAȘ 

 IONUȚ-ALEXANDRU MARANDA
*
 

 

Abstract:As a prison of maximum safety during the Communist regime, Aiud 

Penitentiary was meant for the most dangerous detainees in the eyes of 

communist authorities. This study presente through a positivist reconstitution 

the prison breaking of Grigoraș. It is based on the memoirs of political 

prisoners and also on a unique oral history interview made with the 

guardian who catched him.  

 The relevance of this subject consist in the indentification of 

Grigoraș breaking of Aiud prison as a act of „resistance”. In this case the 

prison role as a form of possesion of power is put under the question. 

 

Keywords: prison, resistance, escape, power, prisoners. 

 

 După căderea Uniunii Sovietice și odată cu deschiderea arhivelor 

sovietice au apărut noi direcții de cercetare în domeniul istoriei. Abordarea 

istoriografiei totalitare conform căruia orice regim politic totalitar era 

susținut în totalitate de către populație1, prin mecanisme de teroare și 

propagandă și cu ajutorul unui control total2exercitat asupra societățiia fost 

contestată de către noul curent istoriografic - revizionismul.  

 Noua perspectivă istoriografică vine și revizuiește două dintre temele 

majore ale modelului totalitar una dintre acestea fiind contestarea regimului 

de către anumite grupuri sociale sau indivizi. Lynne Viola, unul dintre 

reprezentanții revizionismului3, identifică această acțiune asemeni unei forme 

de rezistență. Autoarea definește conceptul ca fiind o formă economică și 
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socială de supraviețuire/protecție proprie4, dar menționează că acesta nu este 

fix și nici nu trebuie să aibă o definiție fixă, deoarece definirea acestuia 

trebuie să țină cont de anumiți factori: contextuali, situaționali, relativi sau 

accidentali5.  

 Viola propune două tipuri de rezistență: activă (revolte, greve) sau 

pasivă (întârzieri, neglijență). Evadarea deținutului Grigoraș se încadrează 

într-un act de rezistență activă din mai multe perspective. În primul rând, 

evadarea dintr-o închisoare, țără membră a lăgărului socialist reprezenta o 

leziune adusă a lagărului ca atare, punând sub semnul întrebării supremația 

acestuia. În al doilea rând, evadarea din sistemul penitenciar românesc și în 

special cel de la Aiud denota incapacitatea regimului de a supraveghea și 

încarcera deținuți. În acest sens, perspectiva monolitică asupra regimului este 

răsturnată, tocmai printr-o astfel de acțiune, de breșă, în interiorul sistemului 

penitenciar. În al treilea rând, evadarea dintr-o închisoare comunistă pune 

sub semnul întrebării rolul închisorii ca materializare a puterii statului 

autoritar. 

 Din punct de vedere metodologic lucrarea prezintă o reconstituire 

pozitivistă a evenimentelor, dar și o analiză a surselor narative. 

Reconstituirea evenimentelor se va axa pe descrierea etapelor evadării 

deținutului Grigoraș, a măsurilor luate de către penitenciar în cazul acestuia, 

dar și a celor generale. Referitor la surse, lucrarea dispune de două surse 

principale: interviu și o lucrare memorialistică. Interviul este realizat cu 

domnul Aurel Silea, fost gardian al penitenciarului Aiud între 1 mai 1962 - 1 

aprilie 19906. Acesta este și gardianul care a reușit prinderea evadatului, fapt 

care face ca din acest punct de vedere lucrarea să fie unică. Cealaltă sursă, 

lucrarea memorialistică aparține fostului educator Gheorghe Laghiu7, cel care 

între anii 1964-1969 a lucrat în penitenciar ca educator, ca spre sfârșitul 

regimului comunist să ajungă în spatele gratiilor între anii 1982-1984. 

Trebuie menționat că educatorul a primit o sarcină de a elabora o istorie a 

penitenciarului, având desigur la bază sursele existente atunci. Din nefericire 

lucrarea mea este limitată de aceste două surse, documentele de arhivă create 

în urma acestui eveniment nefiind disponibile cercetării din motive 

catalogate a fi „siguranță de stat”. Lipsa unor acte de natură penitenciară m-a 

                                                           
4
 Lynne Viola (ed.), Contending with Stalinism. Soviet power & Popular resistance in 

the 1930s, Cornell Univesity Press, Ithaca&London, 2002, p. 2. 
5
Ibidem, p. 3. 

6
 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 30.11.2015. 
7
 Gheorghe Lagiu, Aiud - am fost martor - prefață realizată de Teohar Mihadaș, 

Eksperimental Forlag, Cluj-Napoca, 1999, în special pp. 161-162. 
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împiedicat să determin numele complet al deținutului. Trebuie menționat 

faptul că sursele referitoare la măsurile ce trebuie luate în cazul suspecților 

de evadare existau de la mijlocul anilor '608. 

 Penitenciarul Aiud 

 De-a lungul timpului, din momentul constituirii și până în momentul 

perioadei studiate s-au produs modificări, atât în ceea ce privește structura 

lui, cât și modul de organizare sau regimul penitenciar. În acest sens, 

penitenciarul este atestat documentar ca loc de detenție încă din anul 1786, 

principalul corp constituindu-l o clădire în formă de „L”9. Între anii 1881-

1882 este construit un pavilion cu etaj, în care se va afla celebra „Zarcă”, iar 

în 1889 va începe construcția pavilionului având forma literei „T”, 

construcție terminată trei ani mai târziu. Această formă desemna prima literă 

a fostei împărătese habsburgice reformatoare Terezia10. În prima jumătate a 

secolului XX, Aiudul devenea o unitate principală de executare a pedepselor 

pentru deţinuţii de drept comun şi politici. În această perioadă închisoarea a 

fost loc de detenție pentru bărbați și femei, condamnați la muncă silnică pe 

viață sau pentru fapte de drept comun, dar și pedepse cu condamnări 

politice11. 

În ceea ce privește numărul persoanelor care au evadat, în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial avem o situație particulară. La 23 august 

1944, odată cu apropierea frontului de Aiud, închisoarea este evacuată, iar 

deținuții sunt mutați la peniteniciarul din Alba Iulia. În atare condiții are loc 

o evadare în masă, istoricul Andrei Muraru identificând un număr de 264 

evadări, dintre care trei au fost împușcați mortal de către gardieni12. Tot 

acesta afirmă că până la sfârșitul anului s-au mai produs alte 31 de evadări13. 

Raportul Final al Comisiei Prezindențiale pentru Analiza Dictaturii 

Comuniste din România menționează faptul că evadările au continuat și în 

                                                           
8
 Printr-un ordin circular emis la 12 februarie 1955 de Serviciul Operativ din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne către Direcția Penitenciare, Lagăre și Colonii și implicit 

penitenciarului Aiud prin care se atrăgea atenția ofițerilor care se ocupau cu munca 

informativ-operativă din penitenciare să „lichideze aceste lipsuri grave și să prevină din 

timp unele evadări”. În acest sens, Serviciul Operativ oferă un număr de 13 măsuri care 

necesită a fi adoptate, cf. Arhivei Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității (în continuare ACNSAS), Fond Documentar, dosar 13 341, vol. I, ff. 3-6. 
9
 „Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud”, accesibil online la adresa: 

http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-aiud/despre-noi (12.01.2016). 
10

 Gheorghe Laghiu, op. cit., pp. 29-30. 
11

 Andrei Muraru (coord.), Dicționarul Penitenciarelor din România Comunistă, studiu 

introductiv de Cristina Roman și postfață de Marius Oprea, Polirom, Iași, 2008, p.75. 
12

Ibidem, p. 76. 
13

Ibidem. 

http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-aiud/despre-noi
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perioada anilor 1946-1949 indicând un număr de 16 evadări, iar o altă 

evaluare făcută în penitenciar avansează această cifră la 100 de persoane14. 

 Reconstituirea 

 În cele ce urmează voi trece la reconstituirea pozitivistă a 

evenimentelor, încercând să răspund la câteva întrebări esențiale: cine era 

persoana care a evadat, când s-a produs evadarea, cum s-a desfășurat și 

consecințele acesteia. 

 Înainte de a trece la analiza comparatistă a narațiunilor din cele două 

surse principale (orală și memorialistica) trebuie menționat faptul că datorită 

lipsei de documente privind evadarea în sine, cercetarea nu reușește să 

prezinte întregul nume și prenume  al deținutului, dispunând doar de numele 

acestuia - Grigoraș.  

 Grigoraș era un deținut de drept comun, condamnat la ani grei de 

închisoare pentru evadări succesive din penitenciare15, unul dintre acestea 

fiind Văcăreștiul. Din cauza condamnării mari16, dar și a bolii de care suferea 

(distrofie)17, el era repartizat în cadrul muncilor interioare, spre exemplu la 

bucătărie, locul din care a reușit să evadeze. 

 Pentru datarea evadării, există o lipsă de concordanță între cele două 

surse de care dispun în momentul de față, sursa orală indicând cel mai 

probabil 11 aprilie 196618, iar cea memorialistică luna mai a anului 196919. 

Trebuie menționat faptul că în încercarea gardianului Silea de a-și aminti 

data exactă a evadării, acesta oferă câteva indicii importante pentru datare.  

 În primul rând, gardianul afirmă că evadarea a avut loc „chiar în 

noaptea de revelion, ... de Paști”. În acel moment soția acestuia, Susana 

Silea, dintr-o cameră alăturată în care făcea curățenie afirmă răspicat: „de 

Înviere!20”. După această mică confuzie, gardianul aprobă cele spuse de 

                                                           
14

 Comisia Prezindențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport 

Final, București, 2006 , p. 242, n. 6. Disponibil și în format electronic la adresa: 

http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf (27.12.2015). 
15

 Sursa memorialistică indică faptul că Grigoraș era întemnițat pentru „furt”, cf. Gh. 

Laghiu, op. cit., p. 151. 
16

 Se considera detenție grea în momentul în care condamnatul avea de o condamnare 

între 10-25 de ani. 
17

 Stare patologică constând în alterarea structurii unui țesut, a unui organ, a unui sistem 

sau a organismului, în urma tulburărilor de nutriție, cf. http://www.dex.ro/distrofie 

(accesat 01.12.2016). 
18

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
19

 Gheorghe Laghiu, op. cit., p. 151. 
20

 Trebuie menționat că soția gardianului, atât în acest interviu, cât și într-altul anterior, 

în ciuda faptului că desfășura cu totul alte activități era atentă la discuție și îl mai corecta 

pe alocuri pe acesta. Aceasta dovedește că în cadrul familiei existau discuții referitoare la 

http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf
http://www.dex.ro/distrofie
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soție, reiterând că anul nu și-l mai aduce aminte, dar că „era prin '65-'66”21. 

Conform acestei variante, doar în anul 1966, ziua de Paște a picat în 10 

aprilie, iar diferența de o zi poate fi înțeleasă de modul în care gardianul s-a 

raportat la eveniment. În atare condiții, atât din cauza intervenției soției sale, 

cât și datorită asocierii zilei de Paște cu evadarea data de 10/11 aprilie 1966, 

poateficorelată cu cele afirmate mai sus. 

 În al doilea rând, gardianul afirmă că evadarea a avut loc în timpul 

comandantului Iorgu Volcescu, deoarece după prinderea evadatului, trebuia 

„să îl predai pe bază de semnătură comandantului penitenciarului”22. 

Conform altor surse23, comandantul a ocupat această funcție între anii 1965-

1973. În atare condiții data de 11 aprilie 1966 poate fi corelată cu această 

informație. 

 În al treilea rând, gardianul își amintește că datorită tinereței sale, 

indicând vârsta de 28-29 de ani24, prinderea a fost posibilă. În 1966 acesta 

avea vârsta de 28 de ani, iar în acest caz data de 11 aprilie 1966 poate fi 

corelată cu această informație. 

 În al patrulea rând, gardianul își amintește că la întoarcerea în 

penitenciar, colonelul Marinescu, cel care ocupa funcția de locțiitor cu paza 

și regimul (în lipsa comandantului) întrebă răspicat: „Di ce nu l-am 

împușcat”25. Nu face obiectul prezentului studiu de a verifica veridicitatea 

informației anterioare (în condițiile în care s-ar putea dovedi așa ceva), ce mă 

interesează este corelarea datei de 11 aprilie 1966 cu aceste mici indicii. Iar 

în acest sens, conform altor surse26, colonelul a ocupat această funcție între 

                                                                                                                                               
muncile desfășurate de către soț, dar care conform regulamentului închisorii nu trebuiau 

divulgate.  
21

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
22

Ibidem. 
23

 Andrei Muraru, op. cit., p. 102. Această variantă este confirmată de fișa personală de 

cadru al Securității deținută de CNSAS și disponibilă în format electronic la adresa: 

http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/VOLCESCU%20IORGU.pdf.  

(02.12.2016). Altă sursă indică că acesta a fost comandant al penitenciarului între 1965-

1972, cf. Radu Ciuceanu, Regimul penitenciar din România 1940-1962, Institutul 

Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2001, p. 305.  
24

 Conform datelor personale prelucrate cu ocazia interviurilor, Aurel Silea s-a născut în 

satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț, județul Alba la data de 26 martie 1938. 
25

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
26

 A ocupat această funcție între 1967-1972, cf. Radu Ciuceanu, op. cit., p. 364. Fișa 

personală ca și cadru al Securității, realizată de către CNSAS indică că acesta a ocupat 

funcție de conducere în penitenciarul Aiud între 1969 și 1974 când este tranferat la 

penitenciarul Craiova. Sursa este disponibilă și în format electronic la adresa: 

http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/VOLCESCU%20IORGU.pdf
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anii 1967-1972. În acest caz data de 11 aprilie 1966 nu poate fi corelată cu 

această informație. 

 Analizând cele 3 variante oferite de către gardian și eliminând-o pe 

ultima care nu se pliază ipotezei mele și conform sursei orale, evadarea a 

avut loc în anul 1966. După cum menționasem anterior, sursa memorialistică 

indică anul 1969. În cazul acesteia din urmă, educatorul menționează că după 

aflarea evadării, colonelul Rotar ordonă subordonaților: „La arme!”27. 

Sursele28 indică faptul că Rotar a fost locțiitor pentru pază și regim între 

1966-1973, dar totuși această informație îmi confirmă ambele variante. 

Viitoarele cercetări vor încerca să deslușească misterul „datării 

evenimentului”. Interesant este că ambele surse narative prezintă în linii mari 

aceeași poveste/perspectivă. 

 

Analiza comparatistă a poveștilor 

 

 Analiza surselor converg în determinarea locului din care deținutul 

Grigoraș a evadat. Atât gardianul29, cât și educatorul30 relevă faptul că 

Grigoraș lucra la bucătărie în momentul premergător evadării. Trebuie 

menționat că ambele surse adoptă un ton asumat cu cel al puterii, punând 

evadarea pe „inteligența lui Grigoraș, cel care a studiat bine locul”. Evadarea 

poate fi interpretată ca o „lipsă de vigilență a gardienilor”, reprezenanți ai 

puterii. În acest sens, putem afirma că regimul penitenciar avea scăpări în 

ceea ce privește păstrarea și conservarea autorității.  

 În momentul în care a fost servită masa de prânz, profitând de 

plecarea plutonierilor din bucătărie, cei care mergeau cu cărucioarele 

încărcate de mâncare, Grigoraș intră în canalul de scurgere a rezidurilor și își 

începe aventura. Doar că după ce a parcurs vreo 40 de metri, constată cu 

amărăciune că a ajuns la decantor. Norocul acestuia era că și deținuții 

prezenți acolo se aflau la masă, iar deconspirarea lui s-a mai prelungit, până 

când deținuții s-au întors de la masă și au observat hainele penale lăsate de 

Grigoraș în decantor31. 

                                                                                                                                               
http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/MARINESCU%20CONSTANTIN.p

df (02.12.2016).  
27

 Gheorghe Lagiu, op. cit., p. 155. 
28

 Andrei Muraru, op. cit., p. 103.  
29

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
30

 Gheorghe Lagiu, op. cit., p. 151. 
31

Ibidem, pp. 152-154. 

http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/MARINESCU%20CONSTANTIN.pdf
http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/MARINESCU%20CONSTANTIN.pdf


 

270 
 

  După ce deținuții au raportat evadarea, gardienii au dat alarma în 

penitenicar și a fost întreruptă orice activitate trecându-se la numărarea 

deținuților. În urma acesteia s-a constatat faptul că deținutul Grigoraș, de la 

camera 10 lipsește. În atare condiții, conform regulamentului32 au fost 

constituite Grupe Operative care să prindă deținutul. Acestea au blocat 

ieșirile din oraș, precum și gările din Aiud, Războieni, Miraslău, Unirea și 

Gârbova33. După ce conducerea penitenciarului a cercetat diversele surse, 

colonelul Rotar a ordonat subordonațiilor ca echipele să meargă spre Teiuș, 

susținând ideea că „banditul Grigoraș, va trece acest nod de cale ferată pentru 

a merge spre București”34. 

 Referitor la identificarea lui Grigoraș, ambele surse converg. 

Conform mărturiei gardianului „spre seară conducerea penitenciarului a 

primit un telefon din Teiuș de la un gardian sanitar privind faptul că deținutul 

era în zonă”35. Educatorul relevă discuția purată între plutonierul Florian 

Bodor și Grigoraș, în momentul staționării trenului în care se afla deținutul: 

 

„-Nu vă supărați, domnu', ce gară-i asta? 

Teiușul, tovarășe dragă... 

Nu știți cam cât stă trenul aici? 

Cred că vreo 10-15 minute”36. 

 După această discuție dorită sau nedorită (depinde de partea cui ne 

raportăm), Grigoraș a realizat că tocmai se dăduse de gol. Gardianul, 

îmbrăcat în haine civile s-a repezit să anunțe că evadatul se află în gara din 

Teiuș și a reușit să scape. 

 Referitor la coordonatorii acțiunii, în afară de colonelul Rotar a fost 

implicat și ofițerul politic al penitenciarului Vasile Petrescu. Ambele surse 

                                                           
32

 Conform regulamentului, art. 100 preciza următoarele „pentru a întări paza și a 

interveni urgent în caz de tulburări printre deținuți, evadări din cadrul locului de deținere 

sau de pe punctele de lucru, în caz de atac, incendiu sau dezastre naturale, ofițerul de 

serviciu numește din schimbul ce i se subordonează, un număr de militari (militarizați) 

care să acționeze în cazurile de mai sus, constituind grupă de intervenție”, cf. Radu 

Ciuceanu, op. cit., p. 259. 
33

 Gheorghe Laghiu, op. cit., p. 155. 
34

Ibidem, p. 156. 
35

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
36

 Gheorghe Laghiu, op. cit., p. 157. 
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confirmă această afirmație37. Într-o discuție avută cu acesta, gardianul Silea 

își amintește cum Petrescu dădea indicații privind prinderea evadatului38: 

Silea: ˋˋCe facem no tovarășu maior? îl pușcăm, or îl f..... ... ce facem cu 

el?ˋˋ 

Petrescu: ˋˋBă! vă duceți voi dracului... cât posibil să-l prindem viu!... Ș-

apăi să... Aveți de grijă, m-ai dați șî pe nume... Fi atent! Îți apucă în mână 

cumva... abuziv, atenție! Eu nu vă spui să dați în el, că-i socotit unu bolnav 

distofic șî-i dai una șî cade jos șî moare dracului, șî-l plătim ca unu bun șî ne 

mâncă din libertate!” 

Silea: „Tovarășul maior: Di ce să mai deie la lucru șî la alții? N-o dat la 

Aiud? Să-i termină numele ș-a lui ăsta, ca la alții, aici la Aiud!... Să știe că o 

trecut Grigoraș pin Aiud ș-apă terminăm cu iel!”  

Petrescu: Bă Silea, mă! mă! nu așa! Noi, care-i obligația... că... în legea 

privind executării pedepsei prevede articolu' 102 sau 103 cât era pe acolo... 

să-l prindem viu...” 

 În cadrul operațiunii de prindere a evadatului, gardianul Silea era 

numit șef de grupă operativă39. Echipele de intervenție au mers rapid în gara 

din Teiuș. Ajungând acolo au încercat să organizeze un plan de acțiune. În 

acel moment, gardianul Silea a intervenit cu o sugestie, luată în considerare: 

„Tovarășul maior, nu-i bine!... Haidați să încercăm să trecem o grupă, să 

meargă pe râul Mureș în sus, să ajungă la, la Pețălca și să treacă la Capud, la 

estea două localități. Una merem la pod la Mihalț!... Io așa văd!40”. În urma 

acestei intervenții au fost constituite două grupe de intervenție. Una dintre ele 

a mers la pod la Mihalț, iar cealaltă în zona Mureșulului care străbate cele 

două localități. Gardianul Silea a intrat în componența grupei care avea ca și 

plan de acțiune teritoriul din zona Mihalțului, respectiv podul de la intrarea 

în localitate. Aceasta era constituită din 3 persoane: Aurel Silea, Ioan Bardi și 

șoferul Dan, cel care conducea mașina. 

 După ce au ajuns acolo, grupa operativă a întâlnit un paznic din 

apropiere cu care a intrat în vorbă și i-a explicat cele întâmplate. La acestea, 

Bardi îl înștiința că deținutul e înarmat: „Bă omule! Fii atent! Fii atent! Că-i 

cu pușcă, îi înarmat! Îi 25 de ani de condamnare!”41. Mai mult, Bardi îi 

                                                           
37

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016; Gheorghe Laghiu, op. cit., p. 155. 
38

 Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, județul 

Alba, 09.01.2016. 
39

 Vezi nota 32. 
40

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016 
41

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
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indicase să tragă în el deoarece e periculos. În acele momente, Silea 

reglementă discuția, indicându-i să nu deschidă focul până ce nu îl somează 

(conform regulamentului penitenciarului). Îi explică că trebuie să îl someze, 

iar dacă nu stă la a doua sau a treia somație să tragă. Conform mărturiei 

gardianului, paznicul deținea o armă la el, o carabină. După aceste discuții 

cei trei se poziționaseră răsfirat în zona podului așteptând să se întâmple vreo 

mișcare. 

 Între timp, „Grigoraș venea alene spre gura lupului”42. În acel 

moment, plutonierul Aurel Silea „bun alergător, cu automatul în mână, o ia 

iepurește după Grigoraș. Îl somează scurt: „Stai că trag!”43. Grigoraș ignoră 

atenționările, luând-o la fugă, iar gardianul după el. În cele din urmă, 

gardianul reușește să-l prindă: „N-o stat, o luat-o la fugă, nu mai am timp, 

după el, o iau așa, ș-am luat pistolu în mână șî după el, în mâna asta țîneam 

lanterna, ca să pot vedea și de spate l-am lovit cu pistolu, aici după ceafă, 

odată o fost la mine între chicioare jos... c-o fost scurt timp... șî l-am lovit, da 

el o dat cu cuțît. Sigur, o avut trizăci și cinci în lame, ie, cuțâtu. Șî o dat, o 

recunoscut el, o dat cu cuțâtu, no șî io l-am lovit... în cap aicea cu pistolu 

după grumaz... o căzut jos... când io m-am dus pi el șî iar o dat de acolo de 

jos s-o zmâncit să deie cu cuțâtu, da no mai putut că i-am prins cu picioru cu 

cizma, că eram cu cizme, i-am prins mâna, o dat să ăsta ni, jos... Ș-apăi io am 

dat cu chicioarele, nu l-am lăsat acolo jos la el, am băgat vreo tri patru 

picioare șî l-am, l-am somat, ss: Scoli sus mânurile! So sculat o vint șî 

Bardi44”. După ce evadatul a fost prins, gardianul a semnalizat aceasta cu 

pistoalele de semnalizare din dotare45, iar echipele de intervenție din teren au 

fost retrase către unitatea penitenciară. 

 Recompensa acordată în urma prinderii unui deținut făcea parte din 

„ritualul” fenomenului. Aceasta poate fi interpretată ca fiind o recompensă 

acordată de statul comunist pentru scăpările pe care le întâmpina și pe care 

dorea să le rezolve fără o eventuală amploare. În acest sens, statul își relua 

rolul de putere autoritară monotonă. Gardianul mărturisește că după 

prinderea evadatului, i-a comunicat căpitanului Petrescu: „Dați telefon să 

                                                           
42

 Gheorghe Laghiu, op. cit., p. 159. 
43

Ibidem. 
44

 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
45

 În interviul realizat anterior cu dl Aurel Silea, acesta a explicat culorile pistolului sau 

petărzii mai bine spus. În cazul de față a folosit culoarea verde care indica prinderea 

deținutului, cf. Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de 

Sus, Aiud, județul Alba, 30.11.2015. 
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pregătească banii!”46. Conform educatorului, plutonierul Florian Bodor, 

asistentul medical al penitenciarului, cel care îl observase pe Grigoraș în gara 

din Teiuș a beneficiat de suma de 1000 lei drept premiu47. Conform mărturiei 

gardianului, el a refuzat orice premiu: „No! Silea ți-ai găsît un post acuma!... 

Îi țâp pe tăți, pe tine te pun la Poarta 2 ... Apăi nu mă mai puneți că io mă 

pensionez acuma”48. La sosirea în penitenciar, gardianul l-a predat pe deținut 

direct comandantului Iorgu Volcescu, pe bază de semnătură. Între timp, în 

unitate s-au retras toate cadrele, care au asistat la o reconstituire a evadării, 

pentru a determina „scăpările unității”. 

 Referitor la măsurile luate după un asemenea eveniment, acestea 

vizau atât, unitatea, cât și evadatul. În primul rând, gardianul responsabil de 

deținutul evadat era atenționat disciplinar sau penal, dacă se impunea. În 

cazul de față, gardianul Pădureanu, cel care îl avea pe secție pe Grigoraș a 

fost pedepsit „10 zile de arest la garnizoană”. În al doilea rând, deținutul 

primea încă câțiva ani pentru „recidivă”, iar regimul penitenciar atât al lui 

personal, cât și al celorlalți deținuți în general se înăsprea: „deținuții nu mai 

puteau circula liberi la muncile din interiorul penitenciarului, ci trebuiau 

însoțiți și supravegheați continuu49”. 

 

Concluzie 

 

 Conclusiv, prin reconstituirea pozitivistă a evadării lui Grigoraș, cu 

ajutorul celor două surse menționate mai sus, lucrarea în cauză se poate 

încadra în perspectiva istoriografiei revizioniste. Evadarea lui Grigoraș poate 

fi catalogată ca o formă de rezistență, concept propus și elaborat de Lynne 

Viola. În acest sens actul evadării poate fi interpretat ca o formă de 

rezistență, în detrimentul perspectivei monolitice avută asupra sistemului 

penitenciar. Evadarea lui Grigoraș a creat o breșă în cadrul sistemului 

penitenciar, ceea ce denotă că acest sistem nu este așa de „perfect” precum 

este imortalizat de către istoriografia totalitară. Prin aceasta, rolul închisorii 

ca formă de materializare a puterii este pus sub semnul întrebării. 
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 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
47

 Gheorghe Laghiu, op. cit., p. 162. 
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 Silea Aurel, interviu realizat de Maranda Ionuț, fișier audio, Gârbova de Sus, Aiud, 

județul Alba, 09.01.2016. 
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Abstract: Romanian Television, more commonly referred to as TVR, was one 

of the most effective propagandistic tools of the communist regime. During 

its first years of existence, TVR has quickly evolved, gradually increasing its 

broadcasting hours while improving its programs content.  

  This study discusses various aspects of the Romanian Television‟s 

development during 1957 and 1968, such as origins, first recorded 

programs, first live broadcasts, audience, television formats and 

partnerships with foreign televisions. The main sources of the study are 

documents of the Romanian Television Archive and The National Archives of 

Romania. 

  From its first broadcast on the 31st of December 1956, to its first 

awards obtained in competitions organized by both democratic and 

communist countries in the mid 60‟s, the Romanian Television has travelled 

a path of professionalization, developing itself permanently despite the limits 

imposed by the political regime in Bucharest.  
 

Keywords: Television, Propaganda, Communist Regime, TVR 

 

 Primele încercări de transmise românești au fost făcute în 

Laboratorul de acustică și optică și la Institutul Electrotehnic al Universității 

din București în perioada 1930-1937. La finalul acestui interval, firma 

Philips din Olanda a făcut câteva emisiuni de televiziune la Facultatea de 

Științe din București, emisiuni care au fost prezentate la expoziția anuală 

Luna Bucureștilor din anul 1938. În ciuda ecoului pe care aceste emisiuni de 

televiziune experimentale l-au avut în presa vremii, pasul spre întemeierea 

unui studio național de televiziune a fost făcut peste mai bine de un deceniu1.  

                                                           
*Facultatea de Istorie, Universitatea din București. Coordonator: Lector dr. Matei 

Gheboianu, Facultatea de Istorie, Universitatea din București. 
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  În anul 1955 s-a reluat proiectul emisiunilor de televiziune românești, 

tehnicienii de la Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor fiind cei care, sub 

supravegherea profesorului Alexandru Spătaru, au pus în funcțiune un 

transmițător de televiziune. Încă de la începuturile televiziunii, rolul său 

propagandistic a fost trasat cu exactitate. Prima transmisiune a avut loc în 

ziua de 23 august 1955, programul fiind dedicat sărbătoririi zilei naționale a 

Republicii Populare Române2.  

  Inițial, stația experimentală de televiziune a funcționat doar pe raza 

orașului București și în împrejurimi, iar emisiunile au apărut de două ori pe 

săptămână. În această perioadă de experimente, specialiștii români au început 

proiectul pentru realizarea unei stații de televiziune și a unor instalații care să 

capteze programele. Emițătorul pe care l-au realizat a fost instalat în clădirea 

Combinatului Poligrafic „Casa Scînteii”, iar studiourile au fost amenajate 

într-o fostă clădire din cartierul Floreasca. Legătura dintre emițător și 

studiouri a fost realizată printr-un cablu magistral cu trei coaxiale și cabluri 

ecranate pentru transmiterea sunetului3. Autoritățile de la București au 

sprijinit eforturile experimentelor de televiziune deoarece inaugurarea unei 

televiziuni naționale a făcut parte din obligațiile primului plan cincinal 

aplicat în România începând din anul 1951. De altfel, întreaga instalație cu 

care și-a început activitatea Televiziunea Română a fost de origine sovietică4. 

  În ziua de 31 februarie 1956 a avut loc emisiunea de inaugurare a 

stației de televiziune, fiind prezentat un film pe peliculă. La doar două luni 

mai târziu, în luna februarie a anului 1957, a fost efectuată prima transmisie 

exterioară cu echipament mobil, Televiziunea Română transmițând atunci 

recitalul dat de Yves Montand5 în Sala Sporturilor din București. Primul 

eveniment sportiv transmis pe post a fost meciul de rugby dintre București și 

Londra care s-a desfășurat pe Stadionul Republicii din București. Șirul de 

premiere a continuat cu transmiterea în direct a primului spectacol de teatru, 

în ziua de 23 mai 19576, iar pe 1 iunie în același an, a fost transmisă în direct 

de la Teatrul Țăndărică, prima emisiune pentru copii. Prima emisiune pentru 

tineret a fost transmisă în anul următor, la 20 martie 1958, iar la 1 septembrie 

                                                                                                                                               
1
Victor Crăciun (coord.), Contribuții la cunoașterea Radioteleviziunii Române, Oficiul 

de presă și tipărituri, București, 1972, p. 89-90. 
2
Valentin Nicolau, TVR - mărire și decădere. Televiziunea publică în România și modele 

europene, Nemira Publishing House, București, 2009, p. 21. 
3
Victor Crăciun, op. cit., p. 91-92. 

Adrian Cioroianu, Cea mai frumoasă poveste, Curtea Veche Publishing, București, 

2013, p. 184. 
5
Cântăreț și actor de film francez, de origine italiană, care a trăit în perioada 1921-1991.  

6
Vasile Pasailă, Presa în istoria modernă a românilor, Editura Fundației PRO, 

București, 2004, p. 255. 
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în același an, a fost transmis pe post primul subiect de actualitate filmat de 

operatorii Televiziunii Române: deschiderea anului școlar7. În acel an, au 

fost transmise în direct și toate concertele din cadrul Festivalului 

Internațional „George Enescu”, iar în ziua de 4 octombrie a fost transmisă o 

emisiune dedicată lansării în U.R.S.S. a primului satelit artificial al 

pământului. Cu ocazia centenarului Unirii Principatelor, în anul 1959, a fost 

transmisă o primă serie de emisiuni tematice. În ceea ce privește programele 

de revelion, și acestea au fost transmise în direct, căci în primii ani ai 

Televiziunii Române nu au existat mijloace de înregistrare și montaj.  

  Pe lângă crearea unui cadru tehnic potrivit pentru activitatea noii 

televiziuni, autoritățile comuniste s-au ocupat și de crearea cadrului legislativ 

care să permită subordonarea Televiziunii Române față de regimul politic 

existent în țară. Astfel, în anul 1955, Direcția Generală a Radiodifuziunii de 

pe lângă Consiliul de Miniștri al Republicii RPR a fost transformată, prin 

Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 288, în Comitetul de Radio și 

Televiziune. Chivu Stoica, prim-ministrul din acea perioadă, a fost cel care a 

semnat hotărârea, urmând ca acest Comitet de Radio și Televiziune să fie 

răspunzător în mod direct de activitatea Radiodifuziunii și Televiziunii8. 

  De la an la an a crescut numărul de ore de transmisie, în perioada 

premergătoare anului 1968 fiind transmise în direct toate manifestațiile de 

masă organizate cu ocazia marilor sărbători de 1 mai – Ziua Internațională a 

Muncii, 23 august – Ziua Națională a Republicii Democrate Române, 

respectiv a Republicii Socialiste România și, pentru o perioadă, chiar și 7 

noiembrie – aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 19179.  

  Terminalul care a receptat semnalele primite de la carul de reportaj s-

a aflat la Casa Scînteii, transmisiunea fiind făcută cu ajutorul a patru antene 

parabolice. Din anul 1960 a fost folosit un al doilea car video cu trei camere 

de luat vederi. Ulterior, au fost luate constant măsuri care au îmbunătățit baza 

de care de reportaj, numărul de instalații mobile deținut de Televiziunea 

Română influențând în mod direct numărul de transmisiuni în direct. Treptat, 

s-au creat facilități care să permită transmiterea emisiunilor de televiziune în 

direct și din alte orașe ale țării, nu doar din capitală10. În 1961 a fost creat 

studioul de sincronizare și dublaj, iar în 1966 înregistrarea programelor de 

televiziune a devenit posibilă, fapt care a influențat în mod pozitiv calitatea 

                                                           
7
Valentin Nicolau, op. cit., p. 22. 
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Alexandru Matei, O tribună captivantă, Curtea Veche, București, 2013, p. 53. 
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Victor Crăciun, op. cit., p. 94. 
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artistică și tehnică a emisiunilor, ele putând fi editate înainte de a fi transmise 

pe postul național de televiziune11. 

  Dacă în 1957, primul său an de emisie, Televiziunea a difuzat în jur 

de 600 de ore de program, în anul 1965, au fost realizate aproximativ 1600 

de ore de program, acoperind 40% din teritoriul țării. Numărul abonaților a 

crescut permanent, în 1965 fiind înregistrați peste 501.000 de abonați. Dacă 

în cazul abonamentelor la radio s-a înregistrat o scădere vertiginoasă, 

densitatea rețelei de radio receptoare situând România pe poziția 30 din 38, 

dintre țările europene socialiste, doar Albania aflându-se în urma sa, cazul 

televiziunii a fost total diferit. În doar doi ani, numărul abonaților a crescut la 

916.000, concluzia fiind că această intensificare a contractării de abonamente 

la televiziune, a afectat în mod direct numărul de abonamente contractate 

pentru radio12. Televiziunea a câștigat teren în fața radioului, tot mai mulți 

români transformându-se din ascultători în telespectatori, dornici de a primi 

informațiile pe calea imaginilor video, nu doar a sunetelor. 

  În acest context, a fost necesară extinderea studiourilor deja 

existente, datorată și evoluției bazei tehnice. Între anii 1966-1968 a fost 

construit un nou Centru de Televiziune dotat cu tehnică și aparatură de 

ultimă oră, ocupând un teren de 6,3 hectare. Proiectul noului complex al 

Televiziunii Române a fost realizat de Institutul Proiect București sub 

conducerea arhitectului Tiberiu Ricci. În același interval de timp, s-au 

dezvoltat și relațiile cu televiziunile externe, în 1967 făcându-se legătura cu 

televiziunea din R.S.F. Iugoslavia. Televiziunea Română a fost racordată la 

sistemul mondial de televiziune, acest lucru întâmplându-se după ce, în 1963, 

a fost conectată la Interviziune13.  

  După ce Nicolae Ceaușescu a preluat puterea în 1965, liberalismul 

comunist pe care l-a promovat până în 1971 s-a reflectat direct în emisiunile 

de radio și televiziune ale Republicii Socialiste România. Chiar dacă în acest 

interval, controlul televiziunii a fost deținut de Partidul Comunist, calitatea 

emisiunilor a crescut, atât din punct de vedere tehnic, cât mai ales din 

punctul de vedere al conținuturilor prezentate. După anul 1965, 

radiodifuziunea, care a fost până atunci principalul canal media al țării, a 

pierdut tot mai mult teren în fața Televiziunii Române, cea din urmă reușind 

treptat să o depășească în ceea ce privește impactul asupra opiniei publice, 

                                                           
11

Ibidem, p. 96. 
12

Ritmul contractării de noi abonamente la radio și televiziune – mai 1970 în Arhiva de 

Documente a Societății Române de Televiziune (în continuare ADSRTv), fond 

Radioteleviziunea Română, inventar 339, dosar nr. 1, nenumerotat. 
13

Valentin Nicolau, op. cit. p. 23. 
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datorită audienței sale din ce în ce mai mari14. Cetățenii  români au început să 

aprecieze tot mai mult televiziunea în deceniul al șaptelea. 

 Televiziunea Română a început să își dezvolte efectiv baza materială 

relativ târziu, după aproape zece ani de existență, depășind astfel caracterul 

artizanal pe care l-au avut programele televiziunii până atunci. În anul 1968 a 

fost dat în funcțiune noul Centru de televiziune, fapt care a permis creșterea 

numărului de ore de emisie, de la 28 de ore pe săptămână, câte erau în 1965, 

la 61 de ore la sfârșitul deceniului al șaptelea. Capacitatea de recepție a 

crescut și ea în acest interval, de la 55%, cât era la mijlocul deceniului, la 

85% spre sfârșitul lui15.  

 La rândul său, numărul de salariați a crescut, în Studioul de 

televiziune lucrând în perioada 1968-1970 nu mai puțin de 230 de redactori, 

424 de tehnicieni și ingineri, aproape 200 de cadre artistice și aproximativ 

200 de lucrători pentru producție, printre aceștia numărându-se monteorii de 

film, mașiniștii, tâmplarii, tapițerii, recusiterii, machiorii și alții. Pentru 

calificarea cadrelor care au lucrat în televiziune, în această perioadă au avut 

loc și cursuri profesionale interne, astfel încât să scadă nivelul de greșeli 

datorate diletantismului16. Cu toate că numărul de salariați a sporit, gradul de 

acoperire în oameni a unei ore de program s-a situat în continuare sub nivelul 

televiziunilor străine, în cadrul TVR existând 0,4 lucrători pe oră de program, 

în timp ce în Cehoslovacia existau 0,9, în Republica Democrată Germană 

1,2, iar în Franța 1,2817. 

Odată cu crearea condițiilor tehnice propice pentru dezvoltarea 

televiziunii naționale, în ziua de 2 mai 1968 a avut loc deschiderea unui al 

doilea post de televiziune, TVR2, care a emis inițial doar joia, iar începând 

din ziua de 16 iunie a aceluiași an a început să emită și duminica. Ulterior, de 

la 20 iulie 1968, TVR2 a început să emită și sâmbăta18. Dacă TVR1 a fost 

conceput ca program de interes general, ținându-se seama de plaja de 

difuzare pe care o acoperea, TVR2 a fost conceput ca program preponderent 

                                                           
14

Eugen Denize, Istoria Societății Române de Radiodifuziune. România sub Nicolae 

Ceaușescu (1965-1989), vol. III, Editura Casa Radio, București, 2002, p. 25. 
15

Referat cu privire la conținutul și orientarea programelor de televiziune 24.01.1969 în 

ADSRTv, fond Radioteleviziunea Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
16

Ibidem. 
17

Referat cu privire la conținutul și orientarea programelor de televiziune. 06.03.1969  

în ADSRTv, fond Radioteleviziunea Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
18

Valentin Nicolau, op. cit., p. 23. 
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cultural și artistic. Față de anul 1965, numărul orelor de emisie a crescut cu 

175%19. 

  Chiar și în perioada de liberalizare care a caracterizat sfârșitul anilor 

'60, televiziunea a funcționat pe baza unui regulament suficient de strict, 

astfel încât să nu permită derapaje ideologice prea mari. Propunerile de 

emisiuni pentru perioada unei săptămâni trebuiau să fie prezentate în scris 

Direcției coordonării programelor, cu o săptămână înainte de transmiterea lor 

pe post, în ziua de marți, înainte de ora 13:00. În cazul propunerilor de 

emisiuni neprevăzute de schema de programe, angajații televiziunii trebuiau 

să le acorde note speciale pe care să le anexeze la propunerile obișnuite de 

program. În cazul în care una dintre redacții nu reușea din motive întemeiate 

să elaboreze una din emisiunile care îi reveneau, trebuia să acopere spațiul 

respectiv cu o emisiune cu caracter și durată similară, dar doar după ce 

aceasta din urmă primea aprobarea vicepreședintelui redacției. Titlurile 

emisiunilor trebuiau să fie însoțite de explicații tematice, dar și de indicații 

precise privind mijloacele tehnice și de producție. Aceste texte erau elaborate 

de redacții și apoi înaintate Direcției coordonării programelor cu semnătura 

redactorului șef. Consiliul televiziunii se întrunea la sfârșitul săptămânii 

pentru a discuta programele TV, iar apoi prezenta macheta programului 

conducerii Radioteleviziunii pentru a fi aprobată. Conducerea trebuia să fie 

informată și de stadiul  emisiunilor  care  urmau  să  fie  transmise  pe  

rețeaua  Interviziunii și Euroviziunii20. Întreaga activitate a televiziunii era 

astfel sub controlul atent al autorităților comuniste. 

  Conform regulamentului intern al televiziunii, lista cu programele 

care erau aprobate trebuia să fie trimisă Oficiului de publicații al 

Radioteleviziunii pentru a fi tipărită. Programele care făceau parte din 

această listă trebuiau să fie vizionate în prealabil, excepție făcând doar 

emisiunile de actualități, rubricile informative și emisiunile difuzate în direct. 

În cazul filmelor, al pieselor de teatru, al spectacolelor muzicale și al celor de 

varietăți, planificarea realizată de redacțiile televiziunii nu era săptămânală 

ca în situația celor de actualități, ci era una de perspectivă, care se realiza pe 

perioada a cel puțin șase luni. Toate manifestările artistice transmise de 

televiziune trebuiau să fie aprobate de către colegiul Radioteleviziunii. În 

ceea ce privește sumarul zilnic al emisiunilor, el era elaborat de către redacții 

                                                           
19

Referat cu privire la conținutul emisiunilor, sarcinile actuale și perspectivele 

Televiziunii române. 05.02.1969 în ADSRTv, fond Radioteleviziunea Română, inventar 

322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
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Norme regulamentare cu privire la asigurarea programelor și a emisiunilor de 

televiziune. 22.11.1969 în ADSRTv, fond Radioteleviziunea Română, inventar 337, 

dosar nr. 1, nenumerotat. 
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și secretariatele generale ale sectoarelor redacționale și trebuia trimis cu două 

zile înainte de data emisiei la Direcția coordonării programelor. Sumarul 

zilnic trebuia să conțină toate datele principale ale emisiunilor: conținutul, 

distribuția, realizatorii și cronometrajul. Telejurnalul avea la rândul său un 

regim special, elementele sale principale anunțându-se în ziua difuzării, în 

formă preliminară până la ora 9:00, iar în formă definitivă, până la ora 16:00. 

În elaborarea programului zilnic, redacțiile televiziunii trebuiau să respecte 

caracterul și durata emisiunilor prevăzute în programul săptămânal21. 

  Conform conducerii Televiziunii Române, programele acesteia au 

fost realizate astfel încât să asigure menținerea unui echilibru între funcțiile 

televiziunii: de a comenta, a dezbate, a informa și a oferi o gamă largă de 

programe cultural-educative și de divertisment. Spre finalul deceniului al 

șaptelea, 21% din programele televiziunii au fost emisiuni de actualitate, 

25% programe educative, 20% programe cultural-artistice, 25% emisiuni 

recreative și doar 9% emisiuni instructive. Calitatea programelor a crescut 

față de perioada anterioară și, concomitent cu această evoluție benefică, a 

avut loc și o diversificare a tematicilor abordate. Totuși, unele probleme s-au 

menținut atât din cauza factorului tehnic insuficient, cât mai ales din cauza 

factorului uman, emisiunile fiind caracterizate în referatele înaintate 

superiorilor, ca fiind instabile din punct de vedere calitativ22.  

  Pentru a vedea în mod concret care sunt efectele televiziunii publice 

asupra publicului românesc, în 1967 a fost înființat Oficiul de Studii și 

Sondaje care avea ca menire consultarea opiniei ascultătorilor de radio și a 

telespectatorilor în legătură cu emisiunile de radio și televiziune. Inițial, rolul 

său a fost centrat asupra radioului, dar odată cu înființarea postului de 

televiziune TVR2, Oficiul de Studii și Sondaje și-a desfășurat activitatea în 

egală măsură atât în ce privește radioul, cât și în ce privește televiziunea. 

Oficiul de Studii și Sondaje, condus de Pavel Câmpeanu, s-a dezvoltat rapid 

după 1968, ocupându-se în mod direct de realizarea sondajelor cantitative și 

calitative despre emisiunile de radio și televiziune, despre recepția 

programelor, luând în calcul tematica lor, dar și traducerea unei serii de cărți 

de specialitate despre mass-media23. În primii ani ai existenței sale, acest 

Oficiu și-a derulat activitatea astfel încât să permită formarea unei viziuni de 

ansamblu asupra situației radioului și a televiziunii, dar mai ales asupra 
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Ibidem.  
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Referat cu privire la conținutul și orientarea programelor de televiziune. 06.03.1969 în 

ADSRTv, fond Radioteleviziunea Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
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percepției publicului asupra celor două. Ulterior, pe măsură ce liberalizarea 

regimului s-a estompat, semnificația activității Oficiului s-a redus drastic24. 

  Prin Ordinul 1380 al Comitetului de Stat al Radioteleviziunii din 15 

octombrie 1969, structura televiziunii a fost reconfigurată, astfel încât să facă 

față noului nivel de dezvoltare atins. Astfel, programele Televiziunii Române 

au fost încadrate în șase sectoare de activitate. Cel dintâi a fost Sectorul 

pentru actualitatea politică și problematică economică a construcției 

socialismului, condus de George Ionescu, urmat de Sectorul redacțional 

pentru problematica cetățenească, anchete sociale și emisiuni educative, 

condus de Octavian Paler, Sectorul redacțional pentru cultură și artă, condus 

de Ioan Grigorescu și Sectorul unităților tehnice, economice, de producție și 

administrativ. Direcția Programe s-a aflat în subordinea președintelui 

Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune. La rândul lor, redacțiile au 

fost reconfigurate în funcție de tipologia emisiunilor pe care le realizau și în 

funcție de importanța lor ideologică. Un foarte important rol, conform acestei 

împărțiri, a fost jucat de Redacția emisiunilor economice și de specialitate tv: 

industrie, agricultură, știință și producție, ideologie. Cel din urmă element, 

acela al ideologiei, a fost prezent permanent și în celelalte redacții, fie că 

vorbim de Redacția actualități televiziune, Redacția Copii și tineret cu 

Subredacția emisiunilor social-educative sau Direcția emisiunilor cultural-

artistice, cu subredacția muzicală și cea de film25. 

  Totuși, în perioada discutată, televiziunea nu a reușit să atingă 

apogeul dezvoltării sale, din cauza unor elemente foarte importante pe care 

nu le-a avut la dispoziție. Printre acestea, s-au numărat sursele proprii de 

informare, care s-au menținut slab dezvoltate, lipsa studiourilor regionale din 

sistemul de radiorelee fiind un minus evident. Televiziunea nu a beneficiat de 

posibilitatea unor transmisiuni în direct prin intermediul carelor de reportaj, 

fapt care a fost resimțit acut în calitatea emisiunilor de actualități, ponderea 

știrilor din țară fiind în continuare mică față de a celor din capitală și din 

împrejurimi. În acest context, dezvoltarea unor astfel de studiouri regionale a 

făcut parte din doleanțele conducerii Televiziunii Române din perioada 

1968-197026. 

  Știrile externe filmate pentru Telejurnal au fost asigurate de către 

Televiziunea Română prin abonamentele la două mari agenții de știri din 

străinătate. De asemenea, materialele video, fie ele secvențe filmate la 

momentele importante sau scurte reportaje, au parvenit televiziunii din 
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Ibidem, p. 183 
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Ibidem, p. 112-113.  
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România și prin sprijinul oferit de rețelele Interviziunii și Euroviziunii. 

Treptat, televiziunea a reușit să folosească și surse proprii pentru subiectele 

filmate pentru rubrica de știri externe, prin prezența trimișilor speciali în 

străinătate, la desfășurarea evenimentelor internaționale importante. În 

perioada de la sfârșitul anilor '60, acreditarea unor corespondenți permanenți 

în principalele capitale ale lumii, a devenit o practică obișnuită pentru 

organismele de televiziune din alte țări, iar conducerea TVR și-a dorit să 

preia acest model și să îl folosească pentru a beneficia de o serie de 

comentarii aprofundate pe marginea evenimentelor externe27. 

  Schimbul de informații a funcționat și în sens invers, emisiunile și 

reportajele semnificative realizate de echipa Televiziunii Române fiind 

transmise periodic altor Radioteleviziuni. Până în anul 1970, au fost 

transmise circa 241 de filme și 2000 de reportaje de actualitate. De 

asemenea, a funcționat și sistemul realizării de emisiuni în colaborare cu 

Radiodifuziunile din alte țări, printre aceste numărându-se Franța, Ungaria, 

R.F.G., Belgia sau Iugoslavia. În perioada 1968-1970, Televiziunea Română 

a colaborat cu 80 de organisme de radio și televiziune din lume, cu 26 dintre 

ele având parteneriate. Cele mai importante astfel de acorduri de colaborare 

au fost întocmite cu Franța, Belgia, Italia, Suedia, Marea Britanie, dar și cu 

țări din afara spațiului european, precum Maroc sau Tunisia28. 

  Așa cum se arată într-o notă a Secției Presă și Edituri a C.C. al 

P.C.R., a avut loc periodic o consfătuire a directorilor generali ai 

televiziunilor din Interviziune. Octavian Paler, vicepreședinte al Comitetului 

de Radiodifuziune și Televiziune, a fost desemnat în luna noiembrie a anului 

1967 pentru a participa la o astfel de întâlnire29, care avea să aibă loc la 

Leipzig în zilele de 1 și 2 decembrie 1967. Autoritățile din Republica 

Socialistă România au primit înainte de această întâlnire, ordinea de zi 

transmisă de R.D.G, țara organizatoare. Lui Octavian Paler i-au fost dictate 

cu exactitate ideile pe care trebuia să le transmită la întâlnire, dar și poziția 

pe care trebuia să o adopte față de diverse probleme care urmau să fie 

discutate. Paler a fost instruit să prezinte în cadrul întâlnirii experiența 

Televiziunii Române cu privire la concepția și elaborarea programelor, să 

descrie modul în care activitatea ei s-a dezvoltat, planurile de viitor și 

parteneriatele încheiate cu alte studiouri de televiziune. În ceea ce privește 

ordinea de zi a întâlnirii, Paler a fost instruit să sprijine propunerile care 
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priveau dezvoltarea relațiilor de colaborare cu televiziunile care făceau parte 

din Interviziune, fără însă a trece peste principiile de funcționare ale 

Televiziunii Române. În legătură cu colaborarea cu studiourile de televiziune 

care nu făceau parte din Interviziune, Paler trebuia să își manifeste 

dezaprobarea. De asemenea, el trebuia să transmită că autoritățile de la 

București considerau proiectul de creare a unei agenții internaționale de 

televiziune, deoarece o astfel de agenție ar trece peste autonomia fiecărei 

televiziuni, încălcând principiile și normele de colaborare30.  La acest tip de 

întâlniri, reprezentantul României a fost desemnat să transmită în mod clar 

viziunea conducerii comuniste asupra raporturilor față de problema 

televiziunii, nefiindu-i permis să emită păreri personale care să nu fie în 

concordanță cu principiile conform cărora a fost desfășurată întreaga 

activitate a Televiziunii Române. 

  Legăturile cu televiziunile străine au fost întărite și datorită 

participării la concursurile pe care diverse țări le-au organizat în perioada 

anilor ‟60. La aceste concursuri, România a obținut o serie de premii, cele 

mai semnificative fiind „Premiul Harpa de aur” câștigat pentru filmul 

„Armonii și ritmuri milenare” la Festivalul „Harpa de Aur” organizat în 1968 

la Dublin31, o mențiune de onoare la „Premiul Japonia” din 1968 pentru 

filmul „Regizorul”, premiul ABe în cadrul aceleași competiții din Japonia, de 

această dată în anul 1970, pentru emisiunea „Columna lui Traian”, o medalie 

de bronz la Festivalul Internațional de film și televiziune „Expo-70” din New 

York, pentru filmul „În mai, fără soare”, marele premiu „Praga de aur” și 

premiul presei la Festivalul internațional de televiziune de la Praga din 1970, 

pentru documentarul „Apa trece - oamenii rămân” și premiul pentru 

scenografie la Festivalul teatrului TV de la Sofia, organizat în același an, 

pentru spectacolul „Discurs pentru o floare”32. Toate aceste distincții au 

demonstrat că pe plan mondial, televiziunea a devenit tot mai importantă, iar 

programele televiziunilor naționale, din ce în ce mai solicitate. Conducerea 

Televiziunii Române și-a dorit în acest context ca filmele realizate de 

televiziune să devină mesageri ai realităților românești, motiv pentru care în 

perioada 1969-1970 au fost înscrise în planul de producție și filme de 

televiziune de mare întindere, fie ele cicluri documentare,  monografice sau  
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chiar seriale artistice33. Pentru o mai  bună  evoluție a  acestor programe de  

televiziune, urma să fie folosit sistemul coproducției cu televiziuni străine.  
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SCHIMBĂRI GENERAȚIONALE LA NIVELUL 

ELITELOR COMUNISTE 1948-1965 

SORIN GĂINĂ

 

 
 
Abstract: The article approaches the aspects of the Romanian communist 

elite and the changes it has undergone between 1948-1965. The Romanian 

Communist elite was named over the time by various terms, such pejorative 

or restorative. This paper aims to bring attention to a less debated subject of 

the communist regime. As a first step, I will focus my attention on the groups 

who held the power and how they got changed during the years. Then I will 

analyze how the groups evolved from 1948 to 1965 and how they got the 

power. Finally I will try to present how the party became a band, 

Ceausescu‟s band. 

The essential aspect of the article is the gradual process of limiting 

the political power within a group increasingly smaller people. It is a 

historical analysis, but wants to be and sociological one too. I haven't tried 

to assume the interpretation of the specialists, only to present and analyze it. 

More about the evolution of Communist regime in Romania between 1948-

1965 will be analyzed in the following case study. 

 

Keywords: communism, Romania, power, elites, evolution, party. 
 

Elita comunistă românescă a fost denumită de-a lungul timpului prin 

diferiți termeni, de natură peiorativă sau meliorativă. La nivelul societății mai 

ales după sfârșitul regimului comunist, elita a fost considerată de multe ori 

un grup care a deținut puterea, o adunare, un club sau cum istoricul Vladimir  

Tismăneanu o definește, o sectă1. În acest fel avem portretul a 45 de ani în 

care la conducerea țării s-au aflat persoane care nu au fost tocmai dorite de 

către populație, sau mai bine spus alese în adevăratul sens al cuvântului. Cu 

toate că cenzura impusă nu a permis o contestare a liderilor, populația a ales 

să ironizeze uneori conducerea prin teatru sau bancuri. 
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Lucrarea de față dorește să aducă în atenție un aspect mai puțin 

dezbătut al regimului comunist. Nu mă voi referi la represiune, structuri de 

securitate sau alte teme care au o importanță deosebită în studierea regimului 

comunist din România. Voi alege să acord atenție schimbărilor generaționale 

ale grupurilor de persoane care au condus P.C.R. și a felului în care aceștia 

au evoluat din anul 1948 și până în anul 1965, cum au ajuns la conducerea 

partidului și implicit a țării, modificările pe care le-au suferit aceaștia (ca și 

grup) cât și partidul, dar și cum au ajuns în final un clan, clanul Ceaușescu. 

Aspectul esențial al lucrării îl constituie procesul gradual de limitare 

a puterii politice în cadrul unui grup din ce în ce mai restrâns de oameni. Este 

o analiză istorică, dar se dorește a fi și una de natură sociologică. În 

redactarea ei am urmărit evoluția elitelor în cadrul partidului, fenomenul de 

schimbare și restructurare a grupurilor care dețineau puterea și în final 

decăderea partidului. Sursele consultate pentru elaborarea lucrării fac parte 

din literatura de specialitate, sunt necesare pentru veridicitatea acesteia și îi 

pot atribui lucrării o valoare deosebită în domeniul de cercetare. Acestea sunt 

în totalitate izvoare edite, volume de documente, literatură generală sau 

articole de specialitate. Multitudinea surselor folosite cât și varietatea lor 

constituie un proces necesar în analiza elitelor politice românești și a 

evoluției acestora. Nu am încercat să discut valoric interpretarea unor 

specialiști, ci doar să o prezint și să o analizez, considerând că evoluția din 

istoriografia româneascăa celor care au deținut frâiele și destinele României 

timp de 45 de ani sunt atinse oarecum tangențial. Mă bazez în această 

afirmație pe faptul că am identificat puține lucrări care să discute acest 

fenomen, iar cele care o fac se axează mai mult pe schimbarea liderului, 

politica dusă de către acesta și cercul de oameni care îl înconjurau. Lucrările 

analizează mai puțin felul în care generațiile s-au succedat sau au influențat 

într-un fel sau altul societatea.2 

Elita se definște ca un grup de persoane care este situat în vârful 

piramidei sociale, fiind susținută de societate și slujitori de mijloc ai puterii 

care se intercalează între cele două. (conf. Mills)3.Elita conducătoare 

comunistă avea ca fundament teoria marxist-leninistă și propunea eliminarea 

diferențelor sociale, însă din pacate ea tocmai asta e creat, noi diferențe 
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sociale.4 Acest lucru poate se datorează și controlului centralizat al producției 

intelectuale, a cărui evoluția a fost marcată nu de capacitățile fiecăruia ci de 

manifestările de loialitate față de conducător. Problema majoră a regimurilor 

comuniste a reprezentat-o însă moștenirea, sau succesiunea la putere, după a 

denumit-o Mary Ellen Fischer, succesiunea reprezintă călcâiul lui Achile5al 

regimurilor totalitare.Cercetătorul Carl Beck se apleacă și el asupra acestei 

teme, numai că el mai adaugă alte două probleme specifice ale lumii 

comuniste și anume : influența naționalismului asupra unei ideologii 

presupus internaționaliste și conflictul dintre principiile revoluționare și 

practica guvernării6. Specific în zona dedicată analizei elitelor comuniste în 

istoriografia românească găsim lucrări ale lui Dennis Deletant, Stelian 

Tănase sau Dinu Gheorghiu, în cea internațională autori precum Mary Ellen 

Fischer și Milovan Djilas acordă o importanță deosebită acestui domeniu al 

istoriei.  

Geneza elitei conducătoare comuniste în România apare acolo unde 

nu mulți s-ar fi așteptat, la Doftana o închisoare cu regim politic din 

localitatea Telega, județul Prahova, înființată în anul 1895, elita urmând să 

ajungă la maturitate în lagărul de la Târgu-Jiu. În aceste două locuriau fost 

încarcerați în perioada interbelică viitorii lideri ai elitei comuniste: Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol sau Nicolae Ceaușescu7. Începuturile 

regimului comunist în România postbelică au cunoscut o perioadă 

tumultoasă cu momente de neînțeles, dar necesare instaurării regimului. În 

acest fel,  în timpul, dar și imediat după încheierea celui de al Doilea Război 

Mondial și instaurarea regimului comunist în România, un triumvirat 

asemeni celui dintre Crassus-Cezar-Pompeii a fost pus în fruntea elitei 

conducătoare. Acest triumvirat a fost compus dinilegaliștii conduși de către 

Ștefan Foriș, cel care aveasă fie eliminat în aprilie 1944, grupul venit din 

inchisori condus de către Gheoghe Gheorghiu-Dej, și grupul de moscoviți 

condus de către Ana Pauker și Vasile Luca.8În realitate însă, favorit pentru 

consolidarea poziției de conducător a fost liderul grupului venit din închisori, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej. Acesta a reprezentat entitatea supremă în cadrul 
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închisorii de la Târgu-Jiu, ba mai mult, cu ajutorul tripletei Bodnăraș-

Pârvulescu-Rangheț care la 4 aprilie 1944 l-a înlocuit pe secretarul P.C.d.R. 

Ștefan Foriș, Dej controla și ceea ce se întâmpla la nivelul partidului în afara 

închisorii. 

Elita românească a fost diferită față de celelalte țări din Estul și 

Centrul Europei în care a fost instaurat comunismul deoarece componenții 

acestei elite s-au aflat mult timp la periferia mișcării comuniste 

internaționale, ba mai mult ei se aflau chiar și la periferia societății românești 

din ale cărui pături sociale și-au tras rădăcinile. Majoritatea membrilor de 

partid în perioada interbelică au provenit din rândul minorităților etnice.9 În 

acest fel o bună relație cu elita suzerană sovietică era una impetuos 

necesară.10Unitatea era cuvântul și sentimentul în jurul căruia va rodii elita 

românească, aceștia fiind conștienți că o ruptură la nivelul lor putea însemna 

schimbarea elitei și implicit a conducerii. Unitatea va marca generația care va 

prelua puterea în 1945-1948 și va continua să o dețină până în 196511. 

Elita comunismului românesc postbelic s-a născut la Doftana și a 

evoluat la Târgu-Jiu, locuri în care Garda veche și-a format nucleul, acolo s-

au cunoscut Gheorghiu-Dej, Pantiușa (sub numele său adevărat Pantelei 

Bodnarenko), Ceaușescu și Alexandru Drăghici. Relațiile dintre Dej și 

agenții sovietici închiși în penitenciar l-au ajutat pe liderul comunist să-și 

elimine rivalii în perioadele 1944-1948, 1952 și 195712.Nevoia de cunoaștere 

în ceea ce privește ideologia comunistă a lui Dej a fost cultivată cu ajutorul 

principalul său mentor în închisoare, Gheorghe Stoica (născut Moscu Kohn), 

a fost cel care i-a vorbit despre marxism-leninism. Odată ajunși la putere 

această sectă mesianică13 venită din inchisori începe cu anul 1948 să își 

exercite puterea14. Prima etapă a fost reprezentată de o perioadă de 

reorganizare a Partidului Muncitoresc Român, perioadă în care cei cu stagii 

dinainte de 1944 aveau să fie eliminați și să lase locul altor tineri dornici de 

afirmare și dornici să beneficieze de avantajele unui partid aflat la 
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guvernare.15 După o perioadă de relativă relaxare, în care au existat chiar și 

mișcări studențești16,  a urmat o perioadă de eliminare a potențialilor 

adversari politici între anii 1948-1953 și de epurare a membrilor partidului, 

urmată la rândul ei de o perioadă de subordonare a societății care a durat 

până în anul 1965.  

Eliminarea vechilor elite avea ca scop consolidarea celei noi. După 

ce prima fază a epurărilor s-a încheiat în 1950, ea fiind continuată sub o 

formă sau alta până în 1955, intervalul acesta a fost folosit pentru a întări 

structurile partidului și pentru a forma o unitate între elita veche (cea din 

inchisori) și cea nouă. Ca o formă de supraviețuire în contextul noii politici 

de la Kremlin, de condamnare a cultului și politicilor staliniste. Elita 

conducătoare avea să se integreze în societate pas cu pas, congresul din 

decembrie 1955 consolidând practic noua clasă, așa cum a fost ea definită de 

către Milovan Djilas17. În realitate această nouă clasă era formată din 

veteranii grupului Dej care dețineau puterea în partid și formau nucleul cel 

mai important. Concentrând puterea în mâinile unui grup restrâns, elita 

conducătoare a rămas în ideea dogmei staliniste, respingând tot ceea ce era 

nou în ideologiile celorlalte partide comuniste din Estul și Centrul Europei. 

Din această cauză în interiorul partidului se vor forma o serie de clivaje, 

moștenite de pe timpul luptei pentru putere 1948-1953 și continuate după 

reformele declanșate de liderul sovietic Nikita Hrușciov. După ce Miron 

Constantinescu și Iosif Chișinevschi au fost îndepărtați, datorită faptului că s-

au opus politicii de destalinizare de la București a priori celei de la 

Moscova18. La nivelul elitei conducătoare începe o perioadă de emancipare și 

un proces de tranziție în urma căruia elita a devenit tot mai unificată19.(Acest 

lucru se poate obseva în momentul conducerii colective atunci când 

Gheorghiu-Dej renunță la putere pentru o scurtă perioadă de timp, doar 

pentru a-și consolida și mai puternic rolul de lider20).Cu toate că datorită 

relației nu tocmai bune cu elita suzerană a P.C.U.S. insecuritatea la nivelul 

P.M.R. crește și în același timp evoluțiile stagnează, începutul anilor ”60 a 

adus în rândul partidului un nou grup social al elitelor profesionale. Grup 
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intrat în partid în perioada când Nicolae Ceaușescu a fost responsabil cu 

membrii, viitorul lider va folosi acest grup nou odată ajuns la putere. De fapt 

partidul, a ales să își redeschidă porțile pentru a-și crea noi elite după șapte 

ani de epurări, ca o măsură de precauție pentru a evita posibilitatea formării 

unei contra elite în afara P.M.R.21 

Elitelor conducătoare, dar și celorlate cadre din partid le trebuia un 

mediu în care să se profesionalizeze în doctrina marxist-leninistă. Aceste 

mediu a apărut sub forma școlilor de partid înființate după 1945. Chiar dacă 

la început acestea au fost create după model sovietic, ulterior fiecare țară din 

blocul comunist își va dezvolta școlile după propriile nevoi personale. Școala 

Superioara A.A. Jdanov și Școala Centrală Ștefan Gheorghiu, au fost cele 

două școli înființate în România. Această dublă structură îi era benefică 

partidului deoarece pe băncile școlilor se pregăteau din punct de vedere 

ideologic muncitorii, intelectualii și ceilalți membrii de partid acceptați. Cele 

două școli au fost unificate în 1954 pentru a simplifica organizarea, dar 

acestă schimbare a survenit și datorită faptului că în această perioadă se 

instaura național comunismul. O încercare a partidului de a obține o 

autonomie a regimului de la București față de cel de la Moscova22. După cum 

bine se poate observa, în acele timpuri ascensiunea socială a unui individ era 

controlată de către partid și nu de puține ori recrutarea elitelor profesionale s-

a făcut în funcție de ideologia politică susținută sau de loialitatea față de 

conducător. Dacă în timpul lui Gheorghiu-Dej acest lucru a fost mai puțin 

sesizabil, odată cu venirea lui Nicolae Ceaușescu la conducerea partidului, 

lucrurile au început să devină din ce în ce mai clare. 

Schimbarea liderului generației, pentru că sunt de părere că 

schimbarea de generații se produce mai târziu, are loc în anul 1965, an în 

care Gheorghe Gheorghiu-Dej moare. Thomas Kunze ne relatează în 

biografia dedicată lui Nicoale Ceaușescu23, dorința de ascesiune pe care 

acesta a avut-o încă din timpul în care s-a aflat în postul de instructor de 

partid la Constanța și mai apoi în Olt, Raionul Teleorman. Tânarul de 28 de 

ani a fost trimis de către Dej în provincie pentru a-l învăța pe acesta munca 

de partid dar și faptul că puterea nu este legată neapărat de funcție.24 Încă din 

această perioadă putem observa cum Ceaușescu devine într-un fel sau altul 
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favoritul lui Dej în detrimentul lui Alexandru Draghici.Visul lui Ceaușescu 

de a ajunge în fruntea P.M.R. începe în 1948 atunci când acesta a fost numit 

subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii,visul continuă în anul 1950 când 

schimbă Ministerul Agriculturii pentru cel al Apărării și este numit general 

locotenent de infanterie și ministru adjunct, ulterior devine membru plin al 

Comitetului Central al P.M.R. în 1952. Această ascensiune fulminantă a lui 

Nicolae Ceaușescu l-a făcut uneori să uite că este cu picioarele pe pământ, 

nu puține au fost situațiile în care membrii vechi în partid precum Alexandru 

Bârlădeanu sau Gheorghe Apostol l-au criticat printre dinții25.Cu toate 

acestea, ascensiunea lui Ceaușescu a continuat odată cu numirea lui în 

funcția de secretar al C.C. al P.M.R., astfel, ajuns acum la vârsta de 36 de ani 

tânărul crescut sub atenția părintească a lui Gheorghiu-Dej se ocupa cu 

problemele organizatorice ale partidului. Etapa ascensiunii finale a lui 

Ceaușescu sub guvernarea lui Dej s-a finalizatîn luna lui decembrie 1955 

atunci când viitorul lider al partidului a fost primit în cadrul Biroului Politic 

și ulterior numit responsabil cu  întregul aparat de represiune al regimului. 

După cum am menționat anterior se pare că Nicolae Ceaușescu a fost 

preferatul la succesiune a lui Gheorghiu-Dej în detrimentul mai tânarului 

Alexandru Draghici.26 Rivalitatea dintre Ceaușescu și Drăghici era cât se 

poate de sesizabilă, însă la nivelul partidului cei doi se purtau ca niște buni 

prieteni, conștineți fiind că o răfuială nu le-ar aduce prea multe beneficii. 

Odată cu moartea lui Dej scena luptei politice dintre cei doi a fost 

deschisă, însă succesiunea s-a dovedit a fi una fără prea mari probleme. 

Ceaușescu a beneficiat  de sprijinul mai marilor baroni Ion Gheorghe Maurer 

și Chivu Stoica, cei doi dorind să-și asigure pozițiile din cadrul partidului, 

ulterior acest lucru s-a și întâmplat27. După spusele sale într-un interviu 

acordat Laviniei Betea, Maurer avea să regrete mai târziu decizia luată28. În 

momentul în care Nicolae Ceaușescu a ajuns la conducerea partidului pentru 

că doar în teorie între 1965-67 partidul a fost condus de triumviratulMaurer-

Stoica-Ceaușescu, ultimul dintre ei avea patru posibili adversari, după cum 

menționează Adrian Cioroianu. Eu cred că erau doar trei și anume : 

Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș și Alexandru Drăghici, mai cu seamă 

ultimul dintre ei putea reprezenta o adevărată amenințare. Nu sunt de părere 

că C. Stoica reprezenta un posibil adversar pentru Ceaușescu29.Având 
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experiență cu munca de cadre și reorganizarea partidului în anii ”50, viitorul 

lider o folosește cu iscusință acum ajuns la putere, să nu mai spun că 

beneficia și de sprijinul celui de al doilea eșalon al partidului,care îl 

simpatiza, printre membrii acestui eșalon fiind numeroase cadre recrutate 

chiar de el. 

Ca orice lider comunist ajuns la putere, pentru a-și consolida poziția, 

Ceaușescu se vede nevoit să condamne fostul regim al lui Dej, cel care îl 

ținuse sub aripa sa protectoare. În realitate campania de defăimare a fostului 

regim avea rolul de a-l îndeparta pe cel mai puternic adversar politic, 

Ministerul Internelor și anume Alexandru Drăghici. Lupta dintre cei doi s-a 

încheiat odata cu Congresul al IX-lea al P.C.R., congres în cadrul căruia 

Ceaușescu a fost ales Secretar General al Partidului30.Odată cu începutul 

anilor ”70 elita începe să se schimbe, baronii cei vechi sunt îndepărtați si lasă 

locul aparaticicilor lui Ceaușescu care reprezentau noua, nouă elită, una 

ideologizată și ineficientă, dar mai ales coruptă. Această n.n. clasă a fost 

recrutată spre sfârșitul anilor ”40 și s-a construit ca și entitate în jurul anilor 

”60 atunci când datorită politicii de liberalizare le-a fost croit un drum către 

păturile decizionale. Din păcate, în anii ”90 ea va constitui majoritatea celor 

de la conducere31.Din această nouă elită îi menționez pe Ion Iliescu, Cornel 

Onescu, Janos Fazekas, Vasile Patilineț, Ion Stănescu sau Ilie Verdeț.Adam 

Burakowski  afirmă în cartea sa, Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965-

1989. Geniul Carpaților, faptul că regimul încheie perioada de liberalizare în 

anul 1968. Burakowski are o părere diferită față de majoritatea cercetătorilor 

care sunt de părere că perioada de liberalizare se încheie în 1971 odată cu 

vizitele liderului în China și Coreea de Nord. Burakowski menționează faptul 

că Ceaușescu s-a speriat de propriul lui succes datorat declarațiilor de după 

evenimentele din capitala Cehoslovaciei și trăia cu impresia că regimul de la 

Moscova nu îl mai dorește la cârma P.C.R. Ulterior acestui moment el începe 

să închidă porțile unei liberalizări și așa timide32. 

Elita anilor 70 sau mai bine spus noua, nouă elită, a început să se 

afirme din ce în ce mai mult odată cu anul 1971 atunci când Nicolae 

Ceaușecu alege să pună capăt liberalizării și să  accelereze campania de 

industrializare. Asceastă ascensiune a noii elite nu avea ca scop reînnoirea 

păturilor partidului, ea a fost controlată în folosul liderului33. Congresul al 
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XI-lea, respectiv cel de al XII-lea au însemnat îndepărtarea celorlalți 

membrii ai partidului și acapararea puterii de către clanul Ceaușescu34.Unul 

dintre persoanele îndepărtate în această perioadă este Ion Iliescu cândva 

favorit al liderului, în momentul în care acesta a simțit faptul că fostul ucenic 

îi putea fi un oarecare adversar îl trimite pe Iliescu la Iași însărcinat cu postul 

de secretar de partid. 

Un alt aspect important al politicii elitei românești este reprezentat de 

fenomenul rotației cadrelor. Acest fenomen dorea să instaureze în rândul 

partidului, dar mai ales în rândul elitei conducătoare un climat de 

insecuritate, benefic conducătorului. În acest fel, elita a fost împiedicată să-și 

formeze o bază personală de putere, eventual o oază de autoritate35. Nicoale 

Ceaușescu a afirmat în nenumărate cazuri faptul că rotația trebuie să fie 

considerată ca un proces normal și că nimeni nu trebuie să aibă sentimentul 

de neîcredere, ba dimpotrivă36. Cu toate acestea putem observa cum în 

cadrul Secretariatului C.C. al P.C.R. în perioada 1981-1989 din totaul celor 

27 de personaje politice care au figurat ca membri, doar trei dintre ei nu au 

părăsit structura : Nicolae Ceaușescu, Ion Coman și Emil Bobu. Adrian 

Cioroianu numește acest sistem de rotație și suprapunere a posturilor drept 

sistem politic orbital. Ceaușescu și familia sa fiind în centrul puterii în 

permanență și hotărând pe cine să înlocuiască sau să degradeze. Unele 

persoane se rotesc în sus, iar altele datorită faptului că au intrat în dizgrația 

conducătorului se rotesc în jos sau stagnează. Astfel, singul mod în care 

puteai evolua a fost cel de întrare în grațiile lui Ceaușescu, această luptă a 

acaparat până și cele mai mici structuri ale partidului și nu în ultimului rând 

ale societății. Un exemplu ne este dat de către cercetătorul Andrei Florin 

Sora, dacă la începutul regimului Ceaușescu 1965-1969 din 16 secretari, 12 

urcă în partid, doi rămân pe o poziție egală și doar doi pe poziții inferioare, la 

sfârșitul regimului situația stătea total diferit37. Din frica de a nu-și pierde 

poziția, membrii de partid nu încetau să îi aducă laude fantasmagorice lui 

Ceaușescu, ajungând până la sintagma de erou al păcii38. Practic odată cu 

anul 1972, an al începerii rotației permanente a cadrelor de conducere, începe 

și clientismul politic în România. Printre victimele rotației îi menționez pe 
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Paul Niculescu-Mizil și Virgin Trofin. Această politică a lui Ceaușescu 

specifică regimurilor totalitare îl face până și pe cel care l-a susținut 

odinioară, Ion Gheorghe Maurer să își ceară pensionarea din motive de 

sănătate.Pentru a înțelege natura fenomenului rotației și felul în care Nicolae 

Ceaușescu își alegea membrii de partid, s-a ajuns ca cei care au fost 

promovați la vârful ierarhiei în timpul ultimului deceniu să aibă cunoștințe 

minime despre Gheorghiu-Dej, sau poate chiar deloc39. Avem așadar 

imaginea unui partid în degringoladă, asta dacă se mai poate numi partid... 

spre finalul dictaturii din vechiul partid au mai rămas doar legendele și 

aparaticici lui Nicolae Ceaușescu. Promovarea îndelungată a membrilor 

Clanului Ceaușescu a amplificat și problemele de ordin politic și social în 

care România se găsea la acea vreme, dând practic naștere la o criză, o criză 

ce avea să se termine abia în decembrie 198940. Asta dacă nu luăm în calcul 

perioada mai gri a anilor ”90. Adevăratele elite au ales să plece în Occident, 

iar cele care nu au reușit să facă acest lucru au rămas să se zbată într-o țară 

comunistă în care pâinea se dădea pe rație, iar pentru o butelie de gaz erai 

nevoit să aștepți o noapte în frig. Între timp familia Ceaușescu își pregătea 

moștenitorul, Nicu Ceaușescu fiul cel mai mic al familiei devine membru 

supleant al  C.C. al P.C.R. în cadrul celui de al XII-lea Congres și a fost 

văzut drept viitorul conducător. Se prea poate, tânarul junior cunoștea 

noțiunile ideologiei ceaușiste, ba chiar și beneficiile rotației, punându-și în 

partid prieteni, aceștia ajungând chiar membrii ai Comitetului Central. Costel 

Pacoste, Pantelimon Găvănescu, Eugen Florescu șiTudor Mohora sunt doar 

câțiva care au beneficiat de ajutorul mezinului familiei Ceaușescu. 

Eșecul campaniei de industrializare, faptul că în România nu s-a 

construit o contraelită care să o contracareze pe cea conducătoare, dar și 

faptul că datoria externă a României era tot mai mare îl face pe Ceaușescu să 

concentreze puterea politică în mâna a tot mai puțini oameni și să limiteze tot 

mai multcirculația elitelor, sugrumând în acest fel întregul aparat politic și 

amorțind partidul. Degradarea vieții politice din anii 80 a fost inevitabilă, 

măsurile luate de Nicolae Ceaușescu și refuzul de a reforma și de a reîntinerii 

partidul au dus la anarhie, practic în România anilor 80 guvernarea a fost 

crudă și ignorantă față de cetățenii țării.Această serie de evenimente și decizii 

împreună cu rolul tot mai mare pe care Elena Ceaușescu l-a avut cu trecerea 

anilor, completată de încrederea tot mai mare pe care Ceaușescu le-a acordat-
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o membrilor de partid promovați de către el, au dus Partidul Comunist 

Român la degradare și mai apoi la ștergerea acestuia de pe scena politică.41 

Invers proporțional cu regimul lui Gheorghiu-Dej carea 

instauratnațional comunismul, conducând ca un șef al unei bande de oligarhi, 

dar respectând într-o oarecare măsură ideologia comunistă, mai bine spus, 

cea stalinistă, regimul Ceaușescu a fost întruchiparea unei dictaturi 

personale, partidul fiind doar o unealtă de consolidare a puterii și propagare a 

mesajelor42. Dacă analizăm în acest moment putem afirma că în România, în 

timpul regimului comunist (1945-1989) au fost 2 elite și jumătate. Prima 

elită a fost compusă din membrii închisorilor, cei care au instaurat 

comunismul în România și sunt considerați părinții regimului. Cea de a doua 

elită a fost compusă din membrii intrați în partid la șfârșitul anilor 1940 

(aparaticici lui Ceaușescu), cei care aveau să urce în partid în următoarele 

două decenii, iar ultima elită este formată din membrii ai Clanului Ceaușescu 

care au distrus viața politică și cred că e mult prea mult dacă o numim elită, 

fie ea și elită conducătoare. 

Este cât se poate de clar că Nicoale Ceaușescu nu a dorit o altă elită, 

toată cariera sa politică s-a bazat pe legaturile de rudenie, în acest fel singurul 

lucru care l-a dorit a fost să păstreze puterea în sânul familiei, o elită 

reprezentând probabil un potențial adversar. Cu o corupție prezentă până și în 

cele mai celulare forme ale statului român și cu aparticici săi la putere 

imediat după 1990, acei oameni noi, dar cu fețe vechi, nici nu e de mirare 

cum societatea românească s-a chinuit atâta timp să facă tranziția spre una 

democratică....uneori am impresia că încă se mai chinuie. 
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FORȚA MOBILĂ TERESTRĂ A NATO. 1960-1990 
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Abstract: At the beginning of the 1960‟s, NATO created its first 

multinational mobile task force, as a mean to obtain an effective“forward 

defense”, a  military conventional instrument to realize deterrence, inside the 

broader Strategy of “Flexible Response”, officially adopted in December 

1967. Although in the last 12 years, the most important aspects of this topic 

were well covered by a number of researchers, there are some that were not 

pointed out. The aim of this brief is to provide an overview of the origins and 

evolution of the Allied Mobile Force (Land) and to highlight some of the 

factors not previously covered. We will outline why this force was created, 

the most important challenges and achievements, and some of the 

implications for the NATO  force structure after 1990. 

 

Keywords: NATO, AMF (L), NATO Mobile Task Forces, NATO Mobile 

Force, NATO Rapid Reaction Forces 

 

Strategii 

 
Strategia „Ripostei Flexibile”, adoptată de NATO în decembrie 1967, 

se prefigurase deja în MC 14/2 și MC 48/21. În cele două documente din 

1957, se menționa că NATO trebuia să fie pregătită pentru a putea răspunde 

„infiltrărilor, incursiunilor sau acțiunilor locale ostile”, dar fără a recurge la 

folosirea armelor nucleare2. Se considera că sovieticii vor încerca, din ce în 
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Facultatea de Istorie, Universitatea din București. Coordonator științific: Lector Dr. 

Bogdan Antoniu.  
1
 Gregory Pedlow, NATO International Staff Central Archives (Eds.), NATO Strategy 

Documents 1949–1969, Bruxelles, 1997, p. 20. Disponibil online la:  

http://www.nato.int/archives/strategy.htm, accesat: 16. 12. 2016. 
2
 NATO Archives Online (NAO), Fonds  MC – 03 – Military  Committee (MC), 

Military  Committee Series (MCS),  A Report By The Military Committee to the North 

Atlantic Council on Overall Strategic Concept For The Defense Of  The North Atlantic 

http://www.nato.int/archives/strategy.htm
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ce mai mult, să obțină avantaje prin desfășurarea de acțiuni, care să 

submineze coeziunea statelor membre NATO, în zonele ce constituiau linia 

de demarcație dintre cele două blocuri politico-militare. Aceste potențiale 

acțiuni puteau fi atât „deschise” cât și „acoperite”, având „obiective 

limitate”3. În consecință, era necesar ca forțele convenționale ale Alianței să 

devină mult mai mobile și versatile, pentru a le putea contracara4, NATO 

evitând astfel o situație de fait accompli5.  

Atât SUA cât și NATO au început să analizeze și să dezbată și o 

eventuală schimbare a strategiilor lor militare, bazate exclusiv pe riposta 

nucleară masivă imediată, iar la întâlnirea ministerială a NATO de la Oslo 

(8-10 mai, 1961) s-a convenit ca Alianța să își îmbunătățească puterea 

defensivă și capacitatea de descurajare6. MC 14/3 (în formă finală la 16 

ianuarie 1968) și MC 48/3 (în formă finală la 8 decembrie 1969) vor aduce în 

prim-plan și conceptul forțelor multinaționale: „NATO necesită forțe 

multinaționale disponibile imediat, care să fie dislocate în scopul 

                                                                                                                                               
Threaty Organization Area, MC 0014/2 – REV, 21 February 1957, f. 14. Disponibil 

online la: 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/0/104691/MC_0014_2_REV_ENG_PDP.pdf, 

accesat: 16. 12. 2016; NAO, MC, MCS, Report By The Military Committee to the North 

Atlantic Council on Measures To Implement The Strategic Concept,  MC  0048/2, 15 

March 1957, f. 8. Disponibil online la: 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/0/104974/MC_0048_2_ENG_PDP.pdf, accesat: 

16. 12. 2016. 
3
 NAO, MC, Subfonds SG – Standing Group (Subfonds SG), Series SG – Standing  

Group Documents (Series SGD), The Soviet Bloc Strength and Capabilities  1957-1961, 

SG  161/10  (Part II), 20 March 1957, f.1. Disponibil online la: 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/1/116295/SG_161_10_PART_2_ENG_PDP.pdf, 

accesat: 19. 12. 2016; NAO, MC, Subfonds SG, Series SGD, A Report by the Standing 

Group on The Soviet Bloc Strength and Capabilities, SG 161/12 (Final Decision), 1 May 

1959, f. 29. Disponibil online la:  

http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/1/116415/SG_161_12_FINAL_ENG_PDP.pdf, 

accesat: 23. 12. 2016. 
4
 NAO, MC, Subfonds SG, Series SGD, Subseries D/SECY (IPT), H. V. Fraser, 

Memorandum For The Standing Group on Minimum Essential Force Requirements 

1958-1963, D/SECY (IPT) 6/58, 20 January 1958, f. 9. Disponibil online la:  

http://archives.nato.int/uploads/r/null/9/8/98970/D_SECY_IPT_-006-58_ENG_PDP.pdf, 

accesat: 19. 12. 2016. 
5
 NAO, MC, Subfonds SG, Series SGD, A Report by the Intelligence Committee on The 

Soviet Bloc Strength and Capabilities, SG 161/11 (Final Decision), 1 May 1958, f. 23. 

Disponibil online la: 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/1/116364/SG_161_11_FINALn_ENG_PDP.pdf, 

accesat: 23. 12. 2016. 
6
 Gregory Pedlow, NATO  International Staff  Central  Archives (Eds.), op. cit., p. 22. 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/0/104691/MC_0014_2_REV_ENG_PDP.pdf
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http://archives.nato.int/uploads/r/null/9/8/98970/D_SECY_IPT_-006-58_ENG_PDP.pdf
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demonstrării solidarității Alianței, prin aceasta întărind capacitatea de 

descurajare. Deși aceste forțe trebuie să fie capabile să și lupte, rolul lor 

principal este cel demonstrativ”7. 

 Noua strategie prevedea și schema generală de răspuns, în trei pași, a 

NATO, în cazul în care ar fi fost atacată: apărarea directă, escaladarea 

deliberată și răspunsul nuclear general. Tocmai de aceea, cercetători precum 

Beatrice Heuser, au descris MC 14/3 ca fiind, de fapt, o strategie a 

escaladării flexibile, ,,flexible response” caracterizând mai bine gândirea 

strategică anterioară a NATO8.  

Așadar, încă din a doua parte a anilor ‟50, pentru planificatorii 

militari ai Alianței, riscul unui atac nuclear general din partea sovieticilor 

începea să scadă. În schimb, aceștia considerau mult mai probabile, în 

viitorul apropiat, acțiunile agresive cu forțe convenționale, în zonele de 

frontieră cu Pactul de la Varșovia, în special în flancuri. Dintr-o dată, 

flancurile de Nord și de Sud ale NATO au căpătat o și mai mare importanță 

strategică9. 

 

Idei și planuri 

De la sfârșitul anului 1956, când a fost numit Comandant Suprem al 

Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Generalul Lauris Norstad s-a 

confruntat, împreună cu Statul său Major, cu două probleme (nu singurele) 

care nu vor putea fi rezolvate, în mod satisfăcător, pe toată durata Războiului 

Rece și nici după încetarea acestuia: resurse financiare limitate și efective 

insuficiente10. Declanșarea Crizei Berlinuluiîn 1958, va determina elaborarea 

                                                           
7
 NAO, MC, MCS, Military Decision On MC 14/3. A Report By The Military Committee 

to the Defense Planning Committee on Overall Strategic Concept For The Defense Of 

The North Atlantic Threaty Organization  Area,  MC  0014/3, 22 September 1967, f. 14. 

Disponibil online la:  

http://archives.nato.int/uploads/r/null/2/1/217036/MC_0014_3_MILDEC_ENG_PDP.pd

f, accesat: 18. 12. 2016; NAO, MC, MCS, Final Decision on MC 48/3. Measures To 

Implement The Strategic Concept For The Defense Of The  NATO Area, MC 48/3 

(Final), 8 December 1969, paragraful 15, f. 8. Disponibil online la:  

http://archives.nato.int/uploads/r/null/2/1/217039/MC_0048_3_FINAL_ENG_PDP.pdf, 

accesat: 18. 12. 2016. 
8
 Beatrice Heuser, NATO, Britain, France and the F.R.G. Nuclear Strategies and Forces 

for Europe, 1949 – 2000, Palgrave Macmillan, London, 1997, p. 53. 
9
 Bernd Lemke, „The development of Alliance strategy 1949 – 2014: A short overview” 

în Idem (Ed.), Periphery or Contact Zone? The NATO Flanks 1961 – 2013, Rombach 

Verlag  KG, Freiburg  i. Br/ Berlin/ Wien, 2015, p. 21.  
10

SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE), SHAPE 

HISTORY  1957, Foreword by R. G. Dupont, Paris, 1967, pp. 71-73. Disponibil online 

la: 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/2/1/217036/MC_0014_3_MILDEC_ENG_PDP.pdf
http://archives.nato.int/uploads/r/null/2/1/217036/MC_0014_3_MILDEC_ENG_PDP.pdf
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Planurilor BERCONS (Berlin Contingencies) când s-a conturat și ideea unei 

forțe mobile care „să acționeze cât mai aproape de Cortina de Fier”11 într-o 

încercare de a implementa încă de atunci apărarea înaintată, concept  esențial  

în cadrul  strategiei „Ripostei Flexibile” de mai târziu. În discuție s-a aflat, la 

propunerea Generalului Hans Speidel, 4 CIBG (4 Canadian Infantry Brigade 

Group), propunere care a venit în același timp în care generalul Norstad se 

gândea că avea nevoie de o formațiune care „să întărească puterea de 

descurajare în eventualitatea unor incidente de frontieră”12.  

Din mai multe motive politico-economico-militare, propunerea 

Generalului Speidel nu s-a concretizat. A fost însă o idee la care Norstad se 

va întoarce destul de repede și o va pune în practică deși, inițial, SACEUR  

lua în calcul, în primul rând, riposta nucleară imediată în cazul unei agresiuni 

din partea sovieticilor. Aceasta reiese dintr-un studiu elaborat de Statul său 

Major, în 1956, care prevedea situația militară pentru anii 1960-1962, 

estimând și numărul și tipul de forțe necesare13. 

                                                                                                                                               
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_archives/20121126_SHAPE_HISTORY_-

_1957.pdf, accesat: 27. 12. 2016; Ibidem,  1958, Paris, 1967,  pp. 2-4. Disponibil online 

la:http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_archives/20121126_SHAPE_HISTOR

Y_-_1958.pdf, accesat: 27. 12. 2016. 
11

 Sean  M. Maloney, „Fire Brigade or Tocsin? NATO‟s ACE  Mobile Force, Flexible 

Response and the Cold War”  în The Journal of  Strategic Studies, Vol. 27, No. 4, 

December 2004, p. 588; Axel Burgener susține însă că Mareșalul  Montgomery (Deputy 

SACEUR  între 2 aprilie 1951 și 23 septembrie 1958) a fost primul care a prevăzut, încă 

din Aprilie 1957, pericolul unor agresiuni limitate, în anumite zone de frontieră ale 

NATO. Montgomery considera că asemenea acțiuni ofereau sovieticilor oportunitatea de 

a testa, fără a-și folosi armele nucleare, unitatea și fermitatea Alianței. Mareșalul a 

concluzionat că, în eventualitatea în care ar fi fost confruntată cu asemenea situații,  

NATO trebuia să răspundă agresorului cu formațiuni militare multinaționale, interzicând 

un atac limitat înainte să se dezvolte și să conducă la un război generalizat – Axel 

Burgener, „Forward Defense”, în Trevor N. Dupuy, Franklin D. Margiotta (editori 

științifici), International Military and Defense Encyclopedia,Vol.2,Brassey, Washington, 

1993, p. 993. 
12

 Ibidem, pp. 588-589. 
13

 SHAPE, op. cit., 1957, pp. 71 – 72. Este vorba despre Force Posture Allied Command 

Europe 1960-1962. Studiul a fost semnat de către SACEUR și trimis superiorilor săi, la 

Washington. Grupul Permanent  l-a examinat în  paralel cu un alt studiu, sosit din partea 

amiralului american Jerauld Wright, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Atlantic 

(SACLANT). În evaluarea sa, Norstad  prevedea doar un  război  nuclear  general și 

recomanda  riposta nucleară  imediată, chiar dacă sovieticii ar fi atacat cu arme nucleare 

sau nu. SACLANT luase însă în considerare și posibilitatea unui „război limitat” și 

sublinia, în studiul său, faptul că națiunile NATO, atât fiecare  în  parte cât și împreună, 

în cadrul Alianței, trebuiau să își mențină flexibilitatea de a reacționa cu și fără utilizarea 

armamentului  nuclear. Grupul Permanent a concluzionat că diferențele de viziune și 
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Analizând situația din flancuri, SACEUR era din ce în ce mai 

îngrijorat: în Nord, nordul Norvegiei și insulele daneze Zealand erau 

punctele cele mai vulnerabile, iar în Sud (Tracia turcă, Estul Anatoliei) 

situația se prezenta, și va rămâne, chiar mai amenințătoare, mai ales pentru 

că Grecia și Turcia se aflau și se vor afla într-o stare de tensiune continuă14. 

Reconsiderând ideea unei forțe mobile, Norstad, împreună cu Șeful Statului 

său Major, Generalul-Locotenent J. E. Moore, au reanalizat MC 14/2 și MC 

48/2 precum și Planul integrat al Forțelor Nucleare, MC 70, concluzionând 

că strategia oficială în vigoare permitea înființarea unei asemenea formațiuni 

militare. 

 Pe de o parte, această forță (multinațională și foarte mobilă) putea 

reprezenta, într-o situație de criză (provocare, intimidare, penetrare, atac) 

soluția care să o „stingă” repede, înainte să se extindă periculos și să conducă 

la declanșarea unui război generalizat, prin transmiterea unui semnal clar că 

NATO este o alianță fără fisuri de solidaritate și este decisă să apere, fără 

ezitare, fiecare membru al său. Pe de altă parte, forța putea fi foarte eficientă 

și în planul politicii interne, întărind coeziunea aliaților. 

După cum remarcă Dionysios Chourchoulis, mai mulți oameni 

politici din Vestul Europei, considerau că existența unei asemenea forțe 

mobile multinaționale, ar fi atenuat sentimentul izolării încercat de  către 

                                                                                                                                               
concepție erau prea mari și trebuiau, cumva, reconciliate, înainte ca cele două studii să 

poată fi acceptate de către Consiliul Nord-Atlantic. Atât Norstad cât și SACLANT s-au 

arătat dispuși să colaboreze. Toate acestea se întâmplau, așadar, în 1956, și putem să 

luăm în calcul faptul că flexibilitatea în gândire și soluții a SACLANT l-a putut influența 

pe Norstad. Atunci cand Montgomery și apoi Speidel i-au vorbit despre o forță 

multinațională mobilă, Norstad (considerat ,,părintele” AMF [L]) a fost,  probabil,  mult  

mai  dispus  să  analizeze  aceste  idei, și, în cele din urmă, să le pună în  practică.  
14

 Pentru analize detaliate cu privire la situația din flancurile NATO în timpul Războiului 

Rece, vezi: Dionysios Chourchoulis, „A secondary front? NATO‟s forward defense 

strategy and it‟s application in the southeastern region, 1966 – 1974” în Bernd Lemke 

(Ed.), op. cit., pp. 117 – 134; Gjert Lage Dyndal, „The northern flank and high north 

scenarious of the Cold War”, în Ibidem, pp. 87 – 97; Sean M. Maloney, op. cit., pp. 581 -

592; Penetrarea militară sovietică în Orientul Mijlociu era, de asemenea, o amenințare 

pentru flancul sudic al Alianței. Vezi: NAO, MC, Subfonds SG, Series SGD, Report By 

The Standing Group to the North Atlantic Council on The Military Threat To NATO‟s 

Southern  Flank,  SG  255,  6  December 1956. Disponibil online la: 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/1/116234/SG_255_ENG_PDP.pdf, accesat: 19. 

12. 2016; NAO, MC, Subfonds SG, Series SGD, A Report by the Intelligence Committee 

on the Threat to NATO‟s Southern Flank  arising  from Soviet military  penetration  of  

the Middle East, SG  255/2 (Final Decision), 14 August 1958. Disponibil online la: 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/1/116378/SG_255_2_FINAL_ENG_PDP.pdf, 

accesat: 04. 01. 2017. 
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Grecia și Turcia15. Bernd Lemke a concluzionat, la rândul lui, că înființând 

AMF (L), NATO nu a luat în considerare doar aspectele militare din flancuri, 

ci și riscul slăbirii solidarității Alianței, care suferea din cauza conflictelor 

politice și a intereselor militare generale, astfel „descurajarea inamicului și 

eforturile Alianței de a-și întări propria coeziune au fost cele două fețe ale 

aceleiași monede”16. 

 

„Primii cu cei mai mulți” 

În martie 1960, în cadrul unei conferințe de presă, Generalul Norstad 

a anunțat crearea Forței Mobile multinaționale a NATO, forță care urma să 

dețină atât capabilități convenționale cât și nucleare, ceea ce îi va permite să 

desfășoare un spectru larg de misiuni17. Norstad a expus și concepția sa, 

conform căreia  formațiunile de luptă ale Alianței trebuiau să fie capabile să 

riposteze atât convențional cât și atomic: „trebuie să avem unități atomice 

asociate cu forțele noastre convenționale, care ar putea fi folosite dacă 

situația o va impune”. Ilustrarea acestei concepții era Forța Mobilă pe care 

SHAPE tocmai o organiza, Generalul punctând rolul militar al acesteia: 

A fost numită brigada de pompieri. Această forță mobilă a fost 

activată în urmă cu câteva luni, iar acum lucrăm pentru a-i da viață și 

substanță. Până în acest moment i-a fost alocat un nucleu inițial de patru 

batalioane și patru escadrile aeriene. Forța mobilă poate fi considerată un 

fel de rezervă strategică, dacă luăm în considerare că scopul său este să 

asigure reîntărirea promptă a oricărui punct vulnerabil al NATO, acolo 

unde poate fi eficientă în contracararea unei amenințări care se poate 

dezvolta18. 

SACEUR a mai subliniat că vechiul principiu strategic, primii cu cei 

mai mulți, rămăsese la fel de actual, chiar dacă, în cazul Forței Mobile a 

NATO, cei mai mulți  însemnau, de fapt, un număr relativ redus, adăugând 

că: în termenii timpului de reacție, în termenii potențialei puteri de foc, forța 

                                                           
15

 Dionysios Chourchoulis, op. cit., p. 118. 
16

 Bernd Lemke, „Crisis Management in Turkey and the Problem of Escalation. The 

Allied Mobile Force from 1961 – 2003 and the Future of NATO‟s South Eastern Flank”, 

în Atlantic Voices, Vol. 3, Issue 9, September 2013. Disponibil online la:  

https://issuu.com/atlantic_treaty_association/docs/vol._3__no._9__september_2013, 

accesat: 10. 12. 2016; Vezi și Idem, Die Allied Mobile Force 1961 bis 2002, De  Gruyter  

Oldenbourg, Berlin, 2015. 
17

 Lauris Norstad, citat în Sean M. Maloney, op. cit., p. 592. 
18

 Idem, „The Task of NATO”, discurs la Overseas Club, Hamburg, 21 Aprilie 1961. 

Disponibil online la:  

http://www.uebersee-club.de/resources/Server/pdf-Dateien/1960-1969/vortrag-1961-04-

21General%20Lauris%20D.%20Norstad.pdf, accesat: 23. 12. 2016. 
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mobilă poate reprezenta mai mult decât tot ceea ce a fost mobilizat în 

această manieră până astăzi19. Generalul a evidențiat și posibila funcție 

politică pe care, în opinia lui, această forță o putea îndeplini:  

De exemplu, autoritățile noastre politice, vor putea cere trimiterea 

acesteia într-o zonă amenințată, pentru a demonstra, prin intermediul Forței 

Mobile, solidaritatea membrilor Alianței, transmițând un semnal clar că un 

atac împotriva unuia dintre membri va fi considerat un atac împotriva 

tuturor20.  

În iulie 1961, Norstad a ordonat să fie accelerate activarea formală și 

antrenamentele, în august Grupul Permanent a aprobat conceptul, iar în 

decembrie, Comunicatul Final al întâlnirii ministeriale a Consiliului Nord-

Atlantic, de la Paris (13-15 decembrie 1961) a anunțat: a mobile task force 

has been established21. 

 

Componență și structură 

 

Allied (Command Europe) Mobile Force (Land) – AMF (L)22, a fost 

compusă din trupe de elită (ex. parașutiști) aparținând țărilor membre ale 

NATO care nu se aflau situate în flancuri, aceasta tocmai pentru a scoate în 

evidență solidaritatea Alianței. Unitățile desemnate pentru a constitui AMF 

(L) erau staționate în țările lor (mai puțin cele americane, din Germania) și se 

aflau la dispoziția SACEUR, care le putea chema oricând considera că forța 

trebuia asamblată și dislocată: AMF (L) va fi asamblată din forțe deja 

existente […] aceste unități sunt parte a altor unități operative, dar ele vor fi 

antrenate și echipate  pentru a fi apte să îndeplinească o a doua funcție23. 

La sfârșitul anului 1960, AMF (L) se compunea din patru batalioane, 

reprezentând contribuțiile Belgiei, Germaniei, Marii Britanii și Statelor 

Unite. Componenta aeriană (o componentă navală va fi adăugată abia după 

1990)24 sau AMF (Air), era asigurată de Belgia, Olanda, Marea Britanie și 

                                                           
19

 Ibidem, pp. 3-4.  
20

 Ibidem, p.4. 
21

 D. U. Stikker, Final Communique, 13
th

 – 15
th

 December 1961, Paris, paragraful 9. 

Disponibil online la:http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c611213a.htm, accesat: 19. 

12. 2016. 
22

 Până în 1964 s-a numit, pe rând: Mobile Task Force, ACE Mobile Forces, ACE 

Mobile Land Force, ACE Mobile Land Forces – Sean M.  Maloney, op. cit., p. 592. 
23

 Norstad, citat în Francis A. Beer, Integration and Disintegration in NATO, Ohio State 

University Press, Ohio, 1969, p. 101. 
24

 După 1990, NATO și-a revizuit constant structura forțelor. Din mai 1991, în cadrul 

noii categorii distincte a Forțelor de Reacție, AMF (L) a constituit Forța Terestră de 

Reacție Imediată (IRF [L]), atunci adăugându-i-se și o componentă navală. Această 

http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c611213a.htm
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SUA, care puneau la dispoziție câte o escadrilă de avioane de luptă. Mai 

târziu, Luxemburg va contribui cu un batalion terestru, iar Canada și Italia cu 

câte un batalion terestru și o escadrilă aeriană. 

 La începutul anilor ‟70, AMF (L) era organizată pe două grupuri de 

intervenție: Nord, care includea patru batalioane (câte unul din Canada, 

Italia, Marea Britanie și Luxemburg) din care trei erau antrenate pentru 

operații montane și arctice, și Sud, compus tot din patru batalioane (câte unul 

din Canada, RFG, Belgia și SUA). Pentru ambele flancuri, unități britanice 

erau responsabile cu sprijinul logistic și cu informațiile și recunoașterea, 

serviciile medicale fiind asigurate de unități germane și italiene, în timp ce 

unitățile de ingineri erau puse la dispoziție de către americani și germani. 

Din punct de vedere logistic, AMF (L) era dependentă de sprijinul 

națiunii gazdă, în special în privința camioanelor de transport și al 

combustibilului25. În ceea ce privește timpul de reacție, trei dintre batalioane 

se constituiau în 24 de ore de la alarmă, iar după încă șase ore se aflau deja în 

aer, deplasându-se spre zona de intervenție. AMF (L) putea susține, în caz de 

nevoie, lupte intensive timp de trei zile și, la un nivel mai scăzut, timp de 

încă treizeci (alături de forțele locale din zona unde descurajarea ar fi eșuat și 

ar fi izbucnit războiul). 

 Escadrilele erau dislocabile în 24 de ore de la alarmă, fiind capabile 

să susțină lupte intense timp de o săptămână. Fără să dispună, pe timp de 

pace, de un comandament propriu permanent, AMF (Air) intra, pe timpul 

dislocării într-o situație de criză, sub comanda autorității locale NATO din 

                                                                                                                                               
componentă includea: STANAVFORLANT (Flota Navală Permanentă a Forțelor Aliate 

din Atlantic), STANAVFORMIN (Flota de Vânătoare de Mine ce acționa în zona 

Canalului Mânecii) și STANAVFORMED (Flota Aliată din Marea Mediterană). Pentru 

a nu se crea confuzii este necesar să subliniem faptul că, deși au fost create ca forțe 

navale multinaționale încă de la jumătatea anilor ‟60, STANAVFORLANT (din 1967), 

NAVOCFORMED, din 1969 (predecesoarea STANAVFORMED și care era o grupare 

navală ce se constituía la ordin) și STANAVFORCHAN, înființată în 1973  

(predecesoarea STANAVFORMIN), aceste prime flote multinaționale nu au fost 

niciodată parte a AMF (L) până în 1991 – William T. Johnsen, NATO Strategy in the 

1990s: Reaping the Peace Dividend or the Whirlwind?, Strategic Studies Institute, 1995, 

p. 3. 
25

 Sean M. Maloney, op. cit., pp. 595, 600 – 601; John Weeks, ,,Fuerza Movil del Mando 

Aliado de Europa (AMF): Brigadas de Combate de la OTAN”, articol publicat în Jane‟s 

Defense Review,  No. 1, 1980, trad. Francisco J. BAUTISTA JIMENEZ, pentru 

Ministerio de Defensa, Centro de Documentacion (España), în Boletin de Informacion,  

No. 145- 1, Mayo 1981, p. 12; Robert J. Spidel, Multinational Logistic in NATO: Will It 

Work?, Strategy Research  Project, Carlisle Barracks, U. S. Army College, April 1996.    



 

304 
 

zona în care își desfășura misiunea. Spre sfârșitul anilor ‟70, AMF (Air)  

însuma 100 de  avioane  de  vânătoare – bombardament26. 

Statul Major al Forței Mobile, constituit în 1961 era, la rândul lui, 

multinațional, iar Cartierul General, plasat inițial în Seckenheim (RFG), a 

fost  mutat, ulterior, la Heidelberg27, AMF (L) rămânând în subordinea 

directă a SACEUR28 până în 1970, atunci când  a fost trecută sub ordinele 

Comitetului de Planificare a Apărării. Forța Mobilă nu va dispune, în cele din 

urmă, de arme nucleare, chiar dacă inițial a fost concepută și pentru a fi un 

mijloc de a aduce arme nucleare și în regiuni unde, în prezent, nu există (ex. 

nordul Norvegiei)29, autoritățile militare și politice din NATO urmărind, mai 

ales de la jumătatea anilor ‟60, să realizeze un echilibru între forțele nucleare 

și forțele convenționale30.  

Pe de altă parte, a existat încă de la început, teama că dislocarea 

AMF (L) în scopul de a acționa cât mai ostentativ, în vederea descurajării 

inamicului, ar fi putut avea și efectul invers: provocarea acestuia. În sfârșit, 

experții militari ai NATO și mai mulți oficiali au concluzionat că folosirea 

armelor nucleare tactice nu ar fi făcut decât să ducă la escaladarea și nu la 

izolarea și ,,stingerea” unei crize sau a unui  conflict  local31. 

 

Evoluții 

 

AMF (L) nu va fi dislocată niciodată, până la sfârșitul Războiului 

Rece, într-o situație reală de criză și, în consecință, unii dintre comandanții 

forței au fost dezamăgiți și nemulțumiți32. Cu toate acestea, până în 1990 

AMF (L) a desfășurat peste 100 de exerciții (tipice erau cele din seria 

„Express”) în toate zonele de intervenție stabilite în conceptul operațional33. 

                                                           
26

 John Weeks, op. cit., p. 9. 
27

 Bernd Lemke, op. cit., p. 4. 
28

 Primul comandant al Forței Mobile, Generalul Maior Michael Fitzalan Howard, a fost 

numit în funcție abia în 1964. 
29

 Report of the Ad Hoc Committee on Defense Policy, 30 September 1963, apud Sean  

M. Maloney, op. cit., p. 594. 
30

 NAO, MC, MCS, Report by the Military Committee to the North Atlantic Council on 

Force Requirements for end  1966,  MC 26/4, 11 December 1961. Disponibil online la: 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/2/1/217030/MC_0026_4_ENG_PDP.pdf, accesat: 

10. 12. 2016. 
31

 Dionysios Chourchoulis, op. cit., p. 121. 
32

 Sean M. Maloney, op. cit., p. 605. 
33

 Conceptul operațional a fost cuprins în documentul  MC 78, aprobat la 13 noiembrie 

1961 și intitulat The Operational Concept of ACE Mobile Forces as Approved by the 

Military Committee and as Noted by the North Atlantic Council, SGM-48-61. Conform 

acestuia, zonele de intervenție, în Nord, erau: N 1 (Norvegia) și N 2 (Zealand). Pentru 

http://archives.nato.int/uploads/r/null/2/1/217030/MC_0026_4_ENG_PDP.pdf
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Această mișcare continuă a Forței Mobile a NATO între flancurile de Nord și 

de Sud, precum și gradul de interoperabilitate34 pe care a reușit să-l atingă, 

demonstrează însă că AMF (L) și-a îndeplinit cu succes misiunea de 

semnalizare și descurajare. În același timp a devenit un adevărat laborator, în 

care s-a testat conceptul de forță multinațională de reacție rapidă, rafinat 

ulterior de NATO prin intermediul Corpului Aliat de Reacție Rapidă 

(ARRC), celorlalte Corpuri de Desfășurare Rapidă (NRDC‟s) și Forței de 

Răspuns (NRF).  

Înființarea AMF (L) a fost, totodată, o inițiativă bine primită de către 

statele membre ale NATO, iar potențialul acestui concept a fost sesizat încă 

din primul moment. Astfel, la începutul anilor ‟60, Generalul italian 

Raphaelle Cadorna, Jr., a propus ca AMF (L) să fie transformată în divizie. 

Cadorna considera că Forța Mobilă, astfel constituită, ar fi putut opera global 

și să desfășoare și misiuni de intervenție în caz de dezastre  naturale, și de 

salvare a civililor35.  

 Problemele principale care vor marca existența AMF (L) vor fi cele 

care, în mare măsură, afectează forțele de reacție rapidă ale NATO și astăzi: 

contribuția scăzută cu forțe adecvate, din partea aliaților, contribuția cu 

fonduri pentru achitarea costurilor aplicațiilor militare (cine și cât să 

plătească) și cea referitoare la transportul aerian al forței în zonele de 

intervenție în timp util36. De la bun început, SACEUR și-a dat seama că o 

                                                                                                                                               
flancul de Sud au fost stabilite S 1 (Tracia turcă), S 2 (Nord-Estul Greciei), S 3 (Sud-

Estul Turciei) și S 4 (Nord-Estul Italiei). La sfârșitul anului 1970 va fi adăugată o nouă 

zonă de intervenție pentru flancul de Sud, S 5 (Estul Anatoliei), conform prevederilor 

noului concept operațional al AMF (L), aprobat în aprilie 1970 de către Comitetul 

Militar și intitulat General Directive for the ACE Mobile Force (AMF) – Sean M. 

Maloney, op. cit., pp. 600- 611, nota 33; Dionysios Chourchoulis, op. cit., pp. 128 – 129; 

Bernd Lemke, op. cit., p. 4. 
34

 Jeffrey P. Bialos, Stuart L. Koehl, The NATO Response Force: Facilitating Coalition 

Warfare through Technology Transfer and Information Sharing, Center for Technology 

and National Security Policy, Washington D.C., September 2005, p. 18, nota 21. 
35

 Bernd Lemke, op. cit., p. 9. 
36

 Unii analiști consideră generarea și mișcarea forțelor, o ,,artă pierdută” de către 

N.A.T.O. Actuala VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), Gruparea 

Multinațională de Forțe cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat, care constituie ,,vârful de 

lance” al  Forței de Răspuns a NATO (NRF), s-a deplasat  recent, către Europa Centrală, 

în vederea desfășurării unui exercițiu, cu avioane comerciale și nu cu avioane militare. 

Vezi: Alexander  G. Crowther, ,,NATO Nouvelle: Everything Old Is New Again”, în  

Joint  Force  Quarterly  83, 4th  Quarter , October  01, 2016. Disponibil online la: 

http://ndupress.ndu.edu/JFQ/Joint-Force-Quarterly-83/Article/969675/nato-nouvelle-

everything-old-is-new-again/, accesat: 20. 12. 2016. 

http://ndupress.ndu.edu/JFQ/Joint-Force-Quarterly-83/Article/969675/nato-nouvelle-everything-old-is-new-again/
http://ndupress.ndu.edu/JFQ/Joint-Force-Quarterly-83/Article/969675/nato-nouvelle-everything-old-is-new-again/
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altă provocare pe care trebuia să o depășească AMF (L) era reprezentată de 

necesitatea standardizării armamentului, muniției, și echipamentului37. 

 Primul exercițiu al Forței Mobile, desfășurat în Sardinia, în 

octombrie 1961, a fost numit „First Try” și nu a implicat toate unitățile 

componente. Raportul post-exercițiu a consemnat: o concluzie importantă 

este aceea că , în pofida diverselor tipuri de echipament, a diferitelor limbi 

vorbite, trupele noastre pot opera efectiv împreună38. Dar generalul Norstad 

înțelesese că lucrurile trebuiau să se schimbe repede: nu putem avea cinci 

feluri de trupe, nu putem avea cinci tipuri de muniție [...] trebuie să realizăm 

o standardizare39.  

Pe parcursul anilor ce vor  urma, va fi din ce în ce în ce mai greu ca 

SACEUR să obțină trupe care să intre în compunerea AMF (L). Se căutau 

grupări de elită, iar statele membre NATO care le dețineau încercau să le 

păstreze numai pentru armatele lor. În același timp, deși Comitetul de 

Planificare a Apărării luase în discuție, încă din 1967 Conceptul pentru 

Reîntărirea Externă a Flancurilor40, care va fi aprobat în aprilie anul 

următor, numărul forțelor terestre ale NATO din Europa va scădea și mai 

mult după 1968, când unități ale armatei SUA au fost retrase. 

Complexitatea problemelor politico-militare din estul Mării 

Mediterane (războiul Arabo – Israelian, disputa asupra Ciprului), conjugate 

cu imposibilitatea Greciei și Turciei de a-și asigura forțe suficiente pentru 

propria apărare, au făcut ca flancul de Sud-Sud/Est să rămână, în continuare, 

cel mai vulnerabil punct al Alianței. Tot în această zonă, NATO se aștepta 

ca, în cazul declanșării războiului, forțe românești și bulgare (împreună cu 

forțe sovietice) să forțeze o pătrundere spre Strâmtori 41. De altfel, între 12 și 

21 februarie 1973, în România s-a desfășurat un joc de război pe hartă, când, 

pentru prima dată, Comandamentul Forțelor Armate Unite al Organizației 

Tratatului de la Varșovia, a prevăzut ca frontul românesc să acționeze pe 

direcția operativă turcă, scopul fiind forțarea strâmtorii Dardanele42.  

                                                           
37

 Francis A. Beer, op. cit., p. 101. 
38

 Exercise FIRST  TRY Fact Sheet, October 1961, apud Sean M. Maloney, op. cit., p. 

596. 
39

 Norstad, citat în  Francis A. Beer, op. cit., p. 101. 
40

 Defence Planning Committee, Decisions of Defence Planning Committee in 

Ministerial Session. Note by the Chairman, DPC/D (67) 23, 11
th

 May 1967, editat în 

Gregory Pedlow, NATO International Staff Central Archives (Eds.), op. cit., pp. 333-

334. Disponibil online la: http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a670511a.pdf, accesat: 

05. 01. 2017. 
41

 Sean M. Maloney, op. cit., p. 600. 
42

 Petre Opriș, România în Organizația Tratatului de la Varșovia (1955-1991), Cuvînt 

înainte de prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, Editura Militară, București, 2009, p. 160. 

http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a670511a.pdf
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În flancul nordic însă, în afară de prezența AMF (L) într-o situație de 

criză (ex. manevre sovietice de intimidare) Norvegia mai putea conta, în 

cazul în care descurajarea ar fi eșuat, pe 4 Marine Amphibious Brigade (4 

MAB), parte a Second Marine Amphibious Force (II MAF) din componența 

NATO STRIKEFLEETLANT. Era vorba despre planuri de intervenție 

întocmite în baza unor înțelegeri bilaterale norvegiano-americane. Unii dintre 

comandanții marinei NATO considerau, afirmă Sean Maloney, că 4 MAB 

putea ajunge în nordul Norvegiei înainte ca autoritățile Alianței să ordone o 

dislocare a AMF (L) în zona N 143. 

Generalul Lyman Lemnitzer, noul SACEUR din 1963, a lansat, la 

rândul lui, apeluri către țările membre NATO să contribuie cu trupe în cadrul 

Forței Mobile, o altă dorință a noului Comandant fiind aceea ca aceste 

contribuții să constituie, în viitorul apropiat, o bază permanent. Abordând și 

spinoasa problemă a costurilor, SACEUR considera că privitor la costurile 

exercițiilor și la cheltuielile pentru transportul către zonele de dislocare și 

înapoi, este evident nevoie de o soluție care să fie dezvoltată pe o bază de 

cooperare inter-aliată44. Totodată, Lemnitzer nu găsea nicio justificare, din 

punct de vedere militar, pentru reducerea numărului de forțe din Europa, 

considerând că necesarul de forțe terestre nu putea fi suplinit de planul de a 

readuce forțele din S.U.A. în caz de urgență.  

 Din 1969 și până în 1975, SUA vor desfășura anual exercițiile de 

mobilitate strategică „REFORGER” (REaducerea FORțelor în GERmania), 

iar după 1975, în cadrul Planului de Reasigurare Rapidă (RRP – Rapid 

Reassurance Plan), aceste exerciții vor fi integrate în conceptul „Autumn 

Forge”. Exercițiile coordonate și mult mai ample, pe care le presupunea noul 

concept, își propuneau să testeze și să demonstreze capacitatea NATO de a 

întări și de a apăra, simultan, toate cele trei regiuni ale Comandamentului 

Aliat din Europa. AMF (L) a fost, în permanență, parte integrantă a acestui 

concept, introdus de Generalul Alexander Haig45. Diego Ruiz Palmer, fost 

șef, între 2003 și 2010, al Secției de Planificare din cadrul Diviziei de 

Operații a NATO, consideră că, prin aceste măsuri și acțiuni, Alianța Nord-

                                                           
43

 Sean M. Maloney, op. cit., p. 608. 
44

 Lyman Lemnitzer, citat în Francis A. Beer, op. cit., pp. 102-104. 
45

 Diego A. Ruiz-Palmer, „De la AMF  la NRF”, în  Revista  NATO. NATO  la  60  de 

ani. Disponibil online la: 

http://www.nato.int/docu/review/2009/0902/090204/RO/index.htm, accesat: 29. 12. 

2016; De exemplu, în cadrul „Autumn  Forge ‟76”, AMF  (L) a desfășurat, în Norvegia, 

exercițiul „Atlas  Express”. Tot în  Norvegia, în cadrul „Autumn  Forge ‟78” , Forța 

Mobilă a fost  parte a exercițiului  naval  „Northern Wedding”, condus de SACLANT.  

http://www.nato.int/docu/review/2009/0902/090204/RO/index.htm
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Atlantică a oferit curaj și încredere membrilor săi, și, în mod special, celor 

mai expuși46.  

Dacă luăm însă în considerare fie și numai declarațiile Mareșalului 

sovietic Greciko, din 26 iulie 1963, conform cărora, efectivele militare ale 

OTV depășeau cu 50% pe cele ale NATO47, înțelegem că descurajarea prin 

demonstrație ar fi putut, la fel de bine, să nu funcționeze. Tot în acest sens, 

Dionysios Chourchoulis, concluzionează: „din fericire pentru europeni, a 

funcționat, iar strategia militară a NATO nu a fost pusă niciodată la 

încercare”48. Cu toate acestea, fie că exercițiile desfășurate de către AMF 

(L), până la încheierea Războiului Rece, au constituit acțiuni de descurajare 

explicită, indirectă sau latentă, structura, potențialul și activitățile Forței 

Mobile multinaționale a NATO au transmis sovieticilor, precum și celorlalte 

state membre ale Pactului de la Varșovia, un mesaj clar: nicio țară din NATO 

nu va fi lăsată să facă față singură amenințării comune49.  

Începând din 1970, seriile de exerciții majore „Wintex” desfășurate 

de Alianță, au simulat răspunsul la posibile situații de criză nu doar în Europa 

ci și în zona Orientului Mijlociu. Această tendință a continuat să se manifeste 

și în cadrul noii serii de exerciții majore, „Hilex”, inițiată în anii ‟80, în 

cadrul căreia AMF (L) a avut un rol central deoarece exercițiile presupuneau  

exersarea procedurilor practice de răspuns. Astfel, pe parcursul anilor ‟80, în 

cadrul NATO s-au conturat două  perspective: cea eurocentrică și cea 

americană, ultima orientată, din ce în ce mai mult, spre scenarii de 

intervenție în Orientul Mijlociu și chiar globale. Deoarece, în cele din urmă, 

cel mai puternic și influent membru al NATO, Statele Unite ale Americii, își 

va impune viziunea, AMF (L) și noile forțe de reacție rapidă, create după 

1990, vor primi noi misiuni și vor deveni elementul central în cadrul 

structurii revizuite de forțe a Alianței Nord-Atlantice.  

 

                                                           
46

 Ibidem, pp. 2-3. 
47

 Petre  Opriș, op. cit., p. 387. 
48

 Dionysios  Chourchoulis, op. cit., p. 134. 
49

 Lemnitzer, citat  în  Francis  A.  Beer, op. cit., p. 102. 
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POPULAŢIA SAMI DIN NORDUL EUROPEI.STUDIU 

DE CAZ: SAMI ÎN FINLANDA, NORVEGIA ŞI SUEDIA 

DANA FURDUI

 

 
Abstract: This research looks at sami population‟s problems, as an ethnic 

minority in northern Europe. We are intrested to emphasise the manner in 

which this population‟s rights are respected, according to international 

conventions, in each of the three nordic states: Finland, Norvey and Sweden. 

This study consists in two parts, in the first part we approach a 

conceptual and a legal framework regarding sami population, referring at 

origins, time and space evolution and the main international accords which 

have given important rights to sami people. In the second part of our study 

we approach the concrete situation of sami people from Finland, Norvey and 

Sweden, in a comparative analysis. We refer to national and international 

documents which concern sami population‟s rights, directly, and we are 

trying to emphasise the manner in which they are respected or not. 

As bibliography we used diversified resources, from primary to 

secondary. As primary resources, we used international agreements (ILO 

Convention no. 169), Constitutions and national laws (Finland, Norvey and 

Sweden‟s Constitutions). As secondary resources we used noumerous 

articles and press statements, as well as general studies and academic 

articles. 

 

Keywords: ethnic minorities, sami population, Finland, Sweden, Norvey, 

Europe, minority rights. 

 

Populaţia sami, cadru conceptual şi legal 

 

 Sami reprezintă o populaţie de indigeni care trăiesc în nordul 

Europei, şi anume, în nordul Norvegiei, Suediei, Finlandei şi în Peninsula 

Koala.  

 Se consideră că, după topirea gheţarilor, cu 1000 de ani în urmă, 

grupuri mici de vânători-culegători au colonizat nordul Scandinaviei, 

stabilindu-se în zonele în care aveau parte de pradă, primind denumirea de 

                                                           

 Masterand în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, la programul masteral 
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sami1. Acest termen se consideră că provine din limba letonă, însemnând 

teritoriu. Zona ocupată de sami este cunoscută sub numele de Sapmi. 

Cuvântul lapon care mai este folosit pentru a-i numi, este considerat de către 

unii sami un termen învechit, înjositor. Nu îi este cunoscută originea dar, 

semnificaţia ar fi bucată de haină sau zdreanţă2. 

 În Evul Mediu, statele vecine au recunoscut potenţialul zonei Sapmi 

şi au introdus-o în sfera lor de influenţă, existând numeroase dispute între 

cele trei entităţi politice care se luptau pentru putere în zona Sapmi: Suedia-

Finlanda, Danemarca-Norvegia şi Rusia. Acestea au impus taxe asupra 

populaţiei şi au pretins să fie inclusă în teritoriul propriu, pierzându-şi, 

treptat, drepturile asupra pământului şi asupra limbii şi culturii, statele 

ducând o politică de asimilare. 

 Sami reprezintă, astăzi, o minoritate în Finlanda, Rusia, Suedia şi 

Norvegia, şi o majoritate în districtul Finmark din Norvegia şi în municipiul 

Utsjoki, din Finlanda. Lucrarea de faţă se axează doar pe populaţia sami din 

zona nordică a Europei. 

 Deşi sunt consideraţi a fi un grup omogen, există în interiorul acestei 

populaţii grupuri care se disting prin tipurile de aşezări şi prin modul de viaţă 

iar, drepturile şi situaţia lor generală depind foarte mult de statul în care 

trăiesc, aspect pe care îl vom evidenţia în capitolul următor. 

 Din punct de vedere istoric, comunitatea sami a fost profund 

influenţată de schimbarea graniţelor, începând din 1595 când, la sfârşitul 

războiului ruso-suedez, graniţele au fost restabilite prin Tratatul de la Tesina, 

despărţind populaţia sami din Peninsula Koala. Din acel moment, cultura a 

început să se deosebească foarte mult faţă de cea a populaţiei sami din 

Scandinavia.  

 Tratamentul de care au avut parte sami se consideră că este profund 

legat de colonialism. Colonialismul este o politică constând în subjugarea 

economică şi politică a unor ţări şi transformarea lor în colonii3. Este o 

practică de dominare care implică subjugarea unui om de către 

altul.4Legitimitatea colonialismului a fost contestată de filosofia politică şi 

                                                           
1
Irina-Maria Manea, Laponii, vechii locuitori ai Scandinaviei, disponibil la 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/articol/laponii-str-vechii-locuitori-ai-scandinaviei, 

accesat la data de 07.04.2016. 
2
Minoritatea sami din Finlanda si privilegiile ei, disponibil la 

https://maghiaromania.wordpress.com/2011/09/08/sami-laponi-finlanda-minoritat/, 

accesat la data de 07.04.2016. 
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Colonialism,disponibil la https://dexonline.ro/definitie/colonialism, accesat la data de 

07.04.2016. 
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Stanford Encyclopedia of Philosophy, disponibil la 

http://plato.stanford.edu/entries/colonialism/, accesat la data de 07.04.2016. 
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morală, în Occident, din cauză că purta acea misiune de civilizare, 

pătrunzând dur în cultura socială, politică, economică a popoarelor, sub ideea 

de a le conduce spre civilizare şi progres. 

  Luând în considerare politicile privind sami, au existat tendinţe 

variate în timp şi spaţiu, colonialismul având forme diferite, de la un stat la 

altul. De asemenea, un rol interesant l-a avut Biserica, în secolul al XVII-lea, 

aceasta sesizând importanţa limbii native pentru interiorizarea spiritualităţii 

creştine. Astfel, preoţii au învăţat limba sami şi au creat literatura religioasă 

în limba sami5. 

Principalele probleme care au afectat populaţia sami au fost legate de 

pământ şi de cultura lor proprie, incluzând aici şi limba. Populaţia sami a fost 

divizată, după cum am mai menţionat, prin împarţirea graniţelor, fiind supusă 

unor reglementări diferite. Teritoriul pe care îşi desfăşura activitatea a trecut 

în proprietatea statului iar, asupra lor s-a îndreptat o politică de asimilare în 

toate cele trei state. 

În 1960 s-a dezvoltat o mişcare radicală sami, în rândul tinerilor 

educaţi, care cereau îndreptarea faptelor istorice  injuste cu privire la ei6. 

Activiştii sami au optat pentru îmbunătăţirea situaţiei, apelând la cadrele 

legale ale statelor, lupta lor fiind centrată pe renaşterea culturii lor, pe 

autodeterminare, pe introducerea de drepturi şi de instituţii pentru ei, în 

legislaţia naţională. 

Mişcările populaţiei sami au luat şi o formă de pan-samism, din 

dorinţa de întărire a cooperării dintre populaţii, pentru standardizarea 

politicilor din statele care au divizat Sami7. În acest sens, se dorea crearea 

unor reţele care să transceandă graniţele, fară a afecta suveranitatea statelor. 

Încă din 1956 există o reţea politică pan-sami care constă în două 

paliere, cuprinzând un sector non statal şi unul statal. Astfel, în 1956 a fost 

înfiinţat Consiliul Sami care unifică ONG-urile sami majore. Puţin mai 

târziu, în anul 2000 a fost lansat Consiliul Parlamentar Sami, pentru 
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Veli- Pekka Lethola, ,,Sami Histories, Colonialism and Finland‟‟, în Arctic 

Antropology, vol.52, nr.2, Wisconsin, University Wisconsin Press, 2015, p. 22-36. 
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Ibidem, p.24. 

7
Mikkel Berg-Nordlie, The Iron Curtain through Sapmi. Pan-Sami politics, Nordic 

Cooperation and the Russian Sami, Norwegian Institute of Urban and Regional Research 

(NIBR)‟s Dept. of International Studies, disponibil la  

http://www.hioa.no/content/download/109178/2606285/file/Article:%20The%20Iron%2

0Curtain%20through%20S%C3%A1pmi.%20Pan-
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accesat la data de 08.04.2016. 
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unificarea celor trei Parlamente Sami, corpuri oficiale, formate din 

reprezentanţi sami aleşi, în Finlanda, Norvegia şi Suedia8. 

Cea mai radicală iniţiativă a fost Convenţia Nordică Sami, o 

constituţie virtuală cu un set de drepturi comune, legale, pentru comunitatea 

sami din cele trei state, luată ca o unitate. Această propunere a fost făcută în 

1986, prin intermediul Consiliului Sami, discuţiile pe această temă gravitând 

în jurul ideii că graniţele statelor afectează unitatea sami.  

În 1995, Consiliul Sami a transmis modelul Convenţiei către 

guvernele statelor şi către Parlamentele Sami. Guvernele statelor Nordice au 

acceptat această propunere dar au exclus Rusia din procesul de negociere, 

datorită situaţiei politice şi legale diferite din Rusia. Astfel, a fost numit un 

Comitet care să verifice dacă într-adevăr această Convenţie este atât de 

necesară  iar în 1998, Comitetul a recomandat crearea unui grup de experţi 

care să realizeze această Convenţie. Până în 2005, propunerea pentru 

viitoarea Convenţie Sami a fost oferită guvernelor şi Parlamentelor Sami, 

printre principalele aspecte pe care le propunea, numărându-se şi9: 

 Protecţia şi dezvoltarea limbii sami, a culturii lor şi a mijloacelor de 

trai, cu cea mai mică interferenţă a graniţelor; 

 Statele să asigure o armonizare continuă a legislaţiei pentru sami, 

transcendând graniţele; 

 Statele să fie obligate să implementeze măsuri pentru facilitarea 

dezvoltării activităţilor economice şi culturale peste graniţe, să 

anuleze obstacolele ce ţin de cetăţenie sau rezidenţă; 

 Furnizarea de rezidenţă pentru sami în oricare dintre cele trei state, cu 

posibilitatea de a beneficia de educaţie. 

Între state şi Parlamentele Sami au avut loc negocieri pe baza acestei 

Convenţii cu solicitări destul de mari. În 2011, după o perioadă de inacţiune 

în acest sens, s-a format un grup de negociere, cu scopul de a ajunge la un 

rezultat până în 2016, iar în cadrul Conferinţei Parlamentului Sami, în Umea, 

reprezentanţii sami au făcut referire la următoarele chestiuni10: 

 Sublinierea importanţei Convenţiei pentru întărirea drepturilor sami 

şi pentru cooperarea acestora peste graniţele naţionale; 

                                                           
8
Ibidem, p.437-438. 

9
John B. Henrickson, Key Principles in Implementing ILO Convention No. 169, 

International Labour Office, 2008, p.70-73. 
10

The Declaration by the Sami Parliamentary Conference on the Nordic Sami 

Convention adopted in Umeå 2014,disponibil lahttps://www.sametinget.se/73165,  

accesat la data de 08.04.2016.  
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 Acentuarea faptului că articolele din Convenţie sunt bazate pe 

acorduri internaţionale şi că importanţa lor nu poate fi contestată sau 

restrânsă; 

 Profunda preocupare cu privire la lipsa progresului negocierilor; 

 Finalizarea negocierilor până în 2016, nefiind acceptată amânarea 

acesteia. 

Până în acest moment nu există informaţii referitoare la adoptarea 

Convenţiei. 

În ceea ce priveşte acordurile internaţionale, există un document 

important, şi anume Convenţia ILO (International Labour Organization) nr. 

169, adoptată la Geneva de International Law Comission,şi care a intrat în 

vigoare din 199111. Aceasta se concentrează pe îmbunătăţirea drepturilor 

populaţiilor indigene, accentuând, în Articolul 2, faptul că guvernele sunt 

responsabile de a dezvolta, cu participarea reprezentanţilor acestor populaţii, 

acţiuni şi programe pentru a le proteja drepturile şi pentru a garanta respectul 

pentru integritatea lor. În Articolul 5 al acestei Convenţii se prevede 

recunoaşterea şi protejarea valorilor si practicilor culturale, sociale, 

religioase, spirituale ale populaţiilor indigene, iar conform Articolului 14, 

chestiunile legate de pământ trebuie rezolvate legal. În acest sens, Guvernele 

statelor vor identifica terenul pe care populaţia respectivă îl ocupă în mod 

tradiţional şi vor garanta protecţia efectivă a dreptului de posesiune şi de 

proprietate asupra acestuia. Alte articole ale acestei Convenţii menţionează 

dreptul la angajare, educaţie, servicii de sănatate, în mod nediscriminatoriu.  

Convenţia a fost ratificată de doar 22 de state din lume, majoritatea din 

America Latină, iar dintre statele Europei de Nord, a ratificat-o doar 

Norvegia. 

Un alt document internaţional important pentru populaţia sami este 

Convenţia Internaţională a ONU pentru Drepturi Civile şi Politice, adoptată 

în 1966 şi ratificată de toate cele trei state: Finlanda, Suedia, Norvegia. 

Articolul 27 al acestei Convenţii prevede faptul că în acele state în care 

există minorităţi, persoanelor care aparţin acestora nu le vor fi negate 

drepturile de a-şi practica propria cultură, religie, limbă, ,,in those States in 

which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to 

such minorities shall not be denied the right, in community with the other 
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Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent 

Countries,disponibil la 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_C

ODE:C169, accesat la data de 08.04.2016. 



 

314 
 

members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise 

their own religion, or to use their own language.” 12. 

 

Situaţia populaţiei sami în ţările Europei de Nord 

 

În Finlanda 

 

 În Finlanda sunt în jur de 800013 sami, şi sunt recunoscuţi ca fiind 

populaţie indigenă prin Constituţia din 199514, Articolul 17, garantându-li-se, 

prin aceasta, dreptul de a-şi menţine şi dezvolta limba, cultura, modul 

tradiţional de viaţă. În problemele oficiale au dreptul să fie serviţi în propria 

lor limbă (Articolul 17).  Majoritatea nu trăiesc în „homeland” (zona Sapmi), 

dar au solicitări cu privire la educaţie, servicii şi comunicare în limba sami. 

De asemenea, nu au siguranţa dreptului privind pământul, 90% din pământul 

pe care se află fiind în proprietatea statului. Pe lângă problema pământului, o 

altă preocupare principală este legată de limbă. Deşi prin Constituţie se 

specifică faptul că au dreptul de a fi serviţi în propria limbă în chestiuni 

oficiale, administrative, nu sunt oferite suficiente servicii de acest gen, iar 

cele care sunt oferite sunt inadecvate15. De asemenea, Articolul 121 al 

Constituţiei le oferă autonomie lingvistică şi culturală. 

 Populaţia sami din Finlanda se teme, din cauza neaplicării legislaţiei 

că va fi asimilată de finlandezi, deşi, politica Finlandei cu privire la 

minorităţi a fost caracterizată mereu de un grad foarte mic de asimilare16. 

 În 1995, Parlamentul Finlandei a adoptat un act17 cu privire la 

populaţia sami, act care prevedea ca Parlamentele Sami să răspundă de toate 

problemele legate de limba, cultura, statutul sami ca grup indigen. Conform 
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International Covenant on Civil and Political Rights, disponibil la 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, accesat la data de 

07.04.2016. 
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The Sami of Northern Europe – one people, four countries,disponibil 

lahttp://www.unric.org/en/indigenous-people/27307-the-sami-of-northern-europe--one-
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Constitutia Finlandei,disponibil la 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf, accesat la data de 
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Ibidem. 
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Eva Josefsen, The Saami and the national parliaments: Channels for political 

influence, Mexic, IPU, 2010, p. 6-7. 
17

Act on the Sámi Parliament, disponibil la 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1995/en19950974.pdf, accesat la data de 

08.04.2016. 
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articolului 5, Parlamentul Sami poate să prezinte iniţiative şi propuneri 

autoritaţilor, în vederea îmbunătăţirii situaţiei sami, să îşi stabilească 

propriile reguli de procedură, iar Articolul 7 prevede realizarea anuală a unui 

raport privind activitatea desfăşurată. De asemenea, este prevăzut în 

Articolul 9 faptul că autorităţile trebuie să negocieze cu Parlamentele Sami 

toate chestiunile care îi afectează pe aceştia, cu privire la planificarea 

comunităţii, utilizarea şi împrumutul pământului statului şi a zonelor 

protejate sau sălbatice, schimbări administrative sau legislative în privinţa 

ocupaţiilor tradiţionale ale sami, dezvoltarea educaţiei şi a învăţării limbii 

sami în şcoli, dezvoltarea serviciilor medicale, etc. 

 Având la bază prevederile Constituţiei, actul mai sus menţionat şi 

ratificarea Convenţiei ONU pentru Drepturile Civile şi Politice, se consideră 

că sami din Finlanda au cel mai puternic statut. În practică, însă, lucrurile 

stau diferit, deoarece nu s-au stabilit structuri formale care să monitorizeze 

implementarea sau respectarea acestor prevederi iar problemele sami sunt 

pasate de la un minister la altul. 

 În 2011, Consiliul European a criticat Finlanda pentru proasta 

manageriere a situaţiei minorităţii sami, în primul rând pentru neratificarea 

Convenţiei ILO nr.169 şi pentru lipsa unei reprezentări adecvate a populaţiei 

sami în procesul de luare a deciziilor.  

 

În Norvegia 

 

 În Norvegia există cea mai mare comunitate sami, cuprinzând între 

50 000 şi 60 00018 de indigeni sami. 

 În trecut, populaţia sami din Norvegia  a suferit mult din cauza 

discriminării, în special religioase şi lingvistice, având un mod de viaţă 

animist, şamanic, care a fost înlocuit în secolul al XVIII-lea prin educaţia 

norvegiană, în limba norvegiană, până dupa cel de-al Doilea Război 

Mondial.19 Astăzi situaţia lor este îmbunătăţitădar departe de ideal, deoarece 

trei dintre dialectele sami au fost clasate de ONU ca fiind pe cale de 

dispariţie. De asemenea, prestantă este şi chestiunea pământului. Deşi 

Norvegia a fost prima ţară care a ratificat Convenţia ILO nr. 169, aceasta a 

fost interpretată greşit de autorităţi. S-au declanşat revolte ale indigenilor 

sami, iar în 2005, printr-un act controversat, sami din Finmark au primit 
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The Sami of Northern Europe – one people, four countries,disponibil 

lahttp://www.unric.org/en/indigenous-people/27307-the-sami-of-northern-europe--one-

people-four-countries, accesat la data de 07.04.2016. 
19

Ibidem. 
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dreptul la pământ şi apă (aproape 95% din teritoriul districtului a revenit 

lor)20. 

 În 1987 au adoptat şi norvegienii un Act Sami21, prin care se asigura 

protecţia şi dezvoltarea limbii, culturii si a modului de viaţă sami, acest 

aspect fiind incorporat şi în Constituţia norvegiană. Articolele 1 şi 2 ale 

acestui Act, fac Parlamentul Sami responsabil cu orice problemă vizează 

populaţia sami. În Capitolul 3, se prevede utilizarea limbii sami în organele 

publice, aceasta devenind o limbă oficială în Norvegia. 

 În 2005 a fost adoptat Actul Finmark22, pe care l-am menţionat şi mai 

devreme, privitor la districtul Finmark, în care majoritară este populaţia 

sami. Acest Act a fost adoptat pentru a facilita managementul pământului şi a 

resurselor naturale din districtul Finmark într-o manieră echilibrată, 

durabilăecologic, pentru beneficiul cetăţenilor. Actul incorporează şi 

Convenţia ILO, conform căreia indigenii au dreptul la pământ şi, de 

asemenea, stabileşte înfiinţarea unei Comisii care să monitorizeze 

respectarea drepturilor prevăzute de acest Act şi a unei Curţi care să 

soluţioneze disputele privind aceste drepturi. 

 Conform acestui Act, Districtul Finmark a devenit o entitate 

independentă, cu reşedinţa în Finmark, care avea să administreze pământul şi 

resursele din teritoriul stabilit. 

 

În Suedia 

 

 În Suedia se regăseşte o comunitate sami mai mare decât în Finlanda 

dar mult mai mică decât în Norvegia, şi anume, aproximativ 20 00023 de 

indigeni sami. Cu toate acestea,  Suedia oferă prea puţine drepturi şi 

importanţă acestei minorităţi.  

 La începutul secolului al XX-lea, politica naţională a Suediei cu 

privire la populaţia sami a fost de segregare, pentru sami crescători de reni şi 

de asimilare pentru ceilalţi sami. 

 În 1950 a început lupta populaţiei sami din Suedia, pentru mai multă 

autonomie şi influenţă, stabilindu-se mai multe asociaţii. Prima de acest fel a 
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Ibidem. 
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The Sami Act,disponibil la https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-sami-act-

/id449701/, accesat la data de 08.04.2016. 
22

The Finmark Act,disponibil lahttp://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-

20050617-085-eng.pdf, accesat la data de 08.04.2016. 
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The Sami of Northern Europe – one people, four countries,disponibil 
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fost înfiinţată în anul 1945, obiectivul fiind de a promova interesele acelor 

sami care nu se ocupau cu cresterea renilor. Cinci ani mai târziu s-a înfiinţat 

o altă organizaţie care să protejeze drepturile celor care se ocupau cu 

cresterea renilor. Ambere organizaţii au fost reprezentate în Comitete 

guvernamentale.24 

 În 1993 sami şi-au ales propriul parlament care să-i reprezinte şi să 

protejeze, să dezbată şi să coordoneze toate chestiunile ce ţin de sferele de 

interes ale lor. În prezent însă, Parlamentul poate să se ocupe doar de acele 

chestuni ce ţin de vânătoare şi pescuit, creşterea renilor, limba şi cultura 

sami.25 

 Parlamentul Sami a fost înfiinţat în urma unui act al autorităţilor 

Suedeze, Actul Adunării Sami, în baza căruia avea să-şi desfăşoare 

activitatea. Acesta avea să fie o autoritate guvernamentală, privită ca un corp 

administrativ, guvernamental.26 

 Statutul sami ca grup indigen în această ţară nu s-a materializat 

printr-o lege, nu apar menţionaţi în Constituţie, se consideră ca li se aplică 

legea referitoare la minorităţi. Suedia a ratificat Convenţia Cadru pentru 

Protecţia Minorităţilor Naţionale a Consiliului Europei, intrată în vigoare în 

199827, şi Carta Europei pentru Limbi Regionale sau Minoritare.Din pacate, 

s-au luat prea puţine măsuri pentru a asigura participarea sami în procesul 

decizional, conform acestor acte internaţionale. 

 Politica şi legislaţia Suediei au încă la bază structuri stabilite în 

perioada colonizării sami, de aici trăgându-se ineficienţa în gestionarea 

problemelor acestora. Spre exemplu, după numeroase critici ale 

organizaţiilor internaţionale, privind politicile sami, Suedia a adoptat, în 

2010, o Strategie guvernamentală pentru minorităţile naţionale care 

stipulează că autorităţile ar trebui să se consulte cu reprezentanţi sami, dar nu 

există un corp, un organism care să monitorizeze respectarea acestei 

prevederi. Nimeni nu se aşteaptaca legea să aibă un impact prea mare.28 
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Eva Josefsen, Op. Cit., p.16. 
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 Sami in Sweden, disponibil la  https://sweden.se/society/sami-in-sweden/, accesat la 

data de 09.04.2016. 
26

Eva Josefsen, Op. Cit,p. 8. 
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The Council Of Europe's Framework Convention For The Protection Of National 

Minorities,disponibil la 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinorities8en.pdf, accesat la data 

de 09.04.2016. 
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The Sámi indigenous people in Sweden and the Right to Participate in Decision-

Making, The Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva, 2010, pp.2-3. 
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Concluzii 

 

Populaţia sami ca şi populaţie indigenă a suferit foarte mult din cauza 

ambiţiilor statelor vecine care i-au remarcat potenţialul şi au dorit să o 

asimileze în propriul teritoriu, vizând mai mult resursele de care puteau 

beneficia, din zona Sapmi.  

Desigur, de-a lungul timpului societăţile au evoluat şi statele au fost 

nevoite să se adapteze la normele Comunităţii Internaţionale privind 

drepturileminorităţilor. Având în vedere cele prezentate în lucrare, dintre 

statele nordice, privind politicile sami, cel mai bine s-a adaptat Norvegia, 

apoi Finlanda şi în ultimul rând, Suedia, în ceea ce priveşte acordurile 

adoptate privind respectarea drepturilor sami, precum şi monitorizarea 

implementării politicilor prevăzute de acestea. 

 Manifestaţiile şi protestele sami au avut rolul lor, în special în 

crearea Parlamentelor Sami şi în obţinerea drepturilor privind pământul 

precum şi în lupta pentru crearea Convenţiei Sami, având la bază principiul 

pan-samismului. Deşi încă nu a fost adoptată, eforturile sami şi negocierile 

continuă. 
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CETĂȚENII EUROPENI ȘI OPINIA PUBLICĂ 

EUROPEANĂ PRIVIND REFUGIAȚII 

MĂDĂLINA ELENA BRAEȘ

 

 

Abstract:The refugee crisis is not an innovation of the twenty-first century, 

forced displacement across borders have occurred since the beginning of 

history. Yet awareness of the responsibility of the international community to 

provide assistance dates back to 1921 and steps on refugees made under the 

guidance of Fridtjof Nansen. This research aims to provide an overview of 

what we call the refugee crisis nowadays and the way in which the citizens of 

European Union states can be involved in the development of common 

policies regarding asylum and how the EU is trying to determine the 

Europeans to accept the new–comers and appreciate the cultural diversity, 

that is brought to Europe my theese new people. Discrimination still exists in 

the old continent of Europe and will continue to exist due to cultural 

differences, religious and so on, but also because there will always be the 

fear of the unknown and the question we ask ourselves now is whether the 

European Union is effective in its policies on important issues and sensitive. 

Keywords: refugee, European Union, european citizenship, discrimination, 

public opinion. 

 

O importanță majoră în ceea ce privește cetățenia europeană trebuie 

acordată principiului subsidiarității, ca regulă generală în luarea deciziilor în 

cadrul Uniunii Europene iar importanța este dată de faptul că acest principiu 

reglementat la Maastricht, precizează faptul că în zonele în care nu intră in 

competențele exclusive ale Uniunii, aceasta poate lua măsuri doar în cazul în 

care obiectivele nu pot fi atinse la nivel național, ci mai degrabă la nivel 

comunitar. În mod evident, acest principiu se află într-o relație strânsă cu 

drepturile cetățenești deoarece prevede ca Uniunea să ia decizii cât mai 

aproape de cetățeni. Acest principiu este relevant deoarece dacă Uniunea 

reglementează politica de azil comună europeană, atunci cetățenii ar trebui 
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implicați în acest proces decizional, rezultatul, oricare ar fi acesta, afectându-

i în mod direct. 

Scopul prezentei lucrări este îndeosebi de a înțelege modul în care 

cetățenii europeni pot interveni în modelarea politicilor, în acest caz politica 

de azil, respectiv reacția statelor în fața crizei refugiaților și care sunt 

raporturile dintre aceștia cu imigranții noi veniți pe teritoriul statelor 

membre. Dacă după anii 1990 se poate observa o preocupare a instituțiilor 

europene de a implica cetățenii europeni în procesul decizional al Uniunii 

Europene, atunci este pertinentă o analiză a impactului pe care opinia publică 

îl are în contextul european actual. O întrebare pe care ar trebui avută în 

vedere în această cercetare referitor la noi veniți de pe continent este dacă pot 

fi naturalizați sau integrați din punct de vedere cultural și în ce măsură 

cetățenii au un aport în astfel de măsuri. 

Am utilizat ca metodă de cercetare, metoda calitativă în analiza 

lucrărilor de specialitate care tratează subiectul cetățenii și participării la 

viața politică europeană, în vederea unei abordări obiective asupra impactului 

pe care îl au cetățenii europene în raport cu imigranții. În ciuda faptului că 

așa-numita criză a refugiaților nu mai este o noutate pentru cercetători, 

aceasta nu a fost abordată prin prisma legăturii dintre opinia publică, a 

indivizilor și politicile, pozițiile statelor privind imigranții. 

 

Evoluția cetățeniei europene 

 

Pentru a putea înțelege cetățenia europeană trebuie luată să avem în 

vedere evoluția acesteia în cadrul Uniunii Europene și necesitatea stabilirii 

unei cetățenii comune pentru locuitorii din toate statele membre. Conform 

unor teoreticieni precum Ireneusz Karolewski sau Viktoria Kaina,inițial 

Comunitățile Europene s-au dezvoltat în conformitate cu modelul cezarian 

de cetățenie12, fiind stabilit ca un mecanism pe baza modelului oferit de 

Hobbes de menținere a păcii între Franța și Germania. Astfel, eficiența 

Comunităților s-a datorat unui consens permisiv al tandemului franco-

german prin luarea de decizii excluzând dreptul de veto al cetățenilor în 

procesul de elaborare al politicilor comune. Deciziile comunitare de-a lungul 

timpului au avut un impact important asupra vieților cetățenilor 

                                                           
1
Modelul cezarian are elemente de identitate puternice dar nu în sensul politic, ci în ceea 

ce privesc percepțiile comune față de pericole și insecuritate. Acest model respinge 

elementele străine și înclină spre omogenitate. 
2
Ireneusz Paweł Karolewski, Citizenship and Collective Identity in Europe, Ed. 

Routledge, SUA, 2009, p.107. 
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șiexistențaunui inamic comun, respectiv a blocului estic european care punea 

în pericol stabilitatea politică a vestului Europei, au determinat Comunitățile 

Europene să fie gradual mai interesate de eficientizarea colaborării 

economice, mai preocupate de satisfacerea nevoilor cetățenești și bunăstării 

acestora3. 

Primii pași spre o cetățenie europeană liberală au fost făcuți la 

summit-ul de la Paris din 19724când era menționată necesitatea depășirii 

decalajului dintre dintre cetățeni și Comunitățile Europene, astfel liderii 

europeni au considerat că etape importante ale cetățeniei europene erau 

mobilitatea studenților și armonizarea diplomelor. În consecință, au fost 

create instrumente precum ”politica pașaportului”5 care viza introducere unui 

pașaport al cetățenilor din interiorul Comunității Europene. În 1986, prin 

Actul Unic European, Comunitățile Europene au luat măsuri privind 

extinderea domeniului de aplicare a libertății de circulație a cetățenilor, cu 

toate acestea termenul de cetățeannu era introdus în discursurile oficiale, 

cetățenii neavând drepturi politice în raport cu Comunitatea Europeană și 

nefiind consultați în deciziile care îi priveau6. În ciuda extinderii anumitor 

drepturi ale cetățenilor din statele membre, abordarea cezariană privind 

cetățenia a lăsat soarta construirii cetățeniei europene în mâinile elitelor 

politice europene. Scopul principal al reglementării cetățeniei a fost de a 

remedia incapacitatea statelor de a face față șomajului și crizelor economice7.  

Comisia Europeană percepea necesitatea creării unei cetățenii 

comune europene prin prisma consolidării poziției Europene la nivelul 

internațional, global, ca actor unitar relevant al sistemului internațional. 

Sfârșitul Războiului Rece a adus la lumină o nouă provocare a modelului 

cezarian, respectiv faptul că Uniunea Europeană și-a pierdut raison d`êtredin 

punct de vederegeopolitic, foștii inamici din blocul Estic fiind candidați la 

Comunitatea Europeană în perioada post 1990.  

În cadrul summitului european de la Maastricht s-a hotărât extinderea 

drepturilor cetățenilor8 prin acordarea de drepturi politice de a vota și de a 

                                                           
3
David Dunkerley,  Changing  Europe. Identities, nations and citizens, Ed. Routledge, 

Londra, 2002, p. 12. 
4
Ibidem, p. 13. 

5
Ireneusz Paweł Karolewski, Idem, p. 47. 

6
Massimo Condinanzi, Allessandra Lang, Bruno Nascimbene, Citizenship of the Union 

and Free Movement of Persons, Ed. Martinus Nijhoff Publishers, 2008, Olanda, p.2. 
7
Ireneusz Paweł Karolewski, Idem, p. 108. 

8
Massimo Condinanzi, Allessandra Lang, Bruno Nascimbene, Idem, p. 209. 
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candida la alegerile pentru Parlamentul European. Conform Tratatului de la 

Maastricht se reglementează cetățenia europeană, care nu o substituie pe cea 

națională, ci este complementară acesteia. Deși stabilite cetățenia europeană 

și drepturile cetățenilor, instrumentele nu erau clare, având să fie create în 

tratatele Uniunii Europene de mai târziu. Tratatul de la Amsterdam din 1997 

și Nisa 2001 aveau să aducă amendamente privind drepturile cetățenești la 

Uniunea Europeană și respectarea acestora era o condiție a apartenenței la un 

stat membru.Tratatul de la Amsterdam din 1997 a insistat asupra rolului 

suplimentar al cetățeniei Uniunii, al cărei scop nu este de a înlocui cetățenia 

națională, ci numai să se extindă un cadrul teritorial al anumitor drepturi. 

Cetățenia Uniunii se referă la patru drepturi principale, inclusiv drepturi 

pasive și active, respectiv cetățenii Uniunii au dreptul de a circula liber și de 

ședere în alte state membre, bucurându-se de protecție în țările din afara 

Uniunii Europene de către reprezentanții diplomatici ai oricărui alt stat 

membru, în cazul în care propria țară nu este reprezentată. În plus, cetățenii 

europeni au dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și 

Ombudsmanului European. 

Din anul 1991 s-a pus accentul pe drepturile cetățenești, ducând la o 

abordare mai liberală a cetățeniei europene9, abordare care a fost evidentă în 

momentul adoptării Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene din 

2001, totuși conform unor cercetători această Cartă reprezintă un element 

controversat dacă este luat în considerare că oferă un cadru interpretativ10 

pentru instanțele judecătorești, respectiv, poate sau nu să funcționeze ca sursă 

de drept. Tratatul de la Lisabona vine cu reafirmarea unor principii privind 

cetățenia europeană dar și cu noi instrumente de control al cetățenilor asupra 

instituțiilor europene, cum ar fi petiția11. 

Dreptul cetățenilor să facă o cerere adresată Comisiei pentru ca 

aceasta să propună o nouă inițiativă ( "inițiativa cetățenilor europeni"); 

O mai bună protecție a cetățenilor, prin noul statut acordat Cartei 

drepturilor fundamentale; 

Protecția diplomatică și consulară pentru toți cetățenii Uniunii 

Europene atunci când călătoresc și locuiesc în străinătate; 

Asistența reciprocă împotriva catastrofelor naturale sau provocate 

de om în interiorul Uniunii, precum inundațiile și incendiile forestiere; 

                                                           
9
Ireneusz Paweł Karolewski, Idem, p. 109. 

10
Ireneusz Paweł Karolewski, Op.cit., p. 110. 

11
Giovanni Moro,  Citizens in Europe. Civic Activism and the Community Democratic 

Experiment, USA, Ed. Springer, 2009, p. 39. 
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Noi posibilități de a face față efectelor transfrontaliere ale politicii 

energetice, protecția civilă și combaterea amenințărilor transfrontaliere la 

adresa sănătății; 

Acțiunea comună care se ocupă cu combatarea activităților ilegale, 

trafic de persoane peste frontiere; 

Combaterea terorismului prin înghețarea activelor, în timp ce un 

control jurisdicțional complet este garantată de către Curtea Europeană de 

Justiție; 

Abordare mai democratică a procesului decizional al Uniunii 

Europene (rolul consolidat al Parlamentului European și al parlamentelor 

naționale); 

Capacitatea de a oferi un ajutor financiar de urgență pentru țările 

terțe12. 

 

Aceste beneficii aduse cetățenilor europeni odată cu implementarea 

Tratatului de la Lisabona din 2007 susțin ideea că, instituțiile europene sunt 

preocupate de implicarea și protecția cetățenilor în raport cu politicile 

europene. Dreptul de a petiționa este mai degrabă posibilitatea indivizilor de 

a interveni în modelareapoliticile europene și chiar de a legitimiza acțiunile 

acestor instituții. După cum am menționat mai sus, preocuparea Uniunii 

Europene nu mai este cu precădere în domeniul economic, ci în domeniul 

social care să dea legitimitate instituțiilor europene.  

 

Democrație participativăîn Uniunea Europeană și relevanța cetățenilor 

post-Lisabona 

 

Dacă analizăm modul în care cetățenii naționali se auto-identifică 

drept cetățeni europeni, trebuie analizat cadrul legislativ prin care aceștia 

sunt implicați sau nu, în procesul decizonal al Uniunii Europene deoarece 

dacă unii comentatorii privind afacerile europene13susțin că în cadrul acestei 

organizații internaționale, regionale cu caracter interguvernamental și 

supranațional, se practică democrația directă, realitatea exercitării drepturilor 

de către cetățeni ne demonstrează că vorbim de o democrație participativă14.  

                                                           
12

Comisia Europeană, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-

531_en.htm?locale=en, accesat la data de 13.11.2016, ora 11.23. 
13

Charlemagne, The Economist, Allons, citoyens de l'Europe, 

http://www.economist.com/node/15269065, accesat la data de 14.11.2016, ora 16.00.  
14

Engin F. Isin, Michael Saward,Enacting European Citizenship, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2013, p. 226. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-531_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-531_en.htm?locale=en
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Deși instrumentul inovativ, numit Inițiativa Cetățenească 

Europeană, adus de Tratatul de la Lisabona în anul 2007 oferă oportunitatea 

cetățenilor să aibă un impact mai mare asupra inițiativelor legislative 

europene, respectiv să vină cu proiecte care să strângă un număr minim de 

semnături15, dar trebuie precizat că cetățenii nu ajung să voteze direct în 

materie de politicispecifice.Pentru a lansa o iniţiativă, oamenii 

trebuiesăformeze un comitet al cetăţenilorcompus din celpuţin 7 

cetăţenieuropeni cu reşedinţaîncelpuţin 7 state membrediferite16șicircuitul 

legal pe care trebuiesăîlurmeze o astfel de inițiativăesteunulbirocratic, care 

face ca eficacitateaacestuiasă fie redusă. 

Pentru a face clară diferența dintre cele două tipuri de 

democrație,trebuie explicat că democrația directă poate lua diferite forme, 

aceasta este cel mai bine înțeleasă ca fiind o procedură de politică în cadrul 

căreia deciziile colective sunt făcute în mod direct de către popor (fie în 

întâlniri față în față, fie prin referendum). Pe de altă parte, democrația 

participativă poate fi înțeleasă ca fiind orice formă de democrație, care 

permite participarea la procesul de luare a deciziilor de cătremembrii 

aiunorgrupurispecifice (încazulstatelor, cetățenii). 

Astfel, o formă de democrațiedirectă care se desfășoarăprin 

referendum este una din variantele care pot fi întâlnite și în democrația 

participativă, respective în variațiile acesteia. Există mai multe forme de 

democrație participativă care nu implică elemente de democrație directă, 

pentru că nu determină un element important de putere de decizie al celor 

căror participare a fost stimulată într-un fel sau altul. Inițiativa Cetățenească 

Europeană este, în mod evident, un astfel de exemplu, deoarece orice formă 

de democrație reprezentativă este într-o oarecare măsură, o formă de 

democrație participativă. David Ploke susține în lucrarea sa că opusul 

reprezentării nu este participarea, ci excluderea, iar opusul participării este 

abținerea17.Prin urmare, se poate susține că Uniunea Europeană 

experimentează o formă de democrație participativă, respectiv 

reprezentativă, dar nu directă (decât în situația alegerii  prinvot a membrilor 

din Parlamentul European). Dar asta nu înseamnă că rolul cetățenilor 

europeni în Uniunea Europeană este unul insignifiant ci așa cum un 

pragmatic analiza UniuneaEuropeană, cetățenii statelor membre (cetățenii 

europeni) au un rol mult mai relevant decât cel acordat de statele membre 

                                                           
15

Comisia Europeană, Inițiativa Cetățenească, http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/basic-facts, accesat la data de 14.11.2016, ora 19.11. 
16

Ibidem. 
17

David Plotke,Representation is Democracy, în Constellations, volumul 4, Oxford, Ed. 

Blackwell,1997, p.16. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
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deoarece putem susține printr-o succesiune de deducții că statele acționează 

în cadrul Uniunii datorită puterii care le-a fost delegată de către cetățenii lor, 

prin urmare, se presupune că nu vor acționa dacă o decizie nu este populară 

în rândurile societății. Prin urmare, relevanța poziției cetățenilor în raportul 

cu instituțiile Uniunii Europene, nu este dată numai de elementele de 

democrație participativă, ci și de dorința reprezentanților statelor în cadrul 

organismelor cu caracter interguvernamental de a lua decizii care să fie 

populare sau cel puțin agreate în rândul cetățenilor pe care îi reprezintă.  

Existența acestui tip de implicare a cetățenilor în procesul legislativ 

al Uniunii poate fi subliniat prin analizarea numărului de inițiative cetățenești 

care au obținut numărul necesar de semnături, fiind susținute de comitetul 

cetățenilor în cadrul unor ședințe cu reprezentanții Comisiei Europene și unor 

audiențe la Parlamentul European.Deși doar trei inițiative18 au avut succes, 

respectiv au atins numărul necesar de semnături, celelalte au atras atenția 

asupra problemelor de interes public. Dacă se analizează strict numerele, s-ar 

putea invoca faptul că numărul cerut de semnături din șapte state diferite face 

ca potențial succesului unei petiții să fie redus, deci instrumentul nu este 

eficient dacă doar trei petiții au reușit să aibă succes în 10 ani de la crearea 

Inițiativei Cetățenești Europene. 

Conform Comisiei Europene într-un raport din anul 2013 privind 

cetățenii europeni, participarea cetățenilor Uniunii Europene la„viața 

democratică a Uniunii19” la toate nivelurile, este esența însăși a cetățeniei 

Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că se dorește ca cetățenii să fie activi și 

să își exprime opiniile referitor la acțiunile Uniunii dar cum poate fi atins 

acest deziderat? 

Mobilizarea cetățenilor în vederea consolidării dialogului cu 

instituțiile europene reprezintă un element central al obiectivelor Comisiei 

privind cetățenia și participarea la alegeri dar și participarea la politici. 

Relevanța este dată de o „societate civilă europeană” informată, activă și 

pregătită să ia parte la dezbaterile publice privind politicile europene într-un 

proces democratic. Participarea la alegerile pentru Parlamentul European este 

calea principală a cetățenilor de a contribui la elaborarea politicilor și prin 

urmare,spun reprezentanții Comisiei că aceastaconstituie fundamentul 

democrației reprezentative în Uniunea Europeană. Totuși, europenii nu par să 

fie conștienți că votul la alegerile europene reprezintă una dintre 

oportunitățile acestora de a se face auziți de către cei care conduc politicile 

Uniunii. Unul dintre lucrurile care dovedește că în Uniunea Europeană se 

                                                           
18

Comisia Europeană, http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful, 

accesat la data de 8.01.2017. 
19

Comisia Europeană, EU citizenship Report, Publications Ofice, 2013. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful
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încearcă integrarea cetățenilor în politicile de la centru și se promovează 

democrația reprezentativă, este determinat de voința Comisiei de a eficientiza 

relațiile dintre instituțiile europene și cetățeni, dar și de a respecta unul din 

principiile fundamentale ale Uniunii, transparența.  

Uniunea Europeană promovează o cetățenie activă prin diferite 

instrumente, respectiv Inițiativa Cetățenească Europeană, petiționare, 

participarea la alegeri, pentru a putea întări puterea cetățenilor în procesul 

legislativ european pentru a putea oferi legitimitate actelor decizionale emise 

dar și pentru a se asigura că cetățenii sunt informați, așa încât deciziile să își 

pună amprenta asupra tuturor nivelurilor de guvernare, local, național, 

regional, ș.a.m.d. Valoarea acestor instrumente este dată nu numai de faptul 

că reprezintă o modalitate de integrare a cetățenilor în politicile europene, ci 

și de faptul că determină eliminarea unui potențial deficit democraticdin 

cadrul Uniunii. De asemenea, relevanța acestui argument pentru actuala 

cercetare este determinată de faptul că instrumentele de control ale 

cetățenilor în raport cu instituțiile europene nu sunt foarte eficiente, totuși ele 

există și pot fi perfecționate și că actorii de la nivelul Uniunii Europene 

acționează, dacă analizăm din perspectiva unui idealist, în funcție de 

dorințele opiniei publice. 

 

Discriminare în Uniunea Europeană? Opinia publică versus politica de 

azil comună 

 

Atunci când discutăm despre problema refugiaților20, trebuie să 

analizăm dacă cetățenii europeni care se implică în diferite forme în procesul 

elaborare a politicilor la nivelul Uniunii Europeană, exersează toleranța față 

de celălalt sau nu. Plecând de la capitolul precedent, Uniunea Europeană 

încearcă să ia decizii care să fie în acord cu opinia publicăeuropeană, pentru 

că asta legitimizează acțiunile instituțiilor europene și caracterul 

supranațional al acestora, fiind un mod de evitare a unor acțiuni cu caracter 

interguvernamental ale statelor membre în cadrul Uniunii. Dacă Uniunea 

legiferează în sens opus opiniei publice, atunci statele sunt nevoite să 

acționeze în funcție de opiniile indivizilor îngreunând astfel politicile de la 

centru.Respectarea opiniei publice și drepturilor cetățenilor oferă stabilitate 

                                                           
20

Un refugiat este cineva care a fost forțat să fugă din țara sa din cauza persecuției, 

războiului sau a violenței. Un refugiat are temeri întemeiate de persecuție din motive de 

rasă, religie, naționalitate, opinie politică sau apartenență la un anumit grup social. Cel 

mai probabil, acesta nu se poate întoarce în țară sau se teme să facă acest lucru. 
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și legitimitate instituțiilor și deciziilor europene, din acest motiv vom analiza 

cauzele inexistenței unei politici de azil comune la nivelul european în raport 

cu percepția cetățenilor europeni vizavi de străini.  

În acest argument se vor folosi rapoartele eliberate de Comisia 

Europeană privind opinia publică pentru a avea o perspectivă post-Lisabona 

asupra existenței unor poziții discriminatorii sau non-discriminatorii ale 

cetățenilor față de refugiați. Luând în considerare că în anul 2015 a apărut 

așa-numita Criză a refugiaților pe continentul european, este recomandat să 

analizăm care a fost poziția statelor membre și care au fost motivațiile 

acestora. Tratatul de la Lisabona a comunitarizat cel de al treilea pilon de la 

Maastricht din 1992, integrându-l în Titlul V din Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene21, unind astfel competențe privind vizele, 

azilul și imigrarea22. Dar cu toate că legislația europeană în materie de azil 

părea să fie completă, nu există o politică europeană în acest sector, fapt care 

determină astăzi discrepanțe privind primirea refugiaților în statele membre. 

Articolul 78 din TFUE nu reia doar competențele prevăzute inițial de 

articolul 63 din TCE23 ci le conferă un conținut mai larg și mai bine 

structurat, cu toate că nu schimbă natura lor comună. Articolul 78 (1) 

prevede ca: 

(1) Uniunea dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de 

azil, al protecţiei subsidiare şi al protecţiei temporare, cu scopul de a oferi 

un statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o ţară terţă care are 

nevoie de protecţie internaţională şi de a asigura respectarea principiului 

nereturnării. 

Această politică trebuie să fie în conformitate cu Convenţia de la 

Geneva la 28 iulie 1951 şi cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind 

statutul refugiaţilor, precum şi cu alte tratate din domeniu. 

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European şi Consiliul, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile 

referitoare la un sistem european comun de azil, care cuprinde: 

(a) un regim unitar de azil în favoarea resortisanţilor ţărilor terţe, 

valabil în toată Uniunea; 
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Tratatul de la Lisabona, 

http://www.fsenordest.ro/Download/doc_prog/TratatuldelaLisabona.pdf, accesat la data 

de 11.11.2016, ora 12.31. 
22

Francesco Cherubini, Asylum Law in the European Union, Oxon, Editura Routledge, 

2015, p. 159. 
23

***, https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=382, accesat la data 

de 13.11.2016, ora 14.02. 

http://www.fsenordest.ro/Download/doc_prog/TratatuldelaLisabona.pdf
https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=382
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(b) un regim unitar de protecţie subsidiară pentru resortisanţii 

ţărilor terţe care, fără să obţină azil european, au nevoie de protecţie 

internaţională; 

(c) un sistem comun de protecţie temporară a persoanelor strămutate 

în cazul unui aflux masiv; 

(d) proceduri comune de acordare şi de retragere a regimului unitar 

de azil sau de protecţie subsidiară; 

(e) criterii şi mecanisme de determinare a statului membru 

responsabil de examinarea unei cereri de azil sau de protecţie subsidiară; 24 

Relevanța acestui articol este dată de faptul că Uniunea Europeană își 

propune ca statele membre să acționeze unitar în domeniul politicii de azil și 

încearcă să stabilească mecanismele necesare unei astfel de politici. Un 

regim unitar, așa cum este menționat în articolul menționat din TFUE, 

înseamnă respectarea principiului solidarității promovat de Uniunea 

Europeană și prin urmare, asta îi oferă cadrul legal pentru soluționarea 

problemelor aduse de criza refugiaților, respectiv implicarea statelor membre 

în acest proces de găzduire a noilor veniți pe continent. 

Programul de la Haga, care reprezintă prima fază a politicii de azil 

europene sub protecție internațională, a fost urmat de un plan de acțiune, în 

care Comisia și Consiliul au stabilit obiectivele privind procedurile de creare 

a unei politici de azil și era confirmat că măsurile pentru a începe 

demersurile pentru doua etapă aveau să fie adoptate până la sfârșitul anului 

2010. Comisia a trimis o comunicare către Consiliu și Parlamentul European 

cu privire la punerea în aplicare a programuluiîn care sunt specificate 

termenele pentru activitățile unice stabilite în program și a planului de 

acțiune: evaluarea cadrului legislativ existent care rezultă din prima fază, 

Carte Verde și Planul strategic în materie de politicăde azilul care detaliază 

etapele de realizare a Sistemului European Comun de Azil (SECA)25.  

În ciuda acestor demersuri privindpolitica de azil, nu a fost posibilă 

atingerea unui punct comun, reflectând poziția în care se află astăzi Uniunea 

Europeană, respectiv în imposibilitatea de a oferi soluții la problemele 

presante apărute în ultimii ani. Motivul nu este dat de faptul că Uniunea 

Europeană nu ar dispune de instrumentele necesare, ci de faptul că în 

domeniile cruciale, competențele sunt dispersate, între instituțiile europene și 

statele membre. Aici intervine opinia publică și motivele pentru care nu 

există o politică de azil comună, respectiv o poziție comună a Uniunii. 

Conform datelor privind discriminarea din rapoartele Comisiei 

                                                           
24

Tratatul de la Lisabona, Idem. 
25

Comisia Europeană, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/policies/asylum/index_en.htm, accesat la data de 13.11.2016, ora 14.17. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm
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Europene,începând cu anul 200926, în ceea ce privește opinia publică privind 

străinii, procentele arată o creștere semnificativă a scepticismului privind 

musulmanii. Un barometru din 2012arată faptul că discriminarea pe bază 

etnică era cea mai răspândită pe continentul european, având o proporție de 

56%27. Aceste date demonstrează într-o anumită măsură că cetățenii europeni 

consideră că discriminarea încă mai există și că se practică la scară largă; 

totuși aceste date arată că cetățenii europeni sunt mai toleranți cu grupurile 

aflate în riscul de a fi discriminate dar tot mai intoleranți în ceea ce îi privește 

pe musulmani și rromi28. Discriminarea cea mai răspândităla nivelul 

european este cea etnică, urmată la o diferență de 14 procente de cea 

religioasă, ceea ce înseamnă că poziția statelor membre de a nu acorda 

competența exclusivă Uniunii Europene privind politica de azil este 

determinată și de poziția cetățenilor privind acest aspect. 

Plecând de la premisa că la nivelul Uniunii se promovează 

democrația participativă, atunci cetățenii au oportunitatea de a își pune 

amprenta în politicile europene, în prezenta cercetare, pe politica de azil 

comună. Conform  unor publicații europene, cetățenii europeni sunt 

îngrijorați de faptul că afluxul de refugiați va crește probabilitatea 

terorismului și va impune o povară asupra țărilor lor29, astfel se poate deduce 

ceea ce am susținut în primul argument, statele nu vor acționa la nivelul 

Uniunii dacă acțiunea respectivă nu este populară în opinia publică. Deși 

imigranții nu sunt în totalitate musulmani, faptul că fluxul cel mai mare de 

persoane vine din lumea musulmană ridică mari întrebări la nivelul 

cetățenilor europeni și o consecință este reprezentată de apariția crescută a 

unor poziții guvernate de principiile interguvernamentalismului și de o lipsă 

a solidarității dintre state. 

 

Naturalizarea refugiaților și percepția cetățenilor față de aceștia 

 

Primele două argumente demonstrează care este impactul opiniei 

publice asupra politicilor europene, dar în ciuda acestui lucru, Uniunea 

Europeană dezvoltă instrumente care să stea la baza integrării sociale a 

imigranților, respectiv a refugiaților pe teritoriul statelor membre. Cea de a 
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Special Eurobarometer 317, Discrimination in the EU in 2009, Noiembrie 2009, p. 18. 
27

Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, Noiembrie 2012, p. 23. 
28

Special Eurobarometer 437, Discrimination in the EU in 2015, Octombrie 2015, p.26. 
29

Jacob Poushter,European opinions of the refugee crisis in 5 charts, 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-

crisis-in-5-charts/, accesat la data de 14.11.2016, ora 13.31. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/
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treia afirmație are în vedere faptul că deși scepticismul european este în 

creștere în ceea ce privește problematica refugiaților, există și comunități 

locale aflate la polul opus, fiind deschise în ceea ce înseamnă integrarea noi-

veniților pe continentul european. O dovadă a percepției publice pozitive este 

dată de programul Creative Europe30 care are ca scop promovarea dialogului 

intercultural în contextul primirii unui număr mare de imigranți pe teritoriul 

statelor membre. Deși o politică de azil comună nu a fost stabilită la nivelul 

Uniunii, începând cu anul 201131 au fost dezvoltate o serie de directive care 

au stabilit mecanisme de determinare a statelor membre să examineze 

cererile de protecție internațională ale persoanelor non-UE32. Este o 

modalitate de a evita reglementarea concretă a unei politici de azil comune 

dar și de a răspunde într-un mod permisiv la atitudinile comunităților locale 

privind imigranții. 

Programul Creative Europe deservește îndeosebi statele și 

comunitățile locale care au  acceptat ca refugiații să rezideze pe teritoriul 

respectiv, având ca obiectivele: 

 ajutarea refugiaților să socializeze și să se exprime în mod necesar, 

fără a vorbi neapărat limba țării gazdă 

 să se creeze platforme de învățare într-un sens mai larg, prin 

promovarea respectului și înțelegerii diversității, competențe interculturale 

și civice, a valorilor democratice și a cetățeniei 

 de a da cetățenilor UE posibilitatea de a descoperi, să învețe și să 

înțeleagă valorile și culturile refugiaților - în proces de redescoperire și 

îmbogățire propriile lor culturi 

 să sprijine prezentarea și crearea operelor culturale și/sau 

audiovizuale din întreaga Europă 

 să ofere posibilitatea de colaborare cu organizații din alte sectoare, 

în scopul de a stimula un răspuns mai cuprinzător, rapid, eficient și pe 

termen lung la această provocare globală.33 
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***, https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/refugees-migration-

intercultural-dialogue_en, accesat la data de 15.11.2016, ora 12.21. 
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EurLex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011L0095, 

accesat la data de 15.11.2016, ora 12.35. 
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EurLex, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN, accesat la data de 

15.11.2016, ora 12.51. 
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***, https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/refugees-migration-

intercultural-dialogue_en, accesat la data de 15.11.2016, ora 12.21. 
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/refugees-migration-intercultural-dialogue_en
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După cum se poate observa, există preocuparea la nivelul Uniunii de 

a integra refugiații dar și de a îi umaniza în ochii cetățenilor europeni pentru 

a nu numai estompa clivajul cultural existent dar și de a determina o scădere 

a scepticismului european vizavi de imigranți. În ceea ce privește 

naturalizarea imigranților, dobândirea cetățeniei este determinată de reședința 

permanentă sau formală, prin urmare nu poate fi determinat numărul acestora 

care vor opta pentru naturalizare, respectiv ședere permanentă pe continentul 

european. Germania și Suedia eliberează noilor veniți permise de ședere 

temporară34, dar naturalizarea, respectiv acordarea statutului de rezident, 

poate dura între 3 și 5 ani în statele mai sus menționate. Cu toate acestea, în 

prezenta cercetare nu discutăm numai despre aspectele legale privind 

imigranții, ci și aspectele sociale. Unde se plasează cetățenii europeni în 

raport cu noi veniții pe continent? 

Dacă analizăm Germania, avem două poziții diametral opuse ale 

societății și totuși statul a ales să nu ia decizia cea mai populară, ci pe cea 

care să respecte Convenția din 1951 și protocoalele ulterioare privind statutul 

refugiaților. Politicile europene sunt și pot fi modelate în funcție de opinia 

publică, respectiv de cetățeni și după cum am remarcat, statele acționează pe 

scena Uniunii după același tipar. 

 

Concluzii 

 

 Relevanța acestei cercetări este dată de faptul că în contextul actual, 

cetățenii ar trebui să fie o parte importantă a procesului decizional european 

și nu numai; cetățenii reprezintă motivul pentru care politicile sunt elaborate 

și prin urmare, acestea trebuie să fie în concordanță cu valorile și principiile 

acestora pentru a le oferi legitimitate. Deși crearea cadrului legislativ 

european dintre instituțiile comunitare și demos este recentă, motivația 

stabilirii unei relații mai strânse dintre instituțiile europene și cetățeni este 

înrădăcinată în dorința de a legitimiza acțiunile Uniunii Europene, respectiv 

de a elimina deficitul democratic. Tratatul de la Lisabona consolidează acest 

cadru pentru a se asigura respectarea principiilor transparenței și 

subsidiarității în luarea deciziilor. 

 Importanța cetățenilor europeni în raport cu Uniunea Europeană este 

dată și de faptul că dacă cetățenii statelor membre se auto-identifică în 
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Pawel Swidlicki, EU migration crisis: will refugees acquire full free movement rights?, 

http://openeurope.org.uk/today/blog/eu-migration-crisis-will-refugees-acquire-full-free-
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calitate de cetățeni europeni care participă în procesul decizional, atunci 

statele naționale își pierd din putere în raport cu instituțiile europene și 

supranaționalismul va fi mult mai puternic, oferind ocazia instituțiilor 

Uniunii să legifereze în domenii cheie precum politica de azil comună. 

 De asemenea, nu trebuie neglijată putere acordată opiniei publice de 

Tratatul de la Lisabona și nu numai, atunci când se analizează o problemă 

europeană. Cetățenia activă și participativă determină actorii naționali și 

supranaționali să acționeze în acord cu principiile celor care i-au ales în 

respectivele funcții de reprezentare, de aici avem oportunitatea să deducem și 

motivația poziției statelor privind imigranții. Într-adevăr Convenția din 1951 

și Protocolul din 1967 privind statutul refugiatului oferă statelor semnatare 

oportunitatea să interpreteze în funcție de propriile interese, obligativitatea 

sau opțiunea de a acorda azil iar Uniunea Europeană nu are încă puterea de a 

obliga statele membre să accepte refugiații pe teritoriul lor, dar cetățenii 

europeni pot determina statele să adopte poziții favorabile sau mai puțin 

favorabile în ceea ce privește problema refugiaților. 

Continentul european se confruntă cu această criză a refugiaților, 

care conform raportului35Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați arată că 

anul 2011 a fost un an record pentru deplasarea forțată peste granițe, cu un 

număr în creștere și record de la începutul anilor 2000. În total, 4,3 milioane 

de oameni au fost strămutate, cu un 800.000 de persoane care fug din aceste 

țări și devin refugiați.De ce este o criză? Pentru că Uniunea Europeană se 

află în fața unui paradox: deși prin tratatele sale, începând cu Maastricht 

1992, a adoptat un program ambițios care avea ca scop armonizarea 

politicilor de azil și de imigrare în statele membre, astăzi se află într-un 

impas - care îi face pe eurofobi să creadă că au avut dreptate cu scepticismul 

arătat – Uniunea Europeană nu are o politică de azil comună la nivelul celor 

28 de state, prin urmare, criza aceasta a arătat faptul că 

interguvernamentalismul încă mai există în Uniunea Europeană, unele state 

refuzând să accepte refugiați.  

Trebuie remarcat faptul că opinia publică este relevantă în contextul 

acestei crize și că participarea cetățenilor în cadrul Uniunii determină crearea 

unor programe care să ajute la integrarea imigranților, naturalizarea acestora 

și stabilirea unor relații între cetățeni și noii-veniți. 

 

 

                                                           
35

UNHCR, http://unhcr.org/4fd9e6266.html, accesat la data de 16.11.2016, ora 14:11. 
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ROLUL ORGANIZAŢIILOR NON-

GUVERNAMENTALE ÎN PROCESUL DE 

PEACEBUILDING ÎN EUROPA DUPĂ 

1989.DESECURITIZARE ŞI ORGANIZAŢII NON-

GUVERNAMENTALE DE FEMEI ÎN BOSNIA-

HERŢEGOVINA 

DENISA MAIER

 

 

Abstract: Bosnia represents a country deeply affected by military conflicts, 

thing that made difficult the intervention of the international communities in 

peacebuilding. Besides the ethnic and national divisions resulted that women 

had been excluded from the peace and post-conflict reconstruction 

processes. Women participation in decisions making that had to do with 

peace and democracy is set up as a precondition of peacebuilding process. 

1325 UN Resolution resulted a true achievement for all women that worked 

for prioritizing gender and rights in the context conflict prevention, 

peacebuilding and reconstruction processes. This international document 

just needed to be implemented at national level, actions taken by the women 

NGOs in Bosnia‟s case that wanted to increase the role of all women in 

public and private life sectors. Zena Zenama resulted to be one of the most 

active and popular NGO in the country,given the fact it tried to collaborate 

with international and national actors in realizing a status of women in the 

peacebuilding process. 

Keywords: peacebuilding, women, security, NGO, Bosnia-Hertegovina. 

 

În Bosnia-Herţegovina, mijlocul anului 1992 a cunoscut o escaladare 

a conflictelor etnice dintre bosniacii sârbi, cei croaţi şi cei musulmani, lucru 

care a dus la o intervenţie militară serioasă, care a permis Vestului să se 

implice în conflict. Participarea Statelor Unite a fost crucială pentru orice 

astfel de acţiune, până la sfârşitul anului 1992, comunitatea internaţională 
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reuşind să stabilească o politică pentru a uşura situaţia musulmanilor şi 

pentru a elimina orice opţiune de a merge la război pe cont propriu. Pe 

parcursul anului 1992, s-a dezvoltat o împărţire majoră între procesul de 

restabilire a păcii, condus de Comunitatea Europeană sub Lordul Carrington 

şi procesul în curs de creştere, iniţiat de Secretariatul ONU. Tensiunea a fost 

rezolvată prin stabilirea, în august 1992 a unui nou cadru de reglementare 

comun, denumit Conferinţa Internaţională privind fosta Iugoslavie (ICFY), 

stabilită la Geneva1. 

În ianuarie 1993 este prezentat planul Vance-Owen, ca fiind o soluţie 

politică interimară pentru Bosnia. Acest plan opta pentru stabilirea unui stat 

puternic descentralizat, în care cele trei grupuri etnice majore să fie 

recunoscute ca “unităţi constituente”. Comunitatea internaţională a fost cea 

care s-a opus oricărei împărţiri a Bosniei, din teama de a nu declanşa 

pretenţiile la suveranitate ale altor comunităţi etnice. La jumătatea anului 

1993, devine din ce în ce mai evident faptul că sancţiunile impuse de către 

Consiliul de Securitate în 1992, au avut un efect asupra economiei, ceea ce l-

a determinat pe Milosevic să se orienteze mai degrabă spre ridicarea 

sancţiunilor decât spre câştigarea de noi teritorii. Până în 1994 Milosevic a 

devenit cea mai bună speranță a Vestului pentru realizarea păcii și stabilității 

în regiune2. 

Războiul s-a încheiat în 1995 prin semnarea Acordului de Pace de la 

Dayton, care a pus bazele viitoarei Bosnia-Herţegovina, împărţită în două 

entităţi, obiectivele fiind crearea unor instituţii democratice şi multi-etnice 

într-o societate zdruncinată de război şi asigurarea respectării drepturilor şi 

libertăţilor omului3. Războiul civil din Bosnia-Herţegovina s-a încheiat prin 

semnarea Acordurilor de Pace de la Dayton, moment care a fost lipsit de 

prezenţa femeilor la negocierile pentru pace, chiar dacă acestea erau dornice 

de a participa la reconstruirea ţării lor. Deoarece au fost excluse din procesul 

politic, femeile au decis să se organizeze în vederea acordării de ajutor 

umanitar victimelor războiului, cât şi în rezolvarea problemelor concrete ce 

mai afectau comunităţile. Nicio femeie nu a fost implicată în deciderea 

viitorului ţării, eşecul devenind şi mai mare având în vedere faptul că 

Platforma de Acţiune de la Beijing a fost adoptată cu câte luni înaintea 

stabilirii Acordului de Pace de la Dayton, cea dintâi fiind o strategie de 
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perspectivă asupra a ceea ce a fost necesar pentru a consolida rolul şi 

drepturile femeilor4. 

Participarea femeilor în luarea de decizii privind pacea şi democraţia 

este setată ca şi precondiţie a procesului de peacebuilding, fapt dovedit şi de 

adoptarea în anul 2000 a Rezoluţia 1325 a ONU cu privire la femei, pace şi 

securitate, aceasta reprezentând o realizare semnificativă pentru toate femeile 

şi grupurile de femei care au muncit pentru a-şi prioritiza genul şi drepturile 

în contextul prevenirii conflictului, procesului de peacebuilding şi 

reconstrucţie. În Rezoluţie este subliniată importanţa plasării perspectivelor 

de gen în centrul tuturor eforturilor ONU de prevenire a conflictelor, 

peacebuilding, peacekeeping şi reconstrucţie, prin prezentarea unui studiu 

care arăta impactul conflictului armat asupra femeilor şi fetelor, rolul femeii 

în peacebuilding şi dimensiunile de gen a proceselor de pace5. 

Bosnia-Herţegovina este o ţară profund afectată de conflictele 

armate, existând încă dificultăţi la nivelul comunităţilor internaţionale de a 

pune bazele păcii şi înlăturare a diviziunilor etnice şi naţionale, femeile 

reprezentând categoria exclusă din procesele de negociere, cele de pace şi 

reconstrucţie post-conflict. Acest lucru a dus la crearea unui cadru de 

protecţie a drepturilor femeilor, printre care National Action Plan prin 

implementarea UNSCR 1325. Principalele obiective ale Planului de Acţiune 

sunt: creşterea participării femeilor în procesul de luare a deciziilor, creşterea 

numărului lor în serviciile de poliţie şi militare, în misiunile de pace, în 

combaterea traficului uman, oferirea de asistenţă în cazul victimelor de 

război, creşterea capacităţii servicilor statului de implementare a UNSCR 

1325 şi îmbunătăţirea cooperării dintre organizaţiile non-guvernamentale şi 

cele internaţionale6. 

Situaţia Bosniei-Herţegovina a fost inclusă în rapoartele periodice 

ale Convenţiei pentru Eliminarea tuturor formelor de discriminare la adresa 

femeilor (CEDAW) din 2005, în urma cărora au fost realizate o serie de 

observaţii şi recomandări la adresa situaţiei din acea ţară, regăsite ulterior în 

Gender Action Plan.Gender Action Plan din Bosnia-Herţegovina a constituit 

o strategie adoptată de Consiliul de miniştrii ai ţării a cărui scop îl constituia 

definirea de strategii şi programe care să ajute la obţinerea egalităţii femeilor 

                                                           
4
Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) in Bosnia 

and Herzegovina, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing+15/Bosnia_and_Herz

egovina.pdf, accesat la data de 7.06.2016, ora 20:45. 
5
Ibidem, p.1. 

6
 UNSCR 1325 IN EUROPE, 20 case studies of implementation, European 

Peacebuilding Liaison Office, 2013. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing+15/Bosnia_and_Herzegovina.pdf
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şi bărbaţilor din Bosnia, printre care armonizarea legislaţiei în diferite 

domenii, analiza socio-economică, educaţia şi construirea capacităţii de 

încurajare a unei cooperări active. Acest plan reprezintă unul din cele mai 

importante documente strategice în ceea ce priveşte integrarea egalităţii de 

gen în sfera publică şi privată şi are la bază documente internaţionale, printre 

care Convenţia CEDAW, Planul Naţional de Acţiune bazat pe Declaraţia de 

la Beijing şi Platforma de Acţiune7. 

Edin Fako prezintă în Strategies of desecuritization conceptele de 

securitate, securitizare şi desecuritizare introduse de Şcoala de la Copenhaga, 

punându-se accent pe desecuritizarea minorităţilor naţionale, care pune în 

pericol grupurile identitare şi pe conceptul de power-sharing ca strategie de 

desecuritizare în statele divizate. Cazul Bosniei este văzut ca un model 

pentru structurarea etnică post-conflict a statelor divizate, post Acordurilor 

de la Dayton având loc o desecuritizare instituţională, prin implementarea 

democraţiei consociaţionale, aceasta demonstrând posibilităţile soluţiilor 

instituţionale la identitatea securitizată. 

Securitizarea poate fi definită ca îndepărtarea unei probleme de 

realitatea politicilor normale şi plasarea spre măsuri extraordinare, care 

permite actorilor să se ridice deasupra normelor care i-ar amenda în mod 

normal, pentru eliminarea ameninţării existenţiale. Conform lui Lene 

Hansen, securitizarea este dificilă sau imposibilă în situaţii în care 

posibilităţile securităţii vorbirii sunt constrânse, genul fiind incapabil să 

devină obiect de referinţă. Securitizarea stabileşte o logică în care actorii 

autorizaţi pot scăpa de politicile deliberate şi îmbrăţişează un excepţionalism 

de stat8. Ole Waever introduce trei strategii de desecuritizare: a nu se vorbi 

despre o problemă ca fiind o ameninţare, securitizarea să fie condusă astfel 

încât să iasă din spirala violenţei, iar problema securitizată să fie mutat 

înapoi la politicile normale, desecuritizarea fiind asociată de cele mai multe 

ori cu ultima strategie9. 

Desecuritizarea minorităţilor naţionale este văzută de către Roe 

ca fiind limitată în cazul minorităţilor central şi est europene, de aceea 

recomandă un management al strategiei de desecuritizare, care ar putea 

permite o normalizare a relaţiilor. Pentru el, reconstrucţia identităţii şi 

                                                           
7
Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) in Bosnia 

and Herzegovina, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing+15/Bosnia_and_Herz

egovina.pdf, accesat la data de 7.06.2016, ora 20:45. 
8
 Edin Fako, Strategies of Desecuritization, Central European University, Department of 

International Relations and European Studies, Hungary, 2012. pp.2-8. 
9
Ibidem, pp.9-10. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing+15/Bosnia_and_Herzegovina.pdf
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schimbarea modului în care se văd grupurile reprezintă o strategie de 

desecuritizare superioară şi insistă pe stabilirea instituţiilor federale şi a 

mecanismelor de gestionare a îngrijorării grupurilor cu privire la securitate10. 

Tot Roe aduce în discuţie faptul că, grupurile etnice sunt mai mult 

sau mai puţin doritoare de a renunţa la identităţile distincte în favoarea unora 

fragmentate, în statele profund divizate, identităţile fiind mult mai rigide 

decât în statele în care nu au avut loc conflicte între grupurile etnice. În 

abordarea problemelor statelor profund divizate, abordarea managementului 

pentru desecuritizarea identităţilor etnice reprezintă o metodă cu mai mult 

succes. Astfel, propune o strategie reconstructivistă, ce presupune stabilirea 

unei autonomii culturale şi-sau politice ca parte a structurii federale şi 

managementul, care precede reconstrucţia ca o strategie de desecuritizare11. 

În The role of NGOs, Local and International in Post-war 

Peacebuilding, organizaţiile non-guvernamentale sunt definite ca 

organizaţii formale de oameni, ce se angajează în activităţi care nu sunt în 

beneficiul propriu, apar în relaţie directă sau contrară guvernelor şi reprezintă 

agenţii cu potenţial de contribuire la peacebuilding. 

ONG-urile apar cu scopul de a oferi structuri noi, în afara 

sistemelor vechi şi eşuate, fiind văzute de către donatori ca şi corpuri neutre, 

a căror muncă este explorată pentru a ajuta la construirea unei imagini 

eficiente pe care comunitatea ONG-urilor a realizat-o în ultimii douăzeci de 

ani. Aceste organizaţii au dus la dezvoltarea locală prin păstrarea flexibilităţii 

în activităţi şi în relaţiile cu oamenii, reuşind astfel să construiască 

comunicarea între aceştia şi între structurile naţionale şi internaţionale12. 

Conceptul de peacebuilding a fost folosit pentru prima dată de 

Johan Galtung în 1975 şi include componente preventive şi integrative ce 

reprezintă pacea pozitivă şi absenţa violenţei fizice şi structurale. Procesul 

reuşeşte să obţină pacea pozitivă prin crearea structurilor şi a instituţiilor de 

pace, bazate pe justiţie, egalitate şi cooperare13. Într-o societate divizată de 

război, acest proces necesită o implicare pe termen lung deoarece, societatea 

civilă a fost profund afectată şi comunitatea are nevoie de recuperare în urma 

traumei şi şocului. 

În majoritatea cazurilor, comunitatea internaţională aşteaptă 

implicarea ONU care să conducă răspunsul internaţional şi să coordoneze 

actorii implicaţi. Organizaţiile regionale şi-au mărit rolul în cadrul proceselor 
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Ibidem, pp.15-17. 
11

Ibidem, pp.23-24. 
12

 Sarah Crowther, The Role of NGO‟s, Local and International, in Post-war 

Peacebuilding, Committee for Conflict Transformation Support, 2001, pp.4-5. 
13

Ibidem, pp.24-25. 
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de pace, inclusiv în ceea ce priveşte medierea şi garantarea acordurilor de 

pace şi monitorizarea implementării lor. Participarea femeilor în negocierile 

pentru pace şi consolidarea păcii post-conflict, atât ca agenţi ai păcii, cât şi ca 

victime ale conflictului, este recunoscută ca fiind o contribuţie vitală pentru 

refacerea şi stabilitatea pe termen lung. Pe durata conflictului, femeile iau 

adesea rolul de conducere în cadrul comunităţii, fiind necesară recunoaşterea 

acestor roluri şi odată cu stabilirea păcii prin implicarea lor depină în 

procesele de guvernanţă, redresare economică şi dezvoltare. Consiliul de 

Securitate al ONU acordat o atenţie specială acestora prin Rezoluţia 1325, 

care vorbeşte despre impactul războiului asupra femeii şi importanţa 

recunoaşterii contribuţiilor lor în stabilirea unei păci de durată şi participarea 

deplină şi egală în procesele de luare a deciziilor14. 

În Women and Civil War – Impact, organizations and action, 

Martha Walsh pune problema războaielor civile şi a modurilor în care 

acestea afectează femeile şi relaţiile dintre genuri, având efecte sociale, 

psihologice, economice şi politice, cât şi unele studii de caz ale organizaţiilor 

de femei care se concentrează pe natura organizaţiei, activităţileor şi a 

contribuţiilor acestora la creşterea importanţei şi rolului femeilor. 

În realizarea profilului Bosniei-Herţegovina, Martha Walsh se 

opreşte asupra recensământului realizat în 1991, care a scos în evidenţă 

majoritatea reprezentată de comunitatea musulmană, urmată de cea sârbă, 

croată şi celelalte mai mici, toate acestea fiind amestecate şi având identități 

distincte. În urma războiului civil, fiecare sector din Bosnia a fost devastat, 

infrastructura statală, sistemul educaţional şi cel al sănătăţii fiind paralizate. 

În funcţie de rolurile şi relaţiile de pe parcursul conflictului, fiecare gen a 

avut un mod diferit de gestionare a consecinţelor, statutul, clasa şi etnicitatea 

fiind elementele cheie în determinarea poziţiei femeii. Deşi în perioada post-

conflictuală femeile erau văzute ca fiind victime, cu timpul, acestea au 

devenit apărătoare ale familiei şi au reuşit să se implice în sectoare ale 

muncii dominate în mod obişnuit de bărbaţi15. Acest pas a scos în evidenţă 

discriminarea regăsită în sectorul de angajare, cu precădere cel orientat 

politic şi cel socio-cultural astfel încât femeile au căutat să identifice 

mijloace alternative pentru generarea de venit. 

Capitolul cu privire la organizaţiile femeilor în Bosnia post-

conflict descrie emergenţa, activităţile, programele şi impactul în adresarea 

problemelor de gen asociate cu conflictul. Înainte de conflict, nu existau 
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 United Nations, UN Peacebuilding: an Orientation, Peacebuilding Support Office, 

September 2010, pp.30-31. 
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 Ed. Krishna Kumar, Women and Civil War – Impact, organizations and action,  Lye 

Rienner Publishers, Londra, 2001, pp.57-59.  
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organizaţii non-guvernamentale, ci doar cluburi organizate şi asociaţii pentru 

persoane cu dizabilităţi, absenţa lor fiind datorată serviciilor furnizate de 

guvern şi lipsa spaţiului pentru dezvoltarea instituţiilor societăţii civile. 

Dezastrul umanitar creat de război a depăşit capacitatea guvernului 

de a satisface nevoile oamenilor săi, momentul fiind prielnic pentru 

intervenţia organizaţiilor non-guvernamentale, a căror beneficiari şi furnizori 

au fost cu precădere femei. Primele organizaţii ale femeilor furnizau 

mâncare, haine, adăpost pentru refugiaţi şi grupurile vulnerabile, iar unele 

dintre ele acordau şi consiliere şi îngrijire medicală victimelor.

 Creşterea numărului de organizaţii ale acestora reprezintă astfel o 

paralelă a structurii politice, politica fiind arena de desfăşurare a bărbaţilor. 

În anul 1999, în Bosnia activau 284 de ONG-uri, doar 56 dintre acestea 

menţionând problemele femeilor în declaraţia misiunii, fapt ce demonstrează 

că, nu toate organizaţiile conduse de femei au ca ţintă femeile sau au 

conexiuni cu agenda feministă. În general, organizaţiile din Bosnia sunt axate 

pe democraţie sau drepturile omului, luându-şi astfel angajamentul faţă de 

aceste probleme prin desfăşurarea de activităţi precum discuţiile la masa 

rotundă, campanii de advocacy, ajutor gratuit pentru femei, producerea de 

materiale educaţionale cu privire la drepturile omului. Deoarece a existat o 

perioadă în care fondurile pentru programele psiho-sociale au scăzut, s-a pus 

accent pe generarea de venituri în vederea revitalizării economiei şi 

reducerea dependenţei de ajutorul internaţional. Astfel, s-au derulat proiecte 

ce au făcut tranziţia spre o potenţială viabilitate comercială prin schimbarea 

zonelor de mişcare, ce includeau democraţia, întoarcerea minorităţilor şi 

centre de informare legală16. 

În studiul de caz identificăm modul în care se implementează 

politicile internaţionale de peacebuilding de la nivel internaţional la cel 

naţional, prin intermediul organizaţiilor non-guvernamentale, mai precis cele 

ale femeilor. Miza acestui studiu de caz o reprezintă corelarea obiectivelor 

documentelor cu rapoartele care evaluează implementarea în comunităţi şi a 

discriminării de gen în Bosnia-Herţegovina şi care provin de la nivelul 

organizaţiilor non-guvernamentale, care derulează activităţi menite să 

rezolve problema discriminării femeilor ca actori ai procesului de 

peacebuilding. 

Ne-am ales să studiem acţiunile organizaţiei non-guvernamentale 

Zena Zenama deoarece, din datele disponibile reiese că are cea mai complexă 

activitate de pe teritoriul Bosniei-Herţegovina, chiar dacă reprezintă doar o 

organizaţie locală, dar şi datorită faptului că aceasta a colaborat cel mai mult 

cu actorii internaţionali şi cei guvernamentali în vederea realizării unui statut 
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al femeilor în cadrul procesului de peacebuilding şi nu numai. În una din 

declaraţii, organizaţia a afirmat prin reprezentanţii săi că: Abordarea păcii de 

către organizaţie este bazată pe o abordare individuală, procesul de 

peacebuilding trebuind să pornească începând cu persoana proprie17. În 

plus, aceasta a reprezentat un element de mobilizare pentru celelalte 

organizaţii non-guvernamentale, reuşind să le grupeze în vederea realizării 

anumitor proiecte. 

Acţiunile realizate de această organizaţie au fost în strânsă legătură 

cu documentele internaţionale care doreau creşterea rolului femeilor în 

diferitele sectoare ale vieţii publice şi private, până în punctul în care acestea 

puteau participa la luarea de decizii şi implicarea în procesele de pace. 

Deoarece Declaraţia de la Beijing a fost stabilită înaintea semnării Acordului 

de Pace de la Dayton, implementarea acesteia nu a putut fi realizată în 

conformitate cu toate prevederile. Prin analizarea unor informaţii extrase din 

raportul anual al organizaţiei Zena Zenama din anul 1998, se poate surprinde 

începutul implementării Declaraţiei de la Beijing a ONU, organizaţia non-

guvernamentală încercând să informeze femeile cu privire la dreptul lor de a 

se reîntoarce în ţară la finalul războiului civil, şi nu numai. Procesul de 

întoarcere s-a desfăşurat încet, Zena Zenama luând decizia de a educa 

mediatori în cadrul comunităţii locale, în sate sau la nivelul ţării pentru a 

ajuta la proces, educaţia fiind concentrată pe probleme locale precum sărăcia, 

educaţia, securitatea, violarea drepturilor omului18. Mai mult, aceasta a lucrat 

la sprijinirea grupurilor de femei şi le-a ajutat să se organizeze astfel încât să 

aibă influenţă la nivelul comunităţii locale, în vederea implementării 

obiectivelor Declaraţiei. Toate cele prezentate constituie începutul 

procesului de desecuritizare prin intermediul activităţilor acestei reţele de 

cooperare non-guvernamentală. Motivul pentru care ele militează printr-o 

configuraţie societală de acest gen, constituie o dimensiune importantă în 

afirmarea perspectivei de gen, ca urmare importanţa lor în rezolvarea dilemei 

de securitate societală este foarte clar reliefată la nivel naţional. De 

asemenea, se poate remarca mişcarea iniţiată împotriva elitelor manipulative, 

pe baza clivajelor interetnice, dominate de bărbaţi, şi afirmarea elitelor de 

cooperare, iniţiate de către femei, cu scopul de a elimina posibilitatea 

reizbucnirea conflictului etnic şi de a demonstra posibilitatea unei bune 

colaborări între membrii comunităţilor etnice distincte. 

În ceea ce priveşte implementarea Rezoluţiei 1325, care contribuia 

la creşterea importanţei participării femeilor la toate nivelele societăţii, 

organizaţiile pentru femei au contribuit la implementarea ei, printr-o serie de 
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training-uri oficiale sau informale, consultaţii şi reţele cu instituţiile 

guvernamentale. Monitorizarea implementării acestui document a fost 

realizată de organizaţia Zena Zenama, a cărei acţiuni se realizau în 

conformitate cu acesta. Aşa cum este prevăzut şi în Rezoluţie, acţiunile 

trebuiau orientate în zona de includere a femeilor în procesele de luare a 

deciziilor, prin creşterea mecanismelor perspectivelor de gen, atât în sectorul 

politic, cât şi în cel de securitate şi social. 

Raportul de monitorizare supus analizei porneşte de la asumpţia că 

femeile şi organizaţiile pentru femei, la fel precum şi cetăţenii Bosniei-

Herţegovina, sunt familiarizaţi cu Rezoluţia şi doresc să reprezinte o parte a 

implementării practice a acesteia. Mai mult, organizaţia Zena Zenama a fost 

nevoită să supravegheze implementarea specifică a responsabilităţilor la 

nivelul fiecărui sector. Raportul face şi o recapitulare a situaţiei Bosniei 

începând cu anul 1995, adresându-se apoi actorilor responsabili care trebuiau 

să obţină rezultate în următoarele domenii cheie: includerea femeilor în 

nivelele de luare a deciziilor, perspectiva de gen şi antrenarea personalului 

militar şi poliţienesc, protejarea şi respectarea drepturilor femeilor şi 

includerea perspectivelor de gen în rapoartele ONU. Astfel, se poate remarca 

dorinţa de adoptare a unor măsuri politice normale, bazate pe egalitatea de 

gen şi înlăturarea securitizării, specifice perioadei conflictului, care s-a 

încercat treptat a fi eliminată. 

În ceea ce priveşte acţiunile organizaţiei Zena Zenama în vederea 

implementării politicilor internaţionale, acestea s-au concentrat pe training-

uri şi sesiuni referitoare la creşterea conştientizării, mai mult în zonele rurale, 

deoarece femeile de acolo trăiau izolate şi nu erau conştiente de drepturile 

deţinute şi cum să le acceseze şi să le exercite. 

Aspectul referitor la includerea femeilor în procesele de pace şi 

recunoaşterea lor ca element important al stabilirii unei păci de durată, a fost 

abordat ca fiind unul din scopurile principale ale organizaţiei. Astfel, aceasta 

s-a concentrat pe politică şi advocacy, mai specific pe sancţiunile legale în 

cazul de ignorare sau neexercitare a acestui drept. Rezoluţia 1325 a ONU a 

fost utilizată ca instrument de înfruntare a provocărilor întâmpinate de 

Bosnia, cum ar fi, ameninţările la adresa stabilităţii şi securităţii. Organizaţia 

a reuşit obţinerea unei bune colaborări între femeile dintre comunităţile 

etnice diferite, lucru care a reuşit să reducă treptat ameninţările şi să 

demonstreze încă o dată necesitatea prezenţei lor în cadrul proceselor de 

pace, în vederea desecuritizării. Mai mult, a reuşit asigurarea răspândirii 

acestor activităţi la nivelul organizaţiilor non-guvernamentale mai mici, prin 

asigurarea implementării politicilor internaţionale referitoare la implicarea 
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lor în luarea de decizii şi participarea la misiunile de peacekeeping şi la 

procesul de peacebuilding. 
În vederea asigurării implicării femeilor în cele menţionate anterior, 

a fost necesară includerea unei părţi din acestea şi obţinerea de drepturi la 

nivelul instituţiilor politice şi militare, lucru care s-a realizat datorită 

organizaţiilor non-guvernamentale de femei care au iniţiat abordarea 

respectivă şi a colaborării lor cu organizaţiile de la nivel internaţional care au 

sprijinit această iniţiativă. 

În ce priveşte violenţele împotriva femeilor, organizaţia Zena 

Zenama, împreună cu alte organizaţii au desfăşurat acţiuni care să includă 

nevoile practice ale femeilor abuzate în mod violent şi care aveau nevoie de 

adăpost, făcând presiuni chiar şi la nivel guvernamental pentru a se lua 

măsuri de responsabilizare pentru femeile violate şi a se îmbunătăţi statutul 

lor în societate. Una din membrele organizaţiei afirmă faptul că: 

„Organizaţia noastră a fost construită pentru a implica femeile a căror 

drepturi au fost violate. Am realizat că împreună, pornind de la nivelul local, 

putem să ne atingem scopul”19. Prin această afirmaţie se poate remarca 

importanţa implicării femeilor de la nivel local, pentru a încuraja participarea 

treptată a acestora, astfel încât să se realizeze un cadrul naţional, care să ia în 

considerare realizarea obiectivelor Rezoluţiei prin luarea în considerea a 

femeilor ca actori importanţi în peacebuilding şi desecuritizarea 

conflictului. 

Zena Zenama, precum şi o serie de alte organizaţii, au folosit tactici 

inovative pentru a adresa problemele specifice acţiunilor elitelor 

manipulative, ce instrumentalizează clivajele interetnice, făcând apel la 

structurile guvernului care au eşuat în a informa populaţia cu privire la noile 

legi, ce ofereau un statut important femeilor20. Organizaţiile au apelat şi la 

publicitate în cercetările şi activităţile lor, în special pentru a promova 

drepturile femeilor, prin forumuri, mese rotunde şi alte acţiuni, reuşind să 

facă publice rezultatele cercetării lor şi să ofere un spaţiu deschis discuţiei 

publice şi educaţiei în ceea ce priveşte eliminarea barierelor etnice, 

necesitatea cooperării şi rolul în procesul de peacebuilding. 

UNSCR 1325 în cadrul articolului unu îndeamnă statele membre să 

asigure o reprezentare a femeilor la toate nivelurile de luare a deciziilor în 

instituțiile și mecanismele naționale, regionale și internaționale pentru 

prevenirea, gestionarea și soluționarea conflictelor. Cu toate acestea, în 

Bosnia-Herţegovina participarea şi reprezentarea femeilor în cadrul 
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 Final Report, Monitoring Implementation of UN SCR 1325 in Bosnia and Herzegovina 

– Zena Zenama, Sarajevo, 2007, p.22. 
20

Ibidem, p.23. 
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sistemului politic s-a realizat doar într-o mică măsură, lipsind sprijinul 

internaţional în includerea femeilor la nivelul poziţiilor de luare a deciziilor. 

Unul din motive a fost şi sistemul politic deficitar a Bosniei, care a acordat o 

importanţă minimă perspectivei de gen, car ar putea rezolva problemele 

bazate pe naţionalism şi diviziune etnică şi ar putea asigura desecuritizarea 

conflictului şi obţinerea unei păci durabile21. Astfel se poate remarca 

importanţa Rezoluţiei 1325 ca fiind limitată doar la sectorul organizaţiilor 

non-guvernamentale, care a încercat să elimine barierele discriminatorii, în 

vederea includerii femeilor în categoriile menţionate de document. 

O contribuţie importantă la implementarea Rezoluţiei 1325, o 

constituie monitorizarea de către organizaţiile non-guvernamentale a 

răspunsurilor în ceea ce priveşte violenţa şi abuzul femeilor deoarece acestea 

au fost primii actori care au remarcat această problemă, ce împiedica 

obţinerea stabilităţii şi a păcii. Zena Zenama şi alte organizaţii au atras 

atenţia asupra naturii profund patriarhale a societăţii bosniace şi asupra 

indiferenţei instituţiilor de la nivel naţional în eliminarea acestei probleme. În 

vederea scăderii nivelului violenţei domestice şi implementarea unei legii 

pentru sancţionarea acesteia a fost necesară desfăşurarea de campanii de 

advocacy şi antrenamente pentru corpurile militare şi judiciare, precum şi 

creşterea serviciilor ce presupun consilierea şi gestionarea furiei psiho-

sociale. 

Deoarece implementarea politicilor internaţionale nu putea fi 

realizată doar prin munca organizaţiilor non-guvernamentale, s-au pus bazele 

unui Plan Naţional de Acţiune, adoptat în 2010 şi coordonat de reprezentanţi 

din cadrul instituţiilor ce formează sectorul securităţii şi cei ai sectorului non-

guvernamental. Aceştia au reprezentat o parte activă şi şi-au adus contribuţia 

în implementarea şi promovarea Planului de Acţiune atât în instituţiile din 

care provin, precum şi  la nivel naţional şi internaţional22. Deşi o mare parte 

din obiectivele planului se regăsesc şi în cadrul Rezoluţiei ONU, este de 

menţionat faptul că Planul Naţional aduce în discuţie implicarea femeilor în 

misiunile de peacekeeping şi ulterior în procesul de peacebuilding.  

Acest lucru atrage atenţia asupra importanţei femeilor ca actori ai 

desecuritizării, activităţile lor, cel mai adesea regăsite în cadrul 

organizaţiilor non-guvernamentale, fiind necesare pentru realizarea unei păcii 

de durată. Misiunile de menținere a păcii au presupus implicarea sectorului 

de securitate în antrenarea celor care doresc să se integreze în acest sistem, 
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Ibidem, p.26. 
22

Action plan for implementation of UNSCR 1325 In Bosnia and Herzegovina, Ministry 

for Human Rights and Refugees, Gender Equality Agency of Bosnia and Herzegovina, 

2013, p.3. 
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dar pentru o bună desfăşurare a acestor activităţi a fost necesară implicarea 

organizaţiilor non-guvernamentale pentru femei, care să promoveze şi să 

încurajeze participarea acestora, să ajute la includerea egalităţii de gen în 

antrenamentele şi să crească numărul femeilor ce doresc să se implice23. 

Organizaţia Zena Zenama a nominalizat în cadrul premiilor ONU Ministerul 

de Securitate ca instituţie care a reuşit să obţină cel mai semnificativ rezultat 

în includerea femeilor în sectorul securităţii, prin luarea de măsuri concrete 

în includerea egalităţii şi perspectivei de gen24. Mecanismele instituţionale în 

vederea asigurării  egalităţii de gen, au implicat o cooperare a diferitelor 

organizaţii non-guvernamentale şi alte asociaţii sau centre, de la toate 

nivelurile de putere din Bosnia-Herţegovina, constituind astfel un mod unic 

de rezolvare a problemelor victimelor războiului din ţară25. 

Referitor la rolul organizaţiilor pentru femei în procesul de 

peacebuilding, nu există menţiuni directe care să explice acest lucru. Cu 

toate acestea, activităţiile lor au demonstrat rolul lor în acest proces şi a 

faptului că acestea reprezintă, încă dinaintea prezenţei conflictului un factor 

al păcii prin imaginea maternă pe care o oferă, responsabilităţiile pe care le 

deţine şi munca depusă atât în cadrul propriei locuinţe cât şi la nivel 

comunitar, prin oferirea de ajutor şi sprijin celor în nevoie şi capacitatea de 

recuperare în urma violenţelor îndurate. Activităţiile acestora au constat 

pentru început în asigurarea unui spaţiu în care victimele să se simtă în 

siguranţă, unde pot schimba experienţe şi se pot întări reciproc: A da femeilor 

un loc în care să se întâlnească este vital. În aceste locuri împărtăşim 

experienţe, învăţăm una de la cealaltă şi ne susţinem reciproc. Aceasta 

reprezintă o precondiţie pentru noi de a ne revendica dreptul de a participa 

la construirea unei societăţi funcţionale26. Asta demonstrează încă odată că, 

în vederea obţinerii unei păci de durată este necesară colaborarea între 

comunităţile etnice şi includerea femeilor în procesul de peacebuilding, 

acestea reprezentând actori model în cooperarea şi înlăturarea factorului 

discriminării. Zena Zenama a fost una din primele organizaţii care a avut ca 

scop principal la încheirea conflictului, crearea unui spaţiu sigur pentru 

femei, considerat un pas important şi o strategie de reconciliere şi realizare a 

păcii27. 
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Ibidem, pp.13-14. 
24

 Ankica Tomic, Gender mainstriming of the security sector in Bosnia and 

Hertzegovina: From the policy papers to reality, 2014, p.95. 
25

Action plan for implementation of UNSCR 1325 In Bosnia and Herzegovina, op.cit., 

p.19. 
26

 Ristin Thomasson,op.cit., p.19. 
27

Ibidem, p.20. 
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Concluzii 

Organizaţia Zena Zenama a sprijinit noile organizaţii non-

guvenamentale din Bosnia-Herţegovina, ceea ce a dus la formarea unei reţele 

de ONG-uri, fapt ce evidenţiază importanţa organizaţiilor non-

guvernamentale în procesul de pacebuilding, pornind de la convingerea că o 

societate civilă independentă este o condiţie prealabilă atât pentru un proces 

democratic de succes, cât şi pentru o pace durabilă. Acesta a reprezentat un 

prim pas spre îmbunătăţirea şi recunoaşterea rolului important al femeii ca 

actor în procesul de peacebuilding, lucru care nu le-a fost permis în perioada 

negocierilor pentru pace ce încheiau războiul civil, ele nefiind invitate la 

negocieri sau consultate în realizarea acordurilor de pace. Grupurile femeilor 

din cadrul societăţii civile depun un efort considerabil nerecunoscut de a 

îmbunătăţi drepturile femeilor, procesul de peacebuilding şi securitatea din 

Bosnia-Herţegovina. Prin munca de advocacy şi construirea de legături cu 

structurile şi procesele guvernamentale, acestea au dezvoltat strategii, care să 

fie în conformitate cu obiectivele regăsite în cadrul Rezoluţiei UNSCR 

132528. 

Munca organizaţiilor de femei din Bosnia-Herţegovina au dus la 

transformarea războiului şi societăţii nedemocratice într-o societate 

funcţională, care are respect pentru drepturile omului şi se luptă cu 

combaterea discriminării. Aceste organizaţii au dezvoltat strategii în care 

obiectivul principal este pacea durabilă, pornind de la combaterea violenţei 

instituţionalizate a bărbaţilor împotriva femeilor, alături de combaterea 

discriminării, a fricii şi a urii şi întărirea respectării drepturilor omului. 

Peacebuilding-ul şi democraţia se dezvoltă în timp, şi pentru acest lucru este 

nevoie de o societate civilă putermică, în acest caz organizaţiile pentru femei 

reprezentând actorul cheie în prevenirea izbucnirii unui nou conflict şi 

menţinerea unei păci de durată. Acest lucru a fost deschis de către o 

fondatoare a unei  organizaţii non-guvernamentale: „Pentru a obţine o pace 

adevărată, trebuie eliminate toate motivele conflictului, toţi factorii ce pot 

crea conflict, inclusiv discriminarea şi în acest sens, orice muncă de 

combatere a discriminării şi care implică egalitatea, trebuie să fie 
considerată ca parte a procesului de peacebuilding”29.  

 

                                                           
28

 Final report, op.cit., p.40. 
29

 Ristin Thomasson, op.cit., p.60. 
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ASPECTE PRIVITOARE LA OPȚIUNILE 

GEOPOLITICE ALE REPUBLICII MOLDOVA. 

INTEGRARE EUROPEANĂ VERSUS UNIUNEA 

VAMALĂ SUB LUPA OPINIEI PUBLICE ȘI A 

MEDIULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

CAZACU GHEORGHE

 

 

 

Abstract: The author of the article tries to analyze the main directions of 

geopolitical thinking în Republic of Moldova since gaining Independence 

from the Soviet Union in 1991.The dilemas of choosing between European 

Union and Community of Independent States and later the Border Union 

(Russia, Belarus, Kazakhstan). Also durig this article the author will study 

the dynamics of the public opinion in Republic of Moldova regarding the way 

that the small country from the South-Eastern Europe should follow. The 

main purpose of this article is to analyze the main aspects regarding foreign 

policy of Republic of Moldova and to offer a possible explanation to the lack 

of determination in Moldavian policy making since 1991. 

 

Keywords: Republic of Moldova, Geopolitics, European Union, Community 

of Independent States, Border Union (Russia, Belarus, Kazakhstan), public 

opinion 

 

Introducere 

 

 După disoluția Uniunii Sovietice în anul 1991, noile state succesoare 

s-au pomenit în situația de a-și crea ele însele o politică internă și externă 

proprie. Istoria a arătat faptul că în cea mai mare parte dintre aceste state au 

apărut două întrebări majore privitoare la politica externă: 1. orientarea 

politicii externe înspre structurile euro-atlantice (N.A.T.O., Uniunea 

                                                           

 Doctorand, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultattea de Istorie și Filosofie, Școala 

Doctorală „Istorie, Civilizație, Cultură”. Coordonator științific Prof. Univ. Dr. Marcela 
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Europeană) sau 2. Rămânerea în orbita politică și sub influența politică, 

economică și culturală a Federației Ruse și, în acest caz, integrarea în 

structurile eurasiatice ce gravitau în jurul Rusiei (Comunitatea Statelor 

Independente înființată în 1991 și Uniunea Vamală Eurasiatică). Republica 

Moldova prin corpul său diplomatic a întreprins măsuri prin care să întrețină 

legături bune cu fiecare dintre aceste structuri. 

 Încă din momentul obținerii independenței față de Uniunea Sovietică 

în vara lui 1991, Republica Moldova a devenit un stat ce are parte de o istorie 

zbuciumată. În momentul în care abia un sfert de veac s-a scurs de la 

momentul în care elitele politice de la Chișinău au ales calea independenței, 

putem menționa că a fost o perioadă în care statalitatea și identitatea1 

Republicii Moldova se află într-o perioadă de formare și definitivare. 

 În toată perioada ce a urmat disoluției Uniunii Sovietice, Republica 

Moldova s-a văzut pusă într-o situație ingrată de a face o alegere dificilă- 

orientarea politicii sale înspre racordarea la patrimoniul de valori promovat 

în Comunitatea (Uniunea) Europeană sau alegerea unui curs care să 

presupună continuarea gravitării în orbita de influență a Federației Ruse (într-

o structură eurasiatică de tipul C.S.I. care să asigure posibilitatea unui control 

din partea Federației Ruse asupra noilor state post sovietice independente)? 

Unirea cu România? Toate aceste întrebări suscită opinia publică, cercurile 

intelectualilor și mediul politic pe durata întregii perioade în care Republica 

Moldova există ca stat independent pe harta globului. 

 Decidenții politici din Republica Moldova au încercat, chiar din 

primii ani de independență a noului stat, să găsească o soluție cât se poate de 

avantajoasă pe termen lung pentru evoluția statului. Înainte de toate, aș crede 

că în capul mesei a fost pusă soluția care să ofere beneficii economice și 

șansa dezvoltării durabile a unor relații cu statele vecine în vederea evoluării 

ulterioare a Republicii Moldova. În acest sens, cred că actorii politici de la 

Chișinău, cu sau fără presiuni politice din exterior (nu contează de unde ar fi 

fost acestea), au încercat să aleagă o variantă care să permită dezvoltarea 

economiei țării pe termen lung. 

 În atare condiții, statul moldovean se vedea pus în dificultatea de a 

alege un drum și se ajunge la o situație de criză generată de incapacitatea 

decidenților politici de la Chișinău să își stabilească prioritățile în ceea ce 

privește cursul politicii externe ce trebuia urmat în anii ce vor veni. Sigur, nu 

                                                           
1
 Referitor la dezbaterea privitoare la identitatea națională în Republica Moldova și în 

Ucraina și la realitățile geopolitice ale acestui areal a se vedea lucrarea lui Alexandru 

Baltag, Aria Moldo-Ucraineană- Jocuri geopolitice între Occindent și Rusia, Teză de 

Doctorat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Domeniul 

Relații Internaționale și Studii Europene, Cluj-Napoca, 2012, p.20 și următoarele. 
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este cu nimic greșită afirmația că acele „bâlbâieli” în ceea ce privește 

orientarea politicii externe a Republicii Moldova a fost determinată de o 

profundă instabilitate dublată de o criză economică și politică internă. 

Situația internă foarte instabilă și haosul în ceea ce privește organizarea 

sectoarelor de activitate în Republica Moldova și-au găsit reflectarea în lipsa 

de coerență , consecvență și de organizare a activității diplomatice a 

Republicii Moldova. 

 Perioada de un sfert de secol scursă de la despărțirea teritoriului 

dintre Prut și Nistru de Uniunea Sovietică, este una în care administrația de la 

Chișinău a dat dovadă de multă nesiguranță în acțiunile întreprinse în 

vederea conturării unui viitor geopolitic mai clar. Mai mult de atât, cei 25 de 

ani scurși de la proclamarea independenței Republicii Moldova față de 

Uniunea Sovietică sunt marcați de politici incoerente ale autorităților de la 

Chișinău de a ameliora situația internă și de a-i conferi acesteia o stabilitate 

atât de mult dorită de către populația care își duce traiul zi de zi în Chișinău 

și în celelalte orașe și sate ale tânărului stat de pe harta Europei. 

 În virtutea înțelegerii acțiunilor pe plan extern și în vederea 

construirii unei identități naționale realizate de guvernele de la Chișinău de-a 

lungul anilor, este necesar un efort considerabil care presupune analiza și 

înțelegerea unor discuții atât în rândul specialiștilor cât și în opinia publică 

privitor la două seturi de întrebări fundamentale care dezbină societatea 

moldovenească. Primul  set de întrebări ar fi alcătuit din  întrebările „Cine 

suntem noi? Moldoveni? Români? Ruși? Europeni?”. Cel de-al doilea set 

este strâns legat de primul și conține întrebări precum: „Încotro ne 

îndreptăm? Ce să alegem? Integrare Europeană sau Uniunea Vamală Euro-

Asiatică? Cum ne structurăm politica externă? În funcție de ce considerente o 

facem?” etc. Toate aceste întrebări vin de la problema unei lipse de 

determinare atât a societății din Republica Moldova cât și a actorilor politici 

care au guvernat de la Chișinău vreme de 25 de ani viețile a câteva milioane 

de oameni. Incertitudinea și atitudinea ezitantă a moldovenilor fac ca acestă 

țară din Europa de Sud-Est să se afle la o răscruce de drumuri unde, aparent, 

nimeni nu știe în ce direcție să o ia. Am ales termenul „aparent” deoarece la 

Chișinău nu e neapărat vorba despre o nehotărâre cât mai ales e vorba despre 

o competiție între diverse interese politice care vor să atragă țara într-o 

direcție sau alta.  
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Câteva aspecte privitoare la calculele geopolitice privitoare la Republica 

Moldova 

 

 În ceea ce privește calculele geopolitice privitoare la Republica 

Moldova sunt foarte interesante și chiar edificatoare afirmațiile lui Robert D. 

Kaplan care consideră că în secolul XXI destinul Europei va fi influențat de 

relațiile ei cu estul, îndeosebi cu Rusia. În măsura în care Europa Centrală și 

de Est va putea crea, din cenușa comunismului, o centură de state prospere  și 

stabile, continentul întreg se va putea proteja de Rusia și, făcând acest lucru, 

va putea să-și ducă la îndeplinire visul de a reînvia fosta Mitteleuropa – vis 

pe care intelectualii de orientare liberală îl împărtășesc, de fapt, cu 

Mackinder2. 

 Mai sus menționatul autor consideră că pătrunderea sovieticilor în 

Europa a confirmat teoria lui Mackinder despre invaziile asiatice care 

influențează destinul Europei3. Această situație, am putea spune, se repetă și 

în zilele noastre odată cu reîntoarcerea Federației Ruse pe arena 

internațională prin agresiunea militară din anul 2014 asupra Crimeei și, mai 

apoi, a regiunilor Donețk, Lugansk și Har'kiv din estul Ucrainei. 

 Cunoscutul istoric și om politic român Adrian Cioroianu consideră că 

din punct de vedere geopolitic actuala Republica Moldova apare ca un 

avanpost în lumea slavă, un teritoriu românofon a cărui limbă a fost 

„moldovenizată” și transcrisă în litere chirilice după nevoile puterii sovietice 

până în 19894. 

 Cioroianu aduce în discuție faptul că Republica Moldova este un stat 

divizat și aduce aminte ideea potrivit căreia Republica Moldova creează o 

imagine ambivalentă privitoare la perioada României Mari5. Ideea națională 

a plecat, de la bun început, așa cum menționează Adrian Cioroianu, pe 

drumul bifurcat al unei dileme în egală măsură identitare și politice. În anul 

1990 dezbaterea publică s-a axat pe două proiecte alternative: independență 

și unire6.  

 Tot în ceea ce privește această nehotărâre în rândul politicienilor din 

Republica Moldova la începutul drumului său de independență, cunoscutul 

analist moldovean Vitalie Ciobanu amintește faptul că „problema care s-a 

                                                           
2
  Robert D. Kaplan,  Răzbunarea Geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele 

viitoare și lupta împotriva destinului,Litera,  București, , 2014, p.194. 
3
  Ibidem, p.205. 

4
  Adrian Cioroianu,  Geopolitica Matrioșkăi. Rusia postsovietică în noua ordine 

mondială, Curtea Veche Publishing, București, 2009, p. 250-251. 
5
  Ibidem, p.252. 

6
  Ibidem, p.253-254. 
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pus în cazul Republicii Moldova nu avea în vedere doar capacitatea acesteia 

de a efectua tranziția de la un sistem centralizat de comandă la unul 

democratic și capitalist, ci într-o măsură încă și mai mare, ea a vizat 

identitatea acestei formațiuni statale”7. 

 Evenimentele ce au urmat anului 1991 au avut efectul de a ne face să 

credem că mediul politic din Republica Moldova era derutat în ceea ce 

privește cursul politicii externe ce trebuie urmat de Chișinău. Mai mult de 

atât, în primii ani de după obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, 

noul stat avea să fie guvernat de o coabitare a unui curent de gândire 

geopolitică favorabil integrării în structurile euro-atlantice cu un curent care 

dorea îndreptarea politicii externe a Chișinăului spre structurile eurasiatice 

precum Comunitatea Statelor Independente (CSI) și, mai apoi, Uniunea 

Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan care se dorește a fi o etapă premergătoare 

unei viitoare Uniuni Eurasiatice8. 

 De asemenea, din numerele din cea de-a doua parte a anului 1991 a 

ziarului Moldova Suverană reiese faptul că înalții demnitari de la Chișinău au 

vizitat o serie de state de pe diferite continente. Aceste vizite au avut rolul de 

a stabili primele contacte diplomatice și de a realiza primii pași în vederea 

recunoașterii internaționale a obținerii independenței față de Uniunea 

Sovietică a Republicii Moldova9. 

 Anul 1992 debutează cu ciocnirile de pe Nistru între separatiștii de la 

Tiraspol și organele de ordine ale Ministerului Afacerilor Interne de la 

Chișinău. Conflictul transnistrian reprezintă, fără cea mai mică urmă de 

îndoială, un eveniment care a marcat și care va marca pentru mult timp de 

acum înainte viața politică de la Chișinău și evoluția politicii externe 

moldovenești. Mai mult de atât, așa după cum putem observa din negocierile 

pe care le duce Republica Moldova în vederea apropierii de structurile euro-

atlantice, acest eveniment nefast are repercusiuni negative asupra procesului 

de integrare în structurile internaționale a Republicii Moldova. Conflictul 

transnistrian a debutat ca un conflict armat între structurile dede menținere a 

                                                           
7
  Vitalie Ciobanu, Anatomia unui faliment geopolitic: Republica Moldova, Polirom, 

Iași, 2005, p. 13. 
8
  Privitor la opțiunile geopolitice ale Republicii Moldova a se vedea lucrările lui Oleg 

Serebrian, Va exploda Estul? Geopolitica spațiului pontic, Ed. Cartier,  Chișinău, 

2006; Nicholas Dima, Basarabia şi Bucovina în jocul geopolitic al 

Rusiei,Sincron,Cluj-Napoca, 1998. 
9
  Marian Enache, dorin Cimopieșu, Misiune diplomatică în Repubica Moldova (1993-

1997),Polirom, Iași, 2000, p.42 și umrătoarele (cu referire la relațiile Republicii 

Moldova cu România), p.56 (cu referire la ambasadele ce au început să își ofere 

serviciile în Republica Moldova), p. 57 și următoarele (referitor la vizitele întrprinse de 

către oficialii moldoveni în statele Europei, Asiei și relațiile cu CSI). 
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ordinii și separatiștii transnistrieni. Acest conflict a devenit foarte rapid un 

conflict regional odată cu intervenția Armatei a XIV-a ruse. Acest conflict, 

așa cum bine observă Alexandru Baltag, nu este un conflict etnic în 

Republica Moldova, ci este un conflict geopolitic în care Rusia încearcă să 

controleze și să păstreze sub o dependență totală Republica Moldova prin 

intermediul Transnistriei10. Acest conflict, conchide același autor,este unul 

dintr-o serie de conflicte înghețate din jurul Mării Negre care au menirea de a 

întări influența rusească în regiune, influență pierdută odată cu dispariția 

URSS11. 

 Problema transnistriană este văzută de către Cioroianu ca fiind un 

element al politicii de securitate rusești în calea extinderii NATO în Europa 

de Est: „Transnistria, Kaliningrad, Sevastopol reprezintă zone de cordon de 

securitate util Rusiei din punct de vedere geopolitic mai ales în contextul 

extinderii NATO în Europa de Est”12. Transnistria are un rol esențial pentru 

un permanent engarde pentru NATO și UE. Aceasta reprezintă o sursă de 

control exercitată de Rusia asupra Ucrainei și a Republicii Moldova13. 

 Primii ani scurși de la momentul declarării independenței de stat, s-au 

dovedit a fi ani grei în care noul stat avea să ducă o politică de echilibru între 

Est și Vest. Marian Enache și Dorin Cimpoieșu arată cu lux de amănunte și 

date specifice, în lucrarea Misiune diplomatică în Republica Moldova, faptul 

că Republica Moldova a încercat să ducă o politică externă de bună 

vecinătate și de echilibru cu cei doi vecini ai săi (România și Ucraina) și alți 

actori importanți precum Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, precum 

și cu organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite, 

N.A.T.O., Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente și altele. 

Acest peisaj a reieșit din încercările Chișinăului de a stabili relații de bună 

vecinătate cu statele din proximitate dar și din incapacitatea autorităților de la 

Chișinău de a stabili prioritățile în materie de politică externă. 

 Dezbaterile politice și geopolitice din Republica Moldova au ținut în 

priză întreaga societate și clasă politică pe parcursul întregii perioade scurse 

de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică.  
 
Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană  

                                                           
10

  Alexandru Baltag, op.cit., p. 146. 
11

  Ibidem, p.29. Autorul menționat face o analiză de bună calitate referitoare la rolul 

geopolitic avut de Marea Neagră și impactul pe care această regiune îl are asupra 

geopoliticii la nivel regional și la nivel global. În acest sens, a se vedea paginile 

referitoare la importanța geopolitică și geostrategică a Mării Negre. 
12

  Adrian Cioroianu, op.cit., p.266. 
13

  Ibidem, p. 298. 
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 Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană încep, cel 

puțin la nivel formal, prin semnarea la 28 noiembrie 1994 a „Acordului de 

Parteneriat și Cooperare”, act intrat în vigoare la 1 iulie 1998 și care avea 

drept semnatari Republica Moldova pe de o parte și Comunitatea Europeană 

de partea cealaltă14. Următorul pas în direcția apropierii dintre Republica 

Moldova și Uniunea Europeană este semnarea, la 22 februarie 2005, a 

Planului Planul de Acțiuni Moldova – UE, elaborat în cadrul Politicii 

Europene de Vecinătate și adoptat la Consiliul de Cooperare din februarie 

200515. În final, o ultimă etapă, până acest moment, în direcția întăririi 

legăturilor dintre cele două părți o reprezintă semnarea la  27 iunie 2014 a 

fost  semnat Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și 

Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 

membre ale acestora, pe de altă parte. Acesta a fost ratificat de către 

Parlamentul Republicii Moldova 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European 

pe 13 noiembrie 201416.  

 Toate aceste acorduri semnate până acum între Republica Moldova și 

Comunitățile Europene/Uniunea Europeană pe de altă parte, reprezintă 

încercări ale ambelor părți de a coopera în domeniul juridic, economic, 

social, financiar și cultural potrivit acordului din 199417. Continuând trebuie 

amintit faptul că Planului Planul de Acțiuni Moldova – UE oferea 

posibilitatea consolidării relației de interdependență politică și economică 

dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova18. 

 

 Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România. Câteva 

repere esențiale 

                                                           
14

  Pentru mai multe detalii în acest sens vezi „ACORD DE PARTENERIAT ȘI 

COOPERARE între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora și Republica 

Moldova”, în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, L 181/3, disponibil online 

pe adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN, accesat în data de 

16 decembrie 2015. 
15

 ***, Relațiile RM-UE, http://www.mfa.gov.md/despre-relatiile-rm-ue/, accesat în data 

de 16 decembrie 2015. 
16

  Ibidem. 
17

  Jurnalul oficial al Comunităților Europene, L 181/3, 24.06.1998, Acord de Partenerat 

și Cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora și Republica 

Moldova, p.3,http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN, accesat în data de 

16 decembrie 2015. 
18

  Planul de Acțiuni U.E.-Moldova, p.1, http://infoeuropa.md/files/planul-de-actiuni-ue-

moldova.pdf, accesat în data de 16 decembrie 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN
http://www.mfa.gov.md/despre-relatiile-rm-ue/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN
http://infoeuropa.md/files/planul-de-actiuni-ue-moldova.pdf
http://infoeuropa.md/files/planul-de-actiuni-ue-moldova.pdf
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 Factorii expuși, pe scurt, în rândurile de mai sus, nu sunt singurii care 

au influențat dinamica politicii externe duse de către Republica Moldova și 

dinamica relațiilor cu România. Un factor care, la începutul anilor 1990 nu a 

avut un rol așa de mare precum la avut în anii ce au urmat și chiar astăzi, a 

exercitat o puternică influență asupra dinamicii raporturilor dintre Republica 

Moldova și România este dezbinarea în rândul societății Republicii Moldova. 

Când mă refer la termenul „dezbinare”, iau în considerare  faptul că în 

Republica Moldova nu există o unitate în ceea ce privește opțiunile politice 

atât în ceea ce privește decidenții politici cât și populația Republicii 

Moldova. Dezbinarea în materie de opțiuni face ca lucrurile în Republica 

Moldova să se miște cu o viteză scăzută datorită influenței diferitelor opinii 

care își au cuvântul de spus în creionarea politicii externe a Republicii 

Moldova. Pentru a prezenta într-o manieră  mai concisă acest sens voi da 

citire câtorva date privitoare la rezultatele finale ale alegerilor parlamentare 

din Republica Moldova din 30 noiembrie 2014. Astfel, potrivit rezultatelor 

finale anunțate de către Comisia Electorală Centrală, în data de 5 decembrie 

2014, din cei 1.649.402 alegători pre sau 57,28 la sută din numărul de 

persoane înscrise în listele electorale, 327.912 au votat pentru Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova (25 mandate în viitorul legislativ), 

322.201 au votat pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova (23 

mandate), 279.366 și-au dat votul pentru Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova (21 mandate), 252.489 au optat pentru Partidul Democrat din 

Moldova (19 mandate) iar alții 154.518 au ales Partidul Liberal (13 

mandate)19. Indiferent de modificările ce s-au mai produs ulterior, ecuația nu 

s-a modificat substanțial, iar curentele divergente din parlament nu fac decât 

să sporească instabilitatea iar deciziile importante pe plan intern ce trebuie 

luate să fie adoptate cu un efort considerabil și cu mare întârziere. Un aspect 

interesant, considerat de unii ca fiind chiar simbolic, este faptul că România a 

fost primul stat care a recunoscut Republica Moldova la 27 august 1991. 

Relațiile diplomatice, la nivel de ambasadă, au fost stabilite la data de 29 

august 1991. Ambasada României a fost prima reprezentanță diplomatică 

deschisă de un stat în capitala Republicii Moldova, la Chișinău (și-a început 

activitatea la 20 ianuarie 1992). Până în luna iunie 1993 a fost condusă la 

nivel de însărcinat cu afaceri. Primul ambasador român a fost acreditat la 

Chișinău în luna iunie 1993. Primul ambasador al Republicii Moldova la 

                                                           
19

   ***,  CEC a tras linia finală pentru Alegerile  Parlamentare din 30 noiembrie,       

http://unimedia. info/stiri/cec-a-tras-linia-finala-pentru-alegerile-parlamentare-din-30-

noiembrie-85479. html,  accesat în data de 16 ianuarie 2016.  

http://unimedia.info/stiri/cec-a-tras-linia-finala-pentru-alegerile-parlamentare-din-30-noiembrie-85479.html
http://unimedia.info/stiri/cec-a-tras-linia-finala-pentru-alegerile-parlamentare-din-30-noiembrie-85479.html
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București a fost acreditat în luna ianuarie 199220. 

 Unii autori sunt de opinie că între 1991 și 1994, raporturile dintre 

cele două state au cunoscut o perioadă idilică, simbolizată prin "podurile de 

flori" care uneau cele două maluri ale Prutului. La nivel politic, oficialii de la 

Chișinău excelau în declarații și gesturi măgulitoare la adresa Bucureștiului. 

Cuvintele "să ne ținem de neamuri!", cu care președintele moldovean de 

atunci Mircea Snegur și-a încheiat discursul din februarie 1991, din 

Parlamentul României, a fost primit cu entuziasm de auditoriu21. 

 De altfel, Snegur a excelat în declarații ce susțineau ideea unirii 

Republicii Moldova cu România. Într-un interviu apărut în ziarul "Le 

Figaro", la 27 august 1991, el afirma: "Independența (Republicii Moldova - 

n.r.) este, desigur, o perioada temporară. Mai întâi vor exista două state 

românești, dar lucrul acesta nu va dura mult. Repet încă o dată faptul că 

independența Moldovei Sovietice constituie o etapă, nu un scop"22. 

 În ceea ce privește relațiile ulterioare între Republica Moldova și 

România trebuie subliniat faptul că, treptat, acestea aveau să se răcească. 

Astfel se ajunge la faptul că în data de 27 august  1994 intră în vigoare 

Constituția Republicii Moldova care menționa în articolul 1323  faptul că 

"limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționând 

pe baza grafiei latine" iar rezultatele sondajului sociologic "La sfat cu 

poporul" organizat în Republica Moldova în conformitate cu decretul 

președintelui Mircea Snegur au arătat fără echivoc faptul că majoritatea 

populației din stânga Prutului nu agreează ideea unirii cu România24. Privitor 

la accesul sondaj trebuie menționat faptul că peste 90% din cetățenii cu drept 

de opțiune politică, prezenți la urne în ziua de 6 martie, au răspuns afirmativ 

la întrebarea: "Sunteți pentru ca Republica Moldova să se dezvolte ca stat 

independent, unitar și indivizibil, în frontierele de la data proclamării 

suveranității ei, 23 iunie 1990, care să promoveze o politică de neutralitate, 

să întrețină relații de colaborare reciproc avantajoase cu toate ţările lumii, să 

                                                           
20

  Pagina Ministerului Afacerilor externe a României,  Republica Moldova,  http://www. 

mae. ro/bilateral-relations/1677#null,  accesat în data de 22 decembrie 2015.  
21

  Gabriel Pecheanu,  FOCUS: Relaţiile România-R. Moldova - când calde,  când reci,  

condimentate cu acuzaţii reciproce, http://www. mediafax. ro/main-story/focus-

relatiile-romania-r-moldova-cand-calde-cand-reci-condimentate-cu-acuzatii-reciproce-

5440851,  accesat în data de 22 decembrie 2015. 
22

  Ibidem.  Interviu acordat de președintele Mircea Snegur ziarului "Le Figaro",  la 27 

august 1991.  
23

 Constituţia Republicii Moldova, Articolul 13, Limba de stat, funcționarea celorlalte 

limbi, http://www.parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-

RO/Default.aspx#Articolul_13, accesat în data de 14 mai 2017. 
24

  Ibidem.  

http://www.mae.ro/bilateral-relations/1677#null
http://www.mae.ro/bilateral-relations/1677#null
http://www.mediafax.ro/main-story/focus-relatiile-romania-r-moldova-cand-calde-cand-reci-condimentate-cu-acuzatii-reciproce-5440851
http://www.mediafax.ro/main-story/focus-relatiile-romania-r-moldova-cand-calde-cand-reci-condimentate-cu-acuzatii-reciproce-5440851
http://www.mediafax.ro/main-story/focus-relatiile-romania-r-moldova-cand-calde-cand-reci-condimentate-cu-acuzatii-reciproce-5440851
http://www.parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-RO/Default.aspx#Articolul_13
http://www.parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-RO/Default.aspx#Articolul_13
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garanteze tuturor cetățenilor săi drepturi egale în conformitate cu normele de 

drept internațional?"25. 

 Dacă în primii ani asistăm atât la o perioadă de relații „idilice” între 

cele două state iar, ulterior, la o treptată răcire a relațiilor dintre cele două 

state, anii 2000 au fost marcați de o guvernare de 8 ani (2001-2009) a 

Partidului Comuniștilor din republica Moldova. În această perioadă relațiile 

bilaterale s-au răcit pe fundalul dorinței autorităților de la Chișinău de a se 

apropia de Federația Rusă și mai ales din cauza îndepărtării autorităților de la 

Chișinău față de București.  Este o perioadă în care președintele Republicii 

Moldova, Vladimir Voronin, a introdus limba rusă ca materie obligatorie de 

studiu în școală și a acuzat România de promovare de "interese naționaliste și 

unioniste" proces derulat, după cum spunea fostul președinte al Republicii 

Moldova, pe parcursul celor 10 ani de dezvoltare independentă a Republicii 

Moldova. "Se desfășoară aprovizionarea deschisă a adepților ideilor 

unioniste cu literatură, cu bani pentru editarea unui mare număr de tipărituri 

sub formă de ziare și reviste", acuza șeful statului moldovean. Președintele 

Voronin a afirmat atunci că studenților moldoveni instruiți gratuit în 

România li se "insuflă, pe perioada studiilor, mai mult spiritul românesc 

decât cunoștințe", în aceasta constând, în opinia sa, "intervenția ideologică 

venită din partea României"26. 

 O dată cu preluarea guvernării la Chișinău de către Alianța pentru 

Integrare Europeană (AIE), relațiile bilaterale dintre România și Republica 

Moldova au atins cota maximă de la stabilirea relațiilor diplomatice în 1991. 

În prezent, dialogul bilateral se desfășoară fluent, pe toate palierele, în logica 

parteneriatului strategic consfințit prin textul Declarației comune privind 

instituirea unui parteneriat strategic între România și R. Moldova pentru 

integrarea europeană a R. Moldova (27 aprilie 2010). Vizitele efectuate de 

demnitarii români la Chișinău și, respectiv, de cei ai Republicii Moldova la 

București au intrat în logica normalității, pe care noul climat dintre România 

și Republica Moldova a făcut-o posibilă. Aceasta a însemnat deplasarea 

accentului de pe  componenta simbolică pe cea pragmatică a contactelor 

bilaterale. Organizarea primei ședințe comune a guvernelor celor două state a 

constituit momentul de maximă maturitate a relațiilor bilaterale dintre 

România și Republica Moldova27. 

 În perioada de la relansarea relațiilor bilaterale au avut loc numeroase 

                                                           
25

  Ibidem.  
26

  Ibidem. 
27

   Pagina Ministerului Afacerilor externe și a Integrării Europene al Republicii 

Moldova,   Relații politice, http://chisinau. mae. ro/node/167,  accesat în data de 22 

decembrie 2015.  

http://chisinau.mae.ro/node/167
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întrevederi la nivel de ministru, secretar de stat, șef de departament din 

practic toate ministerele de linie și majoritatea agențiilor guvernamentale ale 

celor două tari. Au fost inaugurate cele două Consulate Generale ale 

României de la Cahul și Bălți (9 iulie 2010) și Institutul Cultural Român de 

la Chișinău (29 septembrie), Consulatul General al R. Moldova de la Iași (8 

octombrie 2010) și Biroul Consular al României de la Ungheni (26 mai 

2011)28. 

 Relația dintre România și Republica Moldova a fost una sinusoidală, 

oscilând de la declarații de dragoste, la grave acuzații reciproce, Chișinăul 

incriminând interese naționaliste și unioniste ale României, în timp ce partea 

română a susținut că liderii moldoveni reiau tezele staliniste din anii '3029. 

 Relațiile dintre republica Moldova și România au cunoscut o evoluție 

sinuoasă de-a lungul timpului. Acestea au fost „idilice” la începutul anilor 

1990, ajungând chiar la declarații că independența Republicii Moldova să fie 

doar o „etapă” în drumul spre realipirea acestui teritoriu în sânul României. 

 Cea de-a doua decadă a relațiilor dintre cele două state a fost marcată 

de o răcire puternică a relațiilor dintre cele două state și de o tendință a 

închiderii Republicii Moldova față de România. Pe toată perioada guvernării 

lor, P.C.R.M. a încercat să își dezvolte relațiile cu partenerii ruși iar relațiile 

cu România erau foarte tensionate în acea perioadă. 

 Finalul deceniului aduce o schimbare de guvernare drept efect al 

protestelor din 7 aprilie 2009 urmată de o perioadă de îmbunătățire a 

relațiilor dintre cele două state. La etapa actuală se ajunge ca relațiile dintre 

cele două state să fie mai liniștite iar volumul de schimburi comerciale între 

cele două state să cunoască o creștere față de perioada precedentă. 

 În ceea ce privește opinia cetățenilor Republicii Moldova cu privire 

la România trebuie menționat  faptul că acestea trebuie privite din 

perspectiva celor doi vectori mari care divizează opinia publică 

moldovenească- curentul ce dorește aderarea la Uniunea Europeană și cel ce 

dorește apropierea de Rusia. Din acest punct de vedere opiniile sunt foarte 

divizate. Lipsa unei opinii unitare în societatea moldovenească în ceea ce 

privește afilierea la un vector sau altul este dictată de mai mulți factori. Unul 

este reprezentat de influenţele diferite la care sunt supuși cetățenii Republicii 

Moldova prin intermediul resurselor mediatice care le formeayă şi modelează 

opiniile legate de aspecte politice. Un alt factor este reprezentat de lipsa de 

                                                           
28

  Ibidem. 
29 

Gabriel Pecheanu,  FOCUS: Relaţiile România-R. Moldova - când calde,  când reci,  

condimentate cu acuzaţii reciproce, http://www. mediafax. ro/main-story/focus-

relatiile-romania-r-moldova-cand-calde-cand-reci-condimentate-cu-acuzatii-reciproce-

5440851,  accesat în data de 22 decembrie 2015. 

http://www.mediafax.ro/main-story/focus-relatiile-romania-r-moldova-cand-calde-cand-reci-condimentate-cu-acuzatii-reciproce-5440851
http://www.mediafax.ro/main-story/focus-relatiile-romania-r-moldova-cand-calde-cand-reci-condimentate-cu-acuzatii-reciproce-5440851
http://www.mediafax.ro/main-story/focus-relatiile-romania-r-moldova-cand-calde-cand-reci-condimentate-cu-acuzatii-reciproce-5440851
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informare și de faptul că lumea se informează pe „zvonuri” cărora le dau 

crezare fără să mai verifice veridicitatea acestora. Altfel spus, moldovenii își 

fac o opinie din ce „aud” nu din ce se „informează”. Mai mult, de atât 

moldovenii nu și-au format o opinie obiectivă cu privire la România (și la 

Federația Rusă) deoarece nu sunt conectați cât de cât la realitățile din statele 

menționate mai sus. Opinia basarabenilor este influențată de faptul că 

posturile românești au lipsit cu desăvârșire în timp ce cele rusești au existat 

din abundență. Cu alte cuvinte, proximitatea culturală și apropierea mai mare 

din acest punct de vedere de Rusia își spun cuvântul în acest sens.  

 

 Opinia publică din Republica Moldova și percepția asupra 

statelor vecine. Câteva date cu referire la dezbaterea „Uniunea 

Europeană” versus „Uniunea vamală” 

  

 Pentru a înțelegerea mai bună a  raporturilor dintre cele două state 

trebuie luate în calcul și înțelese percepțiile cetățenilor din Republica 

Moldova privitoare la relațiile cu România. În vederea  înțelegerii diferitelor 

tendințe de raportare la diferite situații în rândurile cetățenilor din Republica 

Moldova sondajele de opinie pot oferi unele răspunsuri care să aibă 

proprietatea de a oferi unele explicații cu privire la situația mai mult sau mai 

puțin neclară din Republica Moldova. În acest sens,  amintim faptul că 

Fundația Soros efectuează sondaje prin care este evaluată percepția opiniei 

publice din Republica Moldova. Institutul de Politici Publice, având în 

vedere impactul și importanta cercetărilor din cadrul Barometrului opiniei 

publice, a organizat în martie 2015, cu sprijinul financiar al Fundației Soros, 

un nou sondaj de opinie. El a fost realizat de Centrul de Investigații 

Sociologice și Marketing „CBS-AXA”30. 

 În ceea ce privește percepțiile cetățenilor Republicii Moldova putem 

observa câteva aspecte interesante. Spre exemplu, la întrebarea Cum 

apreciați relațiile actuale ale Republicii Moldova cu următoarele state? 

Răspunsurile au fost următoarele31: 

 

Țara Foarte rele Rele Bune Foarte bune N.Ș. 

U.E. 2,1% 11,7% 66,5% 6,9% 12,8% 

România 2,6% 15,1% 65,7% 4,1% 12,5% 

                                                           
30

 Institutul de politici Publice,  Barometrul de opinie publică.  Republica Moldova 

aprilie 2015,  disponibil online pe adresa http://www. ipp. md,  accesat în data de 26 

decembrie 2015.  
31 

Ibidem,  p. 71.  

http://www.ipp.md/
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S.U.A. 2,6% 12,7% 57,7% 4,9% 22,1% 

Ucraina 3,2% 21,3% 56,4% 1,8% 17,4% 

Federația 

Rusă 

10,3% 52,2% 28,7% 1,7 7,1% 

 

 Pornind de la acest tabel putem enunța câteva concluzii privitoare la 

percepția cetățenilor Republicii Moldova referitoarela relațiile cu diferite 

state europene. Putem observa faptul că relațiile dintre Republica Moldova și 

Federația Rusă sunt apreciate de mai bine de 62,5% dintre respondenți ca 

fiind „rele” sau „foarte rele”. Este, practic, o înrăutățire a imaginii pe care o 

are Federația Rusă în rândul moldovenilor. Faptul că imaginea Federației 

Ruse și imaginea relațiilor pe care Republica Moldova le are cu această țară 

sunt văzute din ce în ce mai prost se datorează embargoului impus de către 

Federația Rusă importului de produse din Republica Moldova (Federația 

Rusă, nu trebuie uitat acest lucru, era o piață tradițională  de desfacere a 

produselor agricole moldovenești) și acțiunilor pe care Federația Rusă le-a 

întreprins în Ucraina. La polul opus se situează Uniunea Europeană, 

România și Statele Unite ale Americii. Îmbunătățirea imaginii pe care acești 

actori internaționali precum și relațiile cu ei trebuie înțeleasă prin prisma 

investițiilor în infrastructură și alte domenii ale economiei moldovenești pe 

care toate cele trei entități ale Relațiilor Internaționale le-au făcut în ultimii 

ani în Republica Moldova. 

 O situație interesantă poate fi observată în cadrul sondajelor de opinie 

atunci când cetățenii Republicii Moldova au fost întrebați „dacă duminica 

viitoare ar avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova 

la Uniunea Europeană, Dvs. ați vota pentru sau contra?”32 

 

Pentru Contra Nu aș 

participa 

Nu știu, nu m-

am decis 

Nu răspunde 

39,5% 41,8% 5,7% 12,2% 0,8% 

 

 Răspunsurile din tabelul de mai sus ne arată foarte clar faptul că la 

nivelul populației există o reticență față de Uniunea Europeană. Este vorba 

despre o reticență care. Așa cum se va vedea mai jos, este cauzată de un 

atașament cultural față de spațiul rus, o cunoaștere mult mai aprofundată a 

spațiului rus față de cel european dar și de faptul că, urmărind știri și primind 

                                                           
32 

Ibidem,  p. 73.  



 

359 
 

tot felul de informații din Federația Rusă, mulți dintre cetățenii republicii 

(mai ales cei cu vârste de peste 40 de ani, crescuți în Uniunea Sovietică) își 

creează o imagine negativă sau preponderent negativă asupra Uniunii 

Europene în general și a României în particular. 

 O situație interesantă poate fi observată atunci când cetățenii 

Republicii Moldova au fost întrebați, în aprilie 2015 despre faptul că „privind 

în ansamblu, considerați că Moldova ar obține mai multe avantaje sau mai 

multe dezavantaje devenind membru al Uniunii Europene?”33 

Doar avantaje Mai multe 

avantaje 

Mai  multe 

dezavantaje 

Doar 

dezavantaje 

Nu știu 

10,9% 30,1% 31,1% 13,5% 14,4% 

 

 Faptul că părerile sunt divizate poate fi pus pe seama dificultății cu 

care cetățenii moldoveni care migrează să lucreze în unul din statele Uniunii 

Europene. Dificultatea de integrare a basarabenilor în viața socială a statelor 

membre ale Uniunii Europene se datorează diferențelor culturale și 

lingvistice majore pe care mulți dintre aceștia le întâmpină atunci când ajung 

să își încerce norocul în Uniunea Europeană. 

 O cu totul altă situație poate fi observată atunci când cetățenii 

Republicii Moldova au fost întrebați, în aprilie 2015 despre faptul că „Dacă 

vi s-ar cere să votați cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea 

Vamală (Rusia-Belarus-Kazahstan) Dvs. ați vota pentru sau contra?”34 

Pentru Contra Nu aș 

participa 

Nu știu, nu m-

am decis 

Nu răspunde 

57,8% 26,4% 3,8% 11,0% 1,1% 

 

 Faptul că moldovenii își doresc mai mult să adere înspre Uniunea 

Vamală este determinat de faptul că mulți dintre moldoveni au avut ocazia să 

lucreze în Federația Rusă timp în care și-au creat o imagine pozitivă cu 

privire la posibilitățile de a avea un câștig bănesc mai mare în Federația 

Rusă. Acest fapt îi face pe mulți dintre moldoveni să spună într-o proporție 

de 57,8% că ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală 

(Rusia-Belarus-Kazahstan). 

 În aceiași ordine de idei se înscriu și răspunsurile la întrebarea 

„Privind în ansamblu, considerați că Moldova ar obține mai multe avantaje 

sau mai multe dezavantaje devenind membru al Uniunii Vamale (Rusia-

                                                           
33

 Ibidem,  p. 74.  
34

 Ibidem,  p. 75.  
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Belarus-Kazahstan)?”35 

Doar avantaje Mai mult 

avantaje 

Mai mult 

dezavantaje 

Doar 

dezavantaje 

Nu știu 

21,7% 36,4% 19,8% 7,7% 14,4% 

  

 În cayul acestei întrebări, precum şi în cayul întrebării precedente, 

basarabenii, cunoscând cazuri ale conaționalilor care reușesc să trimită bani 

în familie într-o proporție mult mai mare decât dacă ar fi rămas în Republica 

Moldova, consideră că aderarea la Uniunea Vamală (Rusia-Belarus-

Kazahstan) ar aduce pentru Republica Moldova și cetățenii acesteia mai 

multe avantaje decât dezavantaje.   

 La întrebarea de baraj „Dacă totuși ar trebui de ales în cadrul unui 

referendum între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau 

Uniunea Vamală (Rusia- Belarus-Kazahstan), Dvs. pentru ce ați opta?”36 

Pentru 

Uniunea 

Europeană 

Pentru 

Uniunea 

Vamală 

Nu aș 

participa 

Nu știu, nu m-

am decis 

Nu răspunde 

32,1% 50,0% 3,8% 13,3% 0,7% 

 

 Această dinamică a răspunsurilor se bazează pe ceea ce am menționat 

deja cu privire la cunoașterea mult mai aprofundată a situației din Federația 

Rusă și la atașamentul cultural față de spațiul rusesc. Lipsa de informații cu 

privire la spațiul occidental și imaginea asupra acestui spațiu creionat de 

resursele media rusești care domină piața TV din Republica Moldova au și 

ele un cuvânt de spus în acest sens. Aici se adaugă și faptul că moldovenii au 

contact cu lumea rusă zi de zi iar faptul că mulți dintre aceștia au experiența 

de a fi trăit în fosta Uniune Sovietică (experiență care, din punct de vedere al 

veniturilor obținute de oamenii de rând în calitate de cetățeni ai Uniunii 

Sovietice este privită ca fiind o perioadă în care câștigurile erau decente 

pentru trai) nu fac decât să întărească această opinie. 

 În aceiași ordine de idei am putea include și răspunsurile cetățenilor 

Republicii Moldova în aprilie 2015 la întrebarea „Dacă ați avea posibilitatea 

să alegeți țara în care să vă stabiliți cu traiul permanent, care din următoarele 

tari ați alege?”37 

                                                           
35

 Ibidem,  p. 76.  
36

 Ibidem,  p. 77.  
37

 Ibidem,  p. 78.  
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Țara Cota 

Rusia 23,6% 

Germania 6,5% 

Italia 3,6% 

Canada 2,9% 

Alte țări din U.E. 2,5% 

S.U.A. 2,2% 

Franța 2,0% 

Marea Britanie 1,7% 

România 1,7% 

Turcia 0,5% 

Țări din lumea arabo-islamică 0,3% 

Georgia 0,2% 

Ucraina 0,1% 

Bielorusia 1,0% 

Alte țări 1,1% 

Astfel de țări nu există 34,9% 

Greu de răspuns 15,2% 

 

Opinia favorabilă Federației Ruse și Uniunii Vamale nu este afectată de 

răspunsurile la  întrebarea „Cum credeți Dvs. Unde este mai înalt nivelul 

corupției – în Rusia sau în UE?” cetățenii republicii Moldova au menționat 

faptul că în „Rusia -42,4%; U.E.- 21,2%; nu știu-36,4%”38 

 Situația cu privire la cunoașterea mai elaborată a spațiului rusesc în 

rândul cetățenilor Republicii Moldova potrivit Barometrului de opinie 

publică din aprilie 2015 se repetă și în cazul răspunsurilor oferite la 

întrebarea „Câtă încredere aveți în următoarele personalități politice?” 

Personalitate Nu am 

auzit de el 

Nu am 

deloc 

încredere 

Nu prea am 

încredere 

Oarecare 

încredere 

Foarte 

multă 

încredere 

                                                           
38

 Ibidem,  p. 82.  
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Vladimir 

Putin 

0,4% 19,0% 16,7% 34,9% 25,6% 

Angela 

Merkel 

10,4% 23,8% 15,8% 33,2% 10,4% 

Klaus 

Iohannis 

20,5% 17,5% 16,3% 28,3% 7,8% 

Barack 

Obama 

7,6% 33,3% 19,5% 27,4% 5,0% 

François 

Hollande 

33,3% 18,5% 13,8% 20,1% 4,2% 

David 

Cameron 

38,8% 19,9% 11,5% 16,6% 2,9% 

Petro 

Poroșenko 

10,1% 45,2% 23,1% 12,5% 1,3% 

 

 Toate aceste răspunsuri relevă o cunoaștere mai elaborată a 

moldovenilor în ceea ce privește spațiul rus în comparație cu situația din 

Uniunea Europeană. Experiența cu lumea rusă, experiența de a foi trăit fie în 

Federația Rusă fie în Uniunea Sovietică în care mulți dintre moldoveni 

consideră că puteau obține un venit bun pentru un trai decent, are un rol 

hotărâtor în ceea ce privește dinamica răspunsurilor din acest sondaj 

prezentate și analizate în cadrul demersului de față. 

 Situația nu se schimbă nici în sondajele realizate de către Institutul de 

Politici Publice pe parcursul anului 2016. Astfel, din cele relatate de către 

respectivul institut putem observa cu ușurință faptul potrivit căruia creșterea 

popularității Maiei Sandu (promotoare a cooperării cu Uniunea Europeană) 

care înregistrează 5% în lunile noiembrie 2015 și aprilie 201639, este 

contracarată de cele 6% în noiembrie 2015 și 8,5% în aprilie 2016 ale lui 

Igor Dodon și cele 11% în noiembrie 2015 și 7,8% în aprilie 2016 ale lui 

Renato Usatîi40. Interesul național al Republicii Moldova nu este clar definit 

nici măcar după 25 de ani de independență așa cum se poate observa din 

cifrele prezentate mai sus. Această dezbinare face ca Republica Moldova să 

fie guvernată de fabula „Racul, broasca și o știucă” în care fiecare trage carul 

în partea sa. Din atare considerente perspectivele asupra viitorului acestui 

mic stat sunt destul de sumbre. 

                                                           
39

 Institutul de Politici Publice, Barometrul opiniei publice- aprilie 2016, p. 23. 
40

 Ibidem. 
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Calculele geopolitice în mediul politic din Republica Moldova după 1991 

 

 Încă de la începutul acestei diviziuni a demersului de față, trebuie 

remarcat faptul potrivit căruia politica externă și calculele geopolitice ale 

Republicii Moldova au fost caracterizate, încă din primele momente ale 

existenței noului stat pe harta lumii, de lipsa unei atitudini ferme cu privire la 

cursul politicii externe ce trebuia urmat de către autoritățile de la Chișinău. 

Acest lucru a dus la creionarea unei politici duale caracterizate printr-o 

pendulare permanentă în procesul de negociere între structurile euro-atlantice 

(N.A.T.O., U.E.) și cele eurasiatice (C.S.I., Uniunea Vamală și eventuala 

Uniune Eurasiatică propusă de către președintele rus Vladimir Putin). 

 Anul 1991 este unul de o importanță deosebită pentru geopolitica 

întregului glob. Dispariția URSS de pe harta lumii a adus cu sine un vid de 

putere geopolitică în spațiul care până atunci erau controlate cu o mână de 

fier de către Moscova. Noile state succesoare au fost puse în situația de a 

duce o politică de sine stătătoare.  Este limpede faptul că în cazul Republicii 

Moldova perioada de tranziție încă nu s-a îmcheiat.Perioada de dindependeţă 

a Republicii Moldova este marcată de o lipsă de hotărâre și de fermitate în 

ceea ce privește direcția politicii externe pe care ar trebui să o urmeze 

Chișinăul. 

 Sursele disponibile pentru realizarea acestui demers, confirmă faptul 

că imediat după obținerea independenței Republicii Moldova, autoritățile de 

la Chișinău au dat dovadă de interes de a coopera cu cât mai multe dintre 

statele lumii. Ziarul Moldova Suverană, una dintre cele mai importante 

publicații periodice din Republica Moldova, insistă asupra relatării vizitelor 

făcute de către liderii de stat în alte țări și cu referire la convorbirile avute cu 

diverși lideri mondiali. Încă din primele zile de după declararea 

independenții de stat a Republicii Moldova ziarul Moldova Suverană anunța 

cititorii săi că în dimineața zilei de 6 septembrie 1991 a avut loc o discuție 

telefonică între președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur și 

președintele Federației Ruse, Boris Elțîn în care „Președintele Snegur l-a 

informat pe președintele Elțîn despre situația social-politică din republică, 

despre acțiunile ce se întreprind în vederea realizării independenței 

Moldovei. S-a ajuns la concluzia că depășirea dificultăților cu care se 

confruntă republicile este posibilă doar printr-o conlucrare activă pe multiple 

planuri”41. Caracterul bidimensional al politicii externe a Republicii Moldova 

                                                           
41 

„Discuție telefonică între Mircea Snegur și Boris Elțîn!”, în ziarul Moldova 

Suverană.Cotidian al Guvernului Republicii Moldova, nr. 187 (), sâmbătă 7 septembrie 

1991, p.1. 
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este observat de către mulți dintre autorii care au analizat problematica 

politicii externe a Republicii Moldova.  

 Moldova va oscila, așa cum o făcuse anterior, între cele două opțiuni 

majore ale geopoliticii sale- Moscova și Bruxelles. Acest aspect este specific 

cârmuitorilor de la Chișinău încă din momentul apariției noului stat. În acest 

sens amintim semnarea, în 2001, a unui  Tratat de prietenie și colaborare 

între Republica Moldova și Federația Rusă42. 

 Valentin Naumescu dă dovadă de un ton mult mai pesimist privitor la 

calculele geopolitice referitoare la Republica Moldova. În această ordine de 

idei autorul menționează faptul potrivit căruia „extinderea UE s-a încheiat; 

Moldova, Ucraina, și Georgia nu au și nu vor avea perspectiva aderării, ci 

doar a unei integrări economice treptate, pozitivă în principiu, dar 

insuficientă din punct de vedere strategic, pentru viitorul acestor state 

vulnerabile”43.  

 

Dezbateri geopolitice în cadrul campania electorală pentru alegerile 

prezidențiale din 2016  

 

 În cadrul acestui demers îmi propun să analizez modalitățile prin care 

elitele culturale de la Chișinău au încercat să influențeze într-un fel sau altul 

opțiunile alegătorilor în cadrul scrutinului prezidențial din toamna anului 

2016 din Republica Moldova. În această ordine de idei menționez faptul că 

voi analiza unele discursuri ale personalităților culturale din Republica 

Moldova pe durata campaniei electorale ce a durat între 1 octombrie44 28 

octombrie și 31 octombrie- 11 noiembrie 2016. 

  În ceea ce privește sursele disponibile pentru realizarea acestui 

demers trebuie menționat faptul că acestea variază de la articole apărute în 

mediul online45 sau din dezbaterea publică de la televiziunea publică sau 

                                                           
42

 Adrian Cioroianu, op.cit, p.288. 
43 

Valentin Naumescu, Marile Schimbări: crize și perspective în politica internațională, 

București, Editura Trei, 2015, p. 310. 
44

 Despre data oficială a începutul campaniei electorale aflăm din ziarul cultural 

Literatura și Arta.  Vezi „Rezoluţia Adunării Generale a Uniunii Scriitorilor Despre 

situaţia social-politică și criza morală din Republica Moldova” din Literatura și Arta. 

Săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova, nr. 41 (3710), joi, 13 octombrie 

2016. Versiunea tipărită a ziarului Literatura și Ara poate fi consultat online pe 

http://literaturasiarta.md/pressarchive.php?l=ro&idc=3. 
45

 Aici mă refer la faptul că o bună parte din articole pot fi găsite pe portaluri de 

informare publică din Republica Moldova așa cum sunt agora.md, publika.md, 

unimedia.info, timpul.md, kp.md. De asemenea, în cadrul etapei de documentare 

pentru acest demers am descoperit faptul că Igor Dodon, spre exemplu, are propriul 
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privată din Republica Moldova, mergând până spre paginile oficiale de 

Facebook ale candidaților înscriși în cursa electorală și ajungând la articolele 

apărute în presa scrisă de limbă română (Jurnal de Chișinău; Timpul. Unicul 

ziar național; Moldova Suverană. Cotidian național independent; 

Contrafort. Revistă de cultură și dialog intercultural; Săptămâna) și unele 

resurse de limbă rusă ( Moldavskie Vrepomostit. Narodnaia gazeta; 

Komsomol'skaia Pravda. Gazeta nașei stranî- Moldova; Trud7. 

Ejenedel'naia gazeta o sem'e i jizni). Dată fiind varietatea foarte mare de 

surse disponibile pentru realizarea unui asemenea demers, voi fi nevoit să mă 

limitez la analiza articolelor apărute în presa scrisă din Republica Moldova 

pentru a-mi construi argumentația privitoare la rolul avut de către elitele 

culturale din Republica Moldova în cadrul campaniei electorale din toamna 

anului trecut. 

 Toate aceste ziare selectate diferă din multe puncte de vedere. Cu 

toate acestea însă, ele surprind elementul cultural și relaționările avute de 

către oamenii culturii cu mediul politic din Republica Moldova. În paginile 

acestor ziare găsim o serie de articole semnate de către numeroși oameni ai 

culturii din Republica Moldova cu ocazia campaniei electorale din toamna 

anului 2016. 

 Unul dintre ziarele culturale care a acordat o atenție sporită 

campaniei electorale aflată în plină desfășurare a fost ziarul Literatura și 

Arta46.Încă din primele numere din luna octombrie, redacția acestui ziar a 

acordat pagini întregi articolelor privitoare la campania electorală din lunile 

octombrie-noiembrie 2016. În numărul 41 din data de 13 octombrie 2016, pe 

prima pagină a ziarului își face loc un articol semnat de către cunoscutul 

scriitor Nicolae Dabija47. 

 În cadrul intervenției sale, Nicolae Dabija își expune propria sa 

viziune cu privire la candidatura lui Igor Dodon. Cunoscutul scriitor a dat 

dovadă de un limbaj foarte dur la adresa lui Dodon spunând faptul că acesta 

s-a „țicnit”48. În continuarea argumentației sale, Nicolae Dabija îl critică pe 

                                                                                                                                               
site prin care își promovează mesajele politice (http://dodon.md/) iar de pe acest site se 

face trimitere inclusiv pe pagina sa de Facebook. 
46

 Literatura și Arta. Săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova. 
47

 Nicolae Dabija, „Mercenarul”,în Literatura și Arta. Săptămânal al scriitorilor din 

Republica Moldova, nr. 41 (3710), joi, 13 octombrie 2016, p.1. Nicolae Dabija este 

unul dintre cei mai cunoscuți autori din Republica Moldova. Acesta este autorul a 

numeroase texte literare și articole de presă. Printre cele mai importante lucrări ale sale 

se numără romanul„Temă pentru acasă”, un roman care prezintă povestea de iubire a 

unui profesor și a elevei sale ce ajung să cunoască experiența sistemului 

concentraționar sovietic (Gulag). 
48

 Ibidem. 

http://dodon.md/


 

366 
 

Igor Dodon privitor la atitudinile sale antiunioniste menționând că „el 

amenință că, atunci când va deveni președinte, îi va pune la închisoare pe toți 

unioniștii. Dar unioniști se declară aproape jumătate din populația republicii. 

Îi vor ajunge închisori pentru toți? Sau îl va ajuta Puțin?49”În aceiași ordine 

de idei, Dabija își intensifică tonul împotriva lui Igor Dodon. Dabija 

menționa, printre altele, faptul că „pentru acest mercenar politic toate unirile 

sunt rele, afară de cea cu Federația Rusă. Adică- cu Siberia, cu gulag-urile, 

cu plutoanele de execuție, cu bisericile dărâmate, cu sclavia și umilințele. Un 

lucru care ar trebuie să ne alarmeze este acela că Dodon merge cu pași 

hotărâți către un război civil. El e dornic de sânge. Rasismul lui contra a tot 

ce-i românesc se pretează Codului Penal. El trebuie scos de urgență- pentru 

incitarea la ură (între moldoveni și români), la intoleranță, la război civil- din 

cursa electorală”50. 

 Tot în cadrul aceluiași articol, Dabija trece la următorul nivel și îl 

atacă pe Dodon în ceea ce privește atitudinile sale anti românești. Printre 

altele, Dabija spune următoarele „Hei, Comisie Electorală Centrală, ai 

adormit? De ce nu te autosesizezi? Ori aștepți și tu să curgă sânge mai întâi? 

„Sânge de român”, cu car derbedeul promite să spele asfalturile. „Savantul” 

spune spune într-o declarație a sa din 5 octombrie curent că va veni cu 

interzicerea tuturor scriitorilor clasici contemporani în lucrările cărora se 

conține cuvântul „român”(Eminescu, Russo, Alecsandri, Vieru etc.), a 

„propagandei” acestora, va suprima limba română, tolerând doar limbile 

„moldovenească” şi rusă, va scoate în afara legii organizațiile obștești cu idei 

unioniste, pe care el le va sancționa, cum subliniază, „penal”. Dar – dacă 

savanții lumii, inclusiv învățătorii dodonului: Marx, Engels, Lenin, Stalin – 

afirmă că noi suntem români, acest aventurier pune la cale exterminarea 

propriului popor”51.  

 Dabija îl învinuiește pe Dodon de faptul că acesta este în stare să 

distrugă pe moldoveni ca popor și că este aproape să instituie un război civil 

în Republica Moldova: „Dispariția noastră ca așchie de neam pe această 

palmă de pământ însă îl preocupă mai puțin: el vrea să fie președinte chiar și 

fără de popor. Dodonul are câteva lozinci neghioabe, ca şi cei care le 

sugerează: „Alege-mă pe mine!” (lozinca târfelor de pe Cheiul Bâcului), 

„Moldova are viitor doar dacă-i distrugem pe unionişti!” (cu un gropar al 

ţării ajuns preşedinte), „Jos corupţia!” (acest corupt până-n măduva oaselor, 

tatăl mafiei cărnii, luptă doar contra corupţiei altora), „Jos oligarhii!” 

(oligarhul proprietar de hoteluri, unul dintre ele fiind „Diplomat”, 
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restaurante, benzinării etc., declară război celorlalţi oligarhi visând să rămână 

doar dânsul, de unul singur, în toată Ţara Moldovei), „Unioniştii vor fi 

lichidaţi!” (Ho, pacoste bolşevică! Asta spunea şi Beria!), „Guvernul să 

plece!” (Daţi-vă la o parte de la troacă, pentru ca să mă aşez eu, aceasta 

spune comportamentul lui, care dă de înţeles că ar lovi cu barda şi-n taică-

său, dacă ar sta în drumul lui spre jilţul puterii, în care visează să se dea 

huţa!). El trebuie liniștit, ca un bolnav. Chiar dacă ţicneala din născare, vorba 

ceea, leac nu are. Dacă vreun membru al partidului i se adresează cu 

„domnule!” Dodonul se supără. Lui îi place să i se spună doar: – Igori 

Nikalaevici!”52. 

 Lui Dodon, în cadrul acestui articol, Dabija îi atribuie o alură de-a 

dreptul diabolică, așa cum se poate observa din tonul cunoscutului publicist, 

comparându-l cu conducătorul Germaniei Naziste, Adolf Hitler: „Socialismul 

lui e socialism de-al lui Hitler, şi-acela îşi spunea socialist, şi-acela voia să-şi 

facă fericit poporul mai întâi cu minciuna, apoi cu mitralierele. Unde a ajuns 

„führerul” se ştie. Acolo, sunt convins, va ajunge şi führerul nostru. La 

groapa de gunoi a istoriei. Cu tot cu dodonii şi dodoneii lui: Ceban, 

Bătrâncea, Greceanâi, care-i cântă-n strună. La început îmi era scârbă de el – 

o spurcăciune fără scrupule, i-am zis –, acum mi-e milă: să fii coadă de 

topor, mercenar care să ţinteşti în neamul tău şi să distrugi ce-a mai rămas 

nedistrus de Imperiul de la Răsărit, cu care ai vrea să-l uneşti, să-i zici lui 

Putin – „eliberator”, şi lui Satan – dumnezeu, să-ţi vinzi neamul pentru 33 de 

ruble ruseşti, asemenea lichele pui de lele sunt demni doar de compasiune”53. 

 Dabija nu uită să critice vectorul geopolitic ales de către Igor Dodon 

și prezentat de către acesta în cadrul campaniei sale electorale54: „Despre 

imperiul care ne-a făcut cel mai mare rău în istorie – ne-a rupt în 1812 de la 

ţara noastră o dată, apoi a doua oară în 1940, sfâşiindu-ne sudul şi nordul 

Basarabiei în 1940, luându-ne Dunărea şi marea, distrugându-ne bisericile, 

făcându-ne, în 1992, război ca să ne rupă Transnistria, ţinând pe teritoriul 

nostru o armată de ocupaţie etc., Dodon afirmă că ne-a făcut prin toate astea 

cel mai mare bine, că deportările sutelor de mii de basarabeni în Siberia, 

moartea altor sute de mii în foametea organizată în anii 1946-‟47, omorurile, 
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  Igor Dodon: „Moldova are viitor”, http://www.e-

democracy.md/files/elections/presidential2016/electoral-program-igor-dodon-2016-

ro.pdf, accesat în data de 8 ianuarie 2016. În cadrul programului său electoral Igor 

Dodon afirma faptul că acesta dorea îmbunătățirea relațiilor cu Federația Rusă. În 

cadrul acestui program se menționa faptul că Igor Dodon urma să încheie, în calitate de 

președinte al Republicii Moldova, un Acord de Parteneriat Strategic și Prietenie cu 

Federația Rusă. 
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deznaţionalizarea, dărâmarea de lăcaşuri sfinte sunt fericiri pentru care noi 

trebuie să-i fim veşnic recunoscători rusului.  

 Moscova îl pompează cu surse financiare enorme, ca el să câştige 

alegerile şi să realizeze ce a promis: federalizarea Republicii Moldova, care 

va însemna nu federalizarea ei cu Transnistria, la care se va mai adăuga încă 

un subiect cu drept de „veto” – Găgăuzia, ci federalizarea Republicii 

Moldova cu Federaţia Rusă, transnistrizarea Republicii Moldova, declararea 

neutralităţii Republicii Moldova cu armata a 14-a de ocupaţie pe teritoriul ei 

pe vecie, scoaterea din funcţii a tuturor celora care au cetăţenie română 

(peste un milion de consângeni), declararea unionismului ca „flagel, crimă de 

stat”, decretarea limbii ruse ca limbă de stat, alături de „moldovenească”, 

termenul de „română” fiind interzis prin decret, trecerea „limbii 

moldoveneşti” la grafia chirilică, substituirea tricolorului cu drapelul roşu cu 

cap de bou etc.  

 Federaţia Rusă vrea să ne îngenuncheze definitiv cu un alt „plan 

Kozak” adus la zi, ca să ne poate oferi drept model Ucrainei, ca ţara vecină 

să accepte şi ea federalizarea, care nu poate însemna decât capitularea în faţa 

Kremlinului.  

 Sunt planuri diabolice, care la noi şi-au găsit un executor în persoana 

acestui Iuda, care, atunci când intră în biserici (preoţii cu adevărată credinţă 

după ce acesta iese le sfinţesc imediat), îşi face semnul crucii cu secera şi 

ciocanul, şi-şi vede steaua cu cinci colţuri aburcată pe cupola fiecărei 

biserici55. 

 Eforturile lui Nicolae Dabija de a influența opiniile alegătorilor au 

fost continuate și de către alți oameni ai culturii, fie ei scriitori sau nu. Printre 

aceștia se numără și Vitalie Ciobanu care a scris în ziarul Contrafort  un 

articol intitulat „Moldova, din nou pe muchie”56 În cadrul acestui articol 

cunoscutul analist politic a dat dovadă de un ton mult mai echilibrat cu 

privire la situația creionată în campania electorală din Republica Moldova. 

Printre altele, Vitalie Ciobanu menționează faptul că „după numărarea 

voturilor din primul tur alegătorii au trăit sintagma „de la agonie la extaz și 

viceversa”. Diferența nu va fi ușor de surmontat.  Răsturnarea rezultatelor în 

favoarea candidatului prooccidental va depinde de mobilizarea moldovenilor 

din dorința lor de a avea un președinte demn, care să ne redea speranța că 

niște reforme autentice vor fi în sfârșit demarate, că lupta anticorupție va 
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  Nicolae Dabija, „Mercenarul”,în Literatura și Arta. Săptămânal al scriitorilor din 

Republica Moldova, nr. 41 (3710), joi, 13 octombrie 2016, p.1. 
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  Vitalie Ciobanu, „Moldova, din nou pe muchie”, în Contrafort. Revistă de cultură și 

dialog intercultural, Anul XXIII, nr. 9-10 (253-254), septembrie-octombrie 2016, p.3. 
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deveni realitate și că „statul captiv” va putea fi demantelat, bucată cu bucată, 

odată cu afirmarea unei justiții independente”57. 

 De altfel, nici Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova nu a 

rămas deoparte față de campania ce se derula în acel moment în Republica 

Moldova. Într-un articol intitulat „Rezoluţia Adunării Generale a Uniunii 

Scriitorilor Despre situaţia social-politică și criza morală din Republica 

Moldova”58, Uniunea Scriitorilor și-a expus propriul punct de vedere: 

„Reunită în Adunarea sa Generală din 7 octombrie 2016, Uniunea Scriitorilor 

din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea cu privire la degradarea stării 

de lucruri din țară. Campania electorală, care oficial a început pe 1 octombrie 

2016, se desfășoară pe fundalul unei crize politice, economice și sociale fără 

precedent. Furtul miliardului de dolari din bănci, transferarea acestei fraude 

în datorie publică, plasează pe umerii populației o povară fiscală 

insuportabilă, și asta după ce veniturile cetățenilor au scăzut dramatic în 

ultimii ani. Actuala guvernare nu întreprinde eforturi convingătoare pentru o 

anchetă onestă și obiectivă a acestui jaf monstruos, actul de justiție este unul 

mimat, selectiv. Sărăcia tot mai copleșitoare, exodul populației, blocarea 

finanțării externe și incapacitatea puterii de a atrage și a proteja investiții 

străine în economia națională, corupția politică, nepotismul, ineficiența 

instituțiilor publice ș.a.m.d. au condus la faptul că în societate s-a instaurat o 

stare de confuzie, pasivitate și abandon. Suntem într-o profundă criză morală. 

Pe acest fundal există pericolul ca forțe politice revanșarde, care vor să 

întoarcă Republica Moldova de pe drumul european, să-și adjudece funcția 

de șef al statului în alegerile din 30 octombrie. Uniunea Scriitorilor este 

îngrijorată de atacurile asupra valorilor identitare românești, atacuri care s-au 

întețit în ultimul timp. Misiunea partidelor pro-Est este facilitată de actuala 

guvernare care a compromis parcursul european, deși l-a invocat mereu 

demagogic, pentru a câștiga puncte electorale. Uniunea Scriitorilor, 

conștientă de rolul său de formator și promotor al conștiinței naționale, 

îndeamnă societatea, partidele politice la o atitudine responsabilă în aceste 

alegeri, care să mențină speranța europeană pe agenda publică. Facem apel la 

forțele politice din opoziția proeuropeană să își respecte angajamentul 

susținerii unui candidat comun la prezidențiale. Un președinte al tuturor 

cetățenilor, care să fie în afara oricăror suspiciuni de corupție și apartenență 

la anumite cercuri de interese, va impulsiona instaurarea unui autentic stat de 
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drept, va contribui la schimbarea clasei politice, va lansa procesul de 

reformare a Republicii Moldova în toate domeniile”59. 

 Așa cum se poate observa din cele expuse în cadrul acestui demers, 

putem menționa faptul că elitele culturale au încercat să își impună propriul 

punct de vedere în ceea ce privește campania electorală și au încercat să 

influențeze opțiunile electoratului moldovenesc în cadrul scrutinului din 30 

octombrie și 13 noiembrie 2016. 

 Diverși scriitori, publiciști și oameni de cultură au folosit resursele 

media pentru a-și face cunoscută opinia publică în rândul cetățenilor. Presa a 

fost una dintre resursele care au contat mult pentru elitele culturale în 

promovarea mesajelor. Mesajele transmise de către elitele culturale din 

Republica Moldova au conținut un limbaj foarte dur la adresa adversarului. 

Limbajul poate fi considerat ca fiind unul destul de colorat. 

 În ceea ce privește impactul avut de către elitele culturale din 

Republica Moldova asupra opțiunilor alegătorilor, putem menționa faptul că 

acesta nu a fost unul într-atât de mare precum și-ar  fi dorit unii dintre 

reprezentanții elitei culturale din Republica Moldova. Dacă este să ne referim 

la elitele care promovează valorile promovate de către Uniunea Europeană și 

care promovează ideea românismului în Republica Moldova au eșuat în 

încercarea lor de a convinge electoratul de a acorda votul candidaților pro-

europeni. 

  

Concluzii 

 

 După cum se poate observa din cele expuse în cadrul acestui demers, 

putem menționa faptul că Republica Moldova s-a dovedit a fie un stat 

incoerent în ceea ce privește interesul său național în cadrul Sistemului 

Internațional în cei 25 de ani trecuți de la obținerea independenței față de 

Uniunea Sovietică. Primii ani au fost marcați de un discurs naționalist care 

îndemna înspre Unirea cu România. Acest tip de mesaj a fost adoptat de către 

primul-ministru Micrea Druc. Cu toate acestea, Republica Moldova rămânea 

un stat divizat atât ideologic, discursiv, etnic cât și teritorial prin mișcările 

secesioniste din Transnistria și, mai târziu, din Găgăuzia.  

 Dependența față de Federația Rusă, atât economică precum și 

culturală, politică sau de securitate, au făcut ca, foarte rapid, aceste discursuri 

să fie înlocuite de un discurs al lui Mircea Snegur care critica faptul că 

politicienii de la Chișinău nu făceau apel la tradiția și cultura moldovenească. 

Discursul său reînvie vechile teorii privitoare la limba și cultura 

„moldovenească” inventate de către sovietici în anii 1960 și reiterate, câțiva 
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ani mai târziu, cu multă ardoare de către comuniștii lui Voronin având în 

calitate de portavoce pe teoreticianul acestui curent, cunoscutul politician 

Vasile Stati. Acesta avea să elaboreze un renumit „Dicționar Moldovenesc-

Românesc” o lucrare care, după cum se știe, a reprezentat materializarea, sub 

forma unei ediții tipărite, a unei mize politice egale cu supraviețuirea pentru 

elitele politice comuniste. 

 Discursul privitor la trecutul „moldovean” al poporului din spațiul 

Pruto-Nistran avea să fie perpetuat și în deceniu care a urmat. În cadrul 

acestui „deceniu de aur” al conducerii comuniștilor avea să ia naștere o 

aberație cunoscută sub denumirea de „Istoria Moldovei”. O construcție 

forțată care avea rolul de a cimenta în mințile tinerilor din Republica 

Moldova cum că ei sunt „moldoveni”, nu „români”, „ruși” sau orice altceva. 

Prin „Istoria Moldovei” se nega o importantă parte a istoriei acestei regiuni 

(apartenența acestei regiuni la Regatul României în perioada interbelică). De 

asemenea, se treceau sub tăcere ideile împrumuturile și schimburile perpetue 

pe care populația „moldovenească” le-a făcut cu alte popoare și culturi cu 

care a avut contact. În școală tinerilor nu li se mai spunea de contactele pe 

care bunicii lor le-au avut cu cultura evreilor prezenți în multe orașe ale 

Moldovei. Nu mai aduc în discuție faptul că aportul adus de către cultura 

română a fost minimalizat, iar cultura „moldovenească” era prezentată drept 

o cultură de-a dreptul „unică” și poate chiar „ariană”.  

 Perioada ce a urmat anului 2009, a fost marcată de unele schimbări 

înspre o deschidere a viziunii atât în cadrul elitei politice, cât și în cadrul 

societății din Republica Moldova. Se acceptă faptul că moldovenii au fost 

parte nu doar a Imperiului Rus ci și a României. Cu toate acestea însă, atât 

politicienilor și oamenilor de rând le este frică să vorbească în public pe 

seama acestei teme. În prezent, ne aflăm în etapa în care „arianismul” 

moldovenesc va fi scos de la naftalină de către noul președinte al Republicii 

Moldova- Igor Dodon. 

 Aceste politici identitare au fost transpuse și în domeniul interesului 

național în politica externă dusă de către Republica Moldova pe toată durata 

celor mai bine de 25 de ani scurși de la obținerea mult doritei Independențe 

în 1991. Atitudinea șovăielnică din cadrul politicilor de ordin intern s-au 

reflectat foarte clar asupra incapacității politicienilor moldoveni de a alege un 

vector geopolitic și de a fi coerenți în ceea ce privește politica externă 

promovată de către Chișinău. 

 Politicienilor moldoveni le este greu să aleagă într-o lume 

„pravoslavnică” pe care ei o cunosc destul de bine grație unei perioade de 

162 de ani în care teritoriul dintre Prut și Nistru a fost parte fie a Imperiului 

Rus fie al URSS, și o lume occidentală „necunoscută” de către aceștia. Acest 
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aspect se poate observa foarte limpede din vizitele pe care actorii noștri 

politici le fac, haotic, la Moscova, apoi la Bruxelles, București, Washington 

și apoi iar la Moscova. Această lipsă a unei determinări ferme poate duce la o 

tuberculoză acută a politicii externe a republicii Moldova și la imposibilitatea 

de a ieși cumva din haosul în care se află țara indiferent dacă ea este 

guvernată de către cei ce doreau o apropiere de Kremlin sau de Bruxelles. 

 Interesul național al Republicii Moldova este aproape inexistent. 

Acest lucru este posibil din cauza faptului că interesul național al Moldovei 

depinde de cei ce ajung să dețină pozițiile cheie în structurile responsabile de 

realizarea politicii externe a Republicii Moldova. Dacă la putere ajung 

partide precum Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat, Partidul 

Liberal, Partidul Acțiune și Solidaritate atunci interesul Republicii Moldova 

va fi legat de structurile europene (mai puțin cele euroatlantice datorită 

statutului de neutralitate al RM), în timp ce dacă guvernarea va fi realizată de 

către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova și „Partidul Nostru” al lui Renato Usatîi interesul 

Republicii Moldova va fi legat de viitoarea Uniune Vamală Eurasiatică aflată 

sub tutela Moscovei. Interesul național al Republicii Moldova va depinde de 

care dintre aceste formațiuni politice vor ajunge la guvernare în viitor în 

Republica Moldova. 
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