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TRAIAN OSTAHIE * 

 

 

Abstract: Establishment of confirmation places is related to the canonical reform, 

from the 12th to the 13th centuries, when the separation of the two clergy orders took 

place: the secular ones of the regulars – the decomposition of the vita communis. In 

fact, that period change occurs, where, besides the appearance of the cathedral chapters 

instead of the monasteries ones and the replacement of the canonical monks with 

secular priests, it is possible to include the appearance of the confirmation sites. Loca 

credibilia seu autentica is a special institution for the enforcement of the medieval 

Hungarian law, which assured the functions of a notary institution of the beginning of 

the Middle Ages in Europe. These ecclesiastical organisms (chapters and convent), at 

the request of the parties or at the request of the authorities, have written the various 

legal transactions and issued certificates of public authority. Regarding the material on 

which the documents were written, we know that at least from the eighth decade of the 

fourteenth century the paper was used, the use of it was so generalized that no charge 

was ever charged from parties requesting documents. The drafting and supervision of 

drafting was responsible the canonical lecturer, the second man in the general 

hierarchy of the chapter, and at the same time the headmaster of the capitular school, 

which took one-third of the price of the documents. 

Keywords: chapter, loca credibilia, secular clergy, regular clergy, cathedral, 

medieval law.  

 

Când vorbim despre locurile de adeverire, ne referim la acele așezăminte 

specifice feudalismului bisericesc din Ungaria și Transilvania, constituite din 

capitluri (colegii de canonici, mai ales pe lângă bisericile episcopale) și de o 

seamă de conventuri (mănăstiri), care emiteau acte sub pecetea lor autentică, 

fie la cererea unor persoane particulare, fie pe baza însărcinării autorităților 

publice, ca regele, voievodul sau vice – voievodul Transilvaniei sau a altor 

foruri superioare ale statului feudal. Semănând în unele privințe cu notariatele 
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publice, aceste așezăminte, care ilustrează alianța strânsă dintre feudalitatea 

bisericească și cea laică, au desfășurat o activitate foarte intensă nu numai în 

Evul Mediu (începând cu secolul al XIII – ea), ci existența lor – deși într-o 

formă mult schimbată în ceea ce privește Transilvania – s-a prelungit, ca o 

rămășiță feudală învechită, până în ultimul sfert al veacului trecut1. 

Pentru dieceza de Oradea deținem informații asupra patru locuri de 

adeverire: cel administrat de capitlul mare catedral din Oradea, cel al 

conventului benedictin din Sâniob, cel al călugărilor premonstratenzi și cel al 

capitlului colegiat din V{radelőhegyfok2. 

Cel mai important centru al culturii scrise din ținuturile răsăritene ale Regatului 

Ungar medieval poate fi considerat cu cea mai mare probabilitate locul de adeverire ce a 

funcționat în cadrul capitlului catedral din Oradea. Cu această idee și-a început 

Zsigmond Jako cronica de jale care prezintă istoria frământată a arhivelor și 

bibliotecilor din Oradea3. 

Înființarea locurilor de adeverire are legătură cu reforma canonicilor, din 

perioada secolelor XII – XIII, când se petrece separarea celor două tagme de 

clerici: cei seculari de cei regulari – descompunerea vitei communis. Practic, are 

loc acea schimbare de epocă, în care pe lângă apariția capitlurilor catedrale în 

locul mănăstirilor și înlocuirea călugărilor canonici cu preoți seculari, se poate 

include și apariția locurilor de adeverire4.  

Activitatea locurilor de adeverire nu a început deodată și nici pe baza unei 

prevederi legale, ci ea este rezultatul unui proces îndelungat. La început doar 

organismele ecleziastice mai renumite emiteau documente despre mărturiile 

părților prezentate în fața lor sau în cazul ordaliilor efectuate în prezența lor; 

                                                           
* Doctorand al Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din 

cadrul Universității din Oradea. Coordonator al prezentului studiu este prof.univ.dr.habil. Sorin Șipoș, 

cadru didactic al Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din 

cadrul Universității din Oradea.  
1 Francisc Pall, Contribuții la istoria locurilor de adeverire din Transilvania medievală, în ‛Studii și Materiale de 

Istorie Medie”, vol. II, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1957, pp. 391 – 407. (în continure, 

vom cita Francisc Pall, Contribuții...) 
2 Bernád Rita – Magdolna, Locurile de adeverire din Transilvania, în Anuarul Arhivelor Mureșene, Serie 

Nouă, nr. 2, an VI, 2013, pp. 9 – 33. 
3 Zsolt Bogd{ndi, ‛Locurile de adeverire din Oradea în a doua jumătate a secolului al XVI – lea‛, în 

Szabó Ödön, Attila Zsoldos, (coord.), traducător Elga Mayer Oradea, ”Poarta Ardealului...”. Rolul istoric al 

Oradiei în epoca Principatului. Studii despre istoria Țării Bihorului, vol. 2, Asociația Tanoda și Asociația 

Culturală Varadinum, Oradea, 2017, pp. 41 – 59.  
4 Koszta L{szló, ‛A magyar székesk{ptalanok kanonokjai és hiteleshelyi tevékenység 1200 – 1350 

között‛, (Canonicii capitlurilor catedrale maghiare și activitatea locurilor de adeverire între 1200 – 1350), 

Fedeles Tamás, Bilkei Irén, redactori, în Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon, 

Egyh{ztörténeti Tanulm{nyok a Pécsi Egyh{zmegye Történetéből, vol. IV, Pécs, 2009, pp. 65 – 79.  
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mai târziu au recurs la aceasta și capitlurile, respectiv conventurile mai mici5. 

Chiar dacă există acel decret, nr. 21, al al legii date în anul 1231: Și deoarece 

mulți în regatul nostru sunt vătămați de către pristavi mincinoși, chemările sau 

mărturiile lor să nu aibă putere, decât prin mărturia episcopului diecezei sau a 

capitlului; iar pristavul învinuit de înșelăciune, să nu se poată dezvinovăți decât prin 

mărturiile lor, în pricinile cele mai mari, iar în pricinile mai mici, prin mărturiile 

conventelor sau a mănăstirilor vecine6, este cunoscut faptul că nu atunci a apărut 

ex nihilo sau ex abrupto instituția locului de adeverire.  

Documentul medieval reprezintă mai mult decât un vehicul al guvernării 

şi administrării, acesta exprimă o declaraţie publică, de cele mai multe ori 

politică, din partea emitentului. Este radiografia care surprinde cu fidelitate 

poziţia în societate a celui ce-l emite, conţine totodată date esenţiale cu privire 

la relaţiile dintre indivizi sau entităţi de diverse feluri. Prin urmare, unitatea 

diplomatică, documentul, constituie în plan superficial o consecinţă şi/sau 

premisă a unui act decizional, un mod de exercitare a autorităţii, iar în plan 

mai profund redă ecoul unor interacţiuni sociale. Evul Mediu european a 

reprezentat terenul propice al manifestării omniprezente a bisericii, expresia 

instituţională a religiei creştine, în toate domeniile vieţii. Monopolizând 

medierea cu Dumnezeu, Biserica şi – a asigurat un ascendent moral remarcabil 

în societate, ascendent pe care la investit ulterior în plan secular. Sacerdos, 

devine, prin urmare, şi un atribut al amplificării prestigiului unui personaj, 

care deţine, adeseori, semnificative însărcinări laice. În acest mod, corpul 

clerical îşi depăşeşte menirea de intercesor în relaţia sacru – profan, devenind 

un pilon al ordinii seculare. Prezenţa activă în societatea seculară este asigurată 

clerului de două calităţi fundamentale ale acestuia: accesul prin instruire la 

limba latină şi originea nobiliară, ambele atribute ale competenţei decizionale 

în evul de mijloc7. 

Atât timp cât înscrisul întocmit de un scriitor era un necunoscut pentru 

beneficiar, acesta nu a putut să-l aprecieze la valoarea justă. Interesul pentru 

actul scris se rezuma doar la faptul că el conţinea consemnat spre exemplu, 

subiectul, motivul actului, numele martorilor care au asistat la o vânzare - 

                                                           
5 Bernád Rita – Magdolna, op. cit., p. 10.  
6 Documente privind istoria românilor, veacul XI, XII, XIII, vol. I (1075 – 1250), seria C, Transilvania, Mihai 

Roller, redactor responsabil, editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1951, doc. nr. 

203, pp. 247 – 251.   
7Adinel Dincă, ‛Documente și scrisori ale episcopilor Trasilvaniei‛, în Andea Susana (coord.), Liviu 

Magina, Adinel Dincă, Avram Andea,  Scris și societate în Transilvania secolelor XIII – XVII, Editura 

Argonaut, Cluj, 2013, pp. 47 – 109.   
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cumpărare de moşie, la o hotărnicire de moşie etc., la nevoie putându-se apela 

din nou la mărturia acelora. Recunoaşterea actului în sine ca şi probă, dovadă 

materială a dobândirii unui drept, a reprezentat o altă etapă în valorizarea 

actului scris de către societatea medievală. Trecerea la această etapă a fost un 

proces îndelungat, pe parcursul a mai multe secole, timp în care s-a trecut de la 

calea exclusivă a susţinerii orale a drepturilor prin intermediul martorilor 

umani la o nouă metodă. Evident că utilizarea scrierii, a actului doveditor 

(testimonio literarum) a coexistat cu susţinerea orală (humanum testimonio) a 

drepturilor pe tot parcursul evului mediu şi chiar mai târziu, mai ales în 

situaţiile în care nu au existat acte scrise sau acestea au fost distruse. Desigur că 

pe parcurs scrisul a fost descoperit şi i s-au acordat şi alte valenţe şi utilităţi în 

corelaţie cu relaţiile interumane8. 

Loca credibilia seu autentica este o instituție specială de aplicare a legii ungare 

medievale, care a asigurat funcțiile unei instituții notariale din perioada de 

început a Evului Mediu în Europa. Aceste organe ecleziastice (capitluri și 

conventuri), la cererea părților sau la cererea autorităților, au încheiat în scris 

diferitele tranzacții juridice și au emis certificate de autoritate publică. Aceste 

diplome au fost acceptate ca mărturii autentice începând cu secolul al XIII – lea.  

Pe lângă scrieri din domeniul bisericesc, copierea de texte cu conţinut 

religios în secolul al XI-lea, şi-au făcut apariţia şi texte destinate altor scopuri. 

Aceste consemnări, scrieri nu au avut însă o valoare juridică, au servit doar la 

susţinerea memoriei oamenilor prin informaţiile consemnate. Iniţiativa curţii 

regale şi a regelui de a emite acte, iniţial fără a fi întărite de peceţi sau fără 

reguli precise, indica faptul că se descoperise deja rolul actului scris. Secolul al 

XII-lea a adus unele modificări importante în alcătuirea actului scris, atât în 

privinţa formei cât şi a stilului, cu toate că nu se poate vorbi de o cancelarie 

regală organizată decât de la sfârşitul secolului al XII-lea9. 

Este bine cunoscut faptul că Oradea a fost considerat un important centru 

cultural al Ungariei medievale, iar importanța sa a fost în mare parte atribuită 

instituțiilor ecleziastice (episcopii, capitlurilor catedrale si colegiate si ordinelor 

                                                           
8 Susana Andea, ‛Preambulul actelor și practica scrierii‛, în Andea Susana (coord.), Liviu Magina, 

Adinel Dincă, Avram Andea,  Scris și societate în Transilvania secolelor XIII – XVII, Editura Argonaut, 

Cluj, 2013, pp. 17 – 29.  (în continuare vom cita Susana Andea, Preambulul...) 
9 Idem, ‛Actul scris și valoarea lui probatorie în practica judiciară din Transilvania (sec. XIII – XIV)‛, în  

Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, tom LIII, 2014, p. 199-212.  
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calugaresti). Aceste instituții au jucat un rol semnificativ în îngrijirea sufletelor, 

predarea și cultivarea credincioșilor, ca locuri de adeverire10. 

Instituția locului de adeverire a avut un rol triplu. Fără dar și poate că cel 

mai important a fost acela de emitere de documente autentice privind anumite 

acte juridice de drept privat și respectiv al unor documente ce țineau de 

procedura judiciară din evul mediu11. 

Practica scrisului în regatul maghiar, iniţiată undeva în secolul al XI-lea, s-

a dezvoltat în jurul curţii regale, scrisul fiind utilizat o bună bucată de vreme 

exclusiv de persoane provenind sau aparţinând mediului ecleziastic.12  

Pe lângă acest rol, în atribuția locului de adeverire intra și păstrarea și 

evidența documentelor și respectiv a documentației privind înscrisurile emise, 

întărite cu sigiliul locului de adeverire. O a treia atribuție a lor a fost păstrarea 

unor documente, respectiv sume de bani ale unor persoane private, dată fiind 

siguranța în care se aflau ele în custodia locului de adeverire. Astfel, au fost 

depuse la aceste instituții documente familiale, după cum tot acolo se 

depuneau acele sume de bani, pe care unii s-au angajat să le remită celor 

interesați la sediul locului de adeverire la o anumită scadență, potrivit unor 

angajamente luate anterior. Cancelaria unei astfel de instituții cuprindea în 

egală măsură atât scriptoriul, cât și arhiva locului de adeverire, care se 

constituia pe de o parte din arhiva publică a locului de adeverire, cuprinzând 

documente emise de către acea instituție – arhivum regnicolare, și pe de altă 

parte din arhiva privată a acestuia, care cuprindea dcumente privitoare doar la 

acel capitlu – arhivum domesticum 13.  

Aici lucrau, alături de canonicul – lector, și sub supravegherea sa, unul sau 

doi notari, care în unele momente cereau ajutorul școlarilor mai bine pregătiți 

din cadrul școlii capitulare. 

Canonicul lector avea a doua demnitate în cadru ierarhiei Capitlului. 

Acesta îl înlocuiește pe prepozit, în lipsa căruia are drept de decizie și putere 

                                                           
10 Zsolt Bogd{ndi, ‛A két v{radi hiteleshely a XVI sz{zad első felében‛ (Cele două locuri de adeverire 

din Oradea, în prima jumătate a secolului al XVI – lea), în Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél, 

(coord.), Arcana Tabularii.Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, I kötet, Budapest – Debrecen, 2014, pp. 

31 – 43. (în continuare vom cita Zsolt Bogdandi, A két váradi...).  
11 K{roly Vekov, ‛Despre evidența documentelor în cadru locului de adeverire din Alba – Iulia‛, în Ioan 

Aurel Pop, Susana Andea, (coord.), Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Academia 

Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj, 2009, pp. 103 – 115. 
12 Sigismund Jakó, Paleografia latină cu referire la Transilvania (sec. XI-XV), în Documente privind istoria 

României (infra: DIR), C, Introducere, vol. I, Bucureşti,1956, p. 171-229; Francisc Pall, Diplomatica latină cu 

referire la Transilvania (sec. XI-XV), în DIR,C, Introducere, vol. II, Bucureşti, 1956, p. 228-332. 
13 Ibidem, p. 104. 
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de hotărâre, ia cuvântul în întâlniri imediat după prepozit, conduce școala 

capitulară, supraveghează și îi ascultă pe cei care citesc textele sfinte la Sfânta 

Liturghie, cercetează în ce mod se face învățătura în școala capitulară. Privitor 

la venituri vom lăsa documentele să se exprime: Iar veniturile şi foloasele slujbei 

de lector sunt alcătuite mai întâi din acestea: i se cuvin lui două părţi din preţul 

scrisorilor deschise şi închise şi a treia parte din preţul privilegiilor, aceasta însă este 

astfel <doar> dacă a împlinit slujba de notar al capitlului nostru el însuşi, altfel, lui i se 

cuvine numai a treia parte din preţul scrisorilor închise şi deschise, două părţi fiind 

lăsate, dimpreună cu preţul dat pentru privilegii, notarului nostru şi nouă. Iar 

lectorului îi aparţine şi din toate împărţelile, a zecea parte din dijmele din vin ce ni se 

cuvin în orice chip nouă împreună, şi a zecea parte din veniturile tuturor vămilor 

noastre, în afară de vama ce obişnuieşte să se ia la Suplac. Are pe deasupra o parte din 

dijmele din grâne, din birurile asupra pământului şi din pomeni, Şi toate acestea le ia 

în temeiul slujbei de lector sau în temeiul slujbei de canonic, dacă ar fi canonic, iar 

afară de cele de mai sus <mai are> o parte din prebenda canonicală din toate veniturile 

noastre; totuşi acea parte care i se cuvine lui din dijmele din grâne, din birurile asupra 

pământului şi din pomenile mai sus zise, în temeiul slujbei de lector, s-o împartă în 

chip egal cu ajutorul de lector, care ajutor de lector... socotindu-se cele ce se scad din 

zisele lucruri, are o parte întreagă a unei prebende canonicale.14 

Privitor la materialul pe care erau scrise documentele, cunoaștem faptul că 

cel puțin din cel de-al optulea deceniu al secolului al XIV-lea era folosită hârtia, 

folosirea aceasteia era într-atât de generalizată, încât nici nu se mai percepea 

vreo taxă de la părțile care solicitau documente15.  

În cazul actelor de adeverire, notarul pregătea mai întâi un concept 

rezumativ despre declarațiile făcute de părți în fața mai multor membrii ai 

capitlului sau conventului. Conceptul era mai apoi citit de notar înaintea 

capitlului, prilej cu care i se puteau aduce unele îndreptări sau schimbări. 

După aceea notarul îl trecea textual în registru, dar de regulă cu rpescurtarea 

formulelor stereotipe. Apoi actul, pe baza registrului, era transcris pe curat. 

Notarul era obligat, între altele, sub jurământ, ca să nu supună membrilor 

capitlului, spre întărire cu pecete (încredințată în paza canonicului custode) 

decât actele acelor destinatari care plătiseră taxa cuvenită, potrivit unui tarif ce 

vaaria după natura actelor (privilegii, scrisori deschise sau patente, scrisori 

                                                           
14 Documenta Romaniae Historica, vol. XIV, (1371 – 1375), seria C, Transilvania, volum întocmit de Viorica 

Pervain, Aurel Răduțiu, Andea Susana, Lidia Gross, Editura Academiei Române, București, 2002, pp. 

776 – 777, (În continuare vom cita DRH, vol. XIV...).  
15 Jáko Sigismund, Radu Manolescu, Scrierea latină în Evul mediu, Editura Științifică, București, 1971, p. 

39. 
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închise). Aceste documente erau întocmite, îndeosebi în secolul al XIII-lea și în 

prima jumătate a secolului al XIV-lea, în formă de chirograf, cele două 

exemplare obținute astfel fiind despărțite printr-o tăietură dreaptă peste deviza 

formată de literele alfabetului, în majoritatea cazurilor numai de primele trei, 

ceea ce se și precizează uneori în act. Se pare că scopul chirografierii era, la 

început – ca și în Europa Apuseană - acela de a avea un mijloc pentru 

dovedirea autenticității prin confruntarea celor două exemplare, în așa fel încât 

ca să se reconstituie deviza16.  

 Se face astfel distincţia firească între scrisorile deschise (litterae apertae, 

patentes) şi cele închise (litterae clausae). Spre finalul perioadei analizate 

intervine şi categoria particulară a corespondenţei, o unitate tipologică care 

spre deosebire de tipurile de litterae amintite are un caracter privat, lipsit de 

orice semnificaţie oficială, fie ea juridică sau executiv-administrativă. Scrisorile 

deschise sunt consecinţa unor decizii de conferire a unor drepturi, deci posedă 

o valoare privilegială, în sensul larg al expresiei. Acest tip de înscrisuri au 

valoare de adeverire, de atestare a unor chestiuni aflate în legătură cu instituţia 

episcopală, din această categorie făcând parte şi indulgenţele emise sau 

confirmate de către episcopi. Sunt întâlnite de-a lungul întregului ev mediu, 

fiind recunoscute prin debutul protocolului iniţial prin numele episcopului 

precedat (nu întotdeauna) de pronumele personal la plural nos. Redactarea pe 

pergament, prezenţa unui sigiliu atârnat, eventual a unor forme grafice cu 

valenţe estetice accentuate (chiar iniţiale ornate), reprezintă elemente de 

identificare ale acestei clase, nefiind însă obligatorii. Scrisorile închise 

reprezintă piese ale dialogului administrativ prin excelenţă, fiind 

predominante spre sfârşitul perioadei studiate. Aceste texte de format mic, 

redactate pe hârtie cu forme grafice cursive, private de accente caligrafice, 

închise prin sigilare pe verso, unde poate fi observată şi adresa, reprezintă 

ordine, mandate, transmise punctual unor oficiali administrativi cu scopul de a 

executa fapte precise17. 

Unul dintre cele mai importate momente ale activității emiterii de 

documente era înregistrarea declarațiilor, fapt ce stabilea că un număr de patru 

canonici, schimbați o dată la două luni, vor fi responsabili cu permanența în 

cadrul locului de adeverire, ca să ia act de declarațiile, rapoartele și protestele 

locuitorilor nobili ai țării și să le înregistreze în scris cu ajutorul notarului. 

                                                           
16 Pall Francisc, „Diplomatica latină cu referire la Transilvania, secolele XI – XV‛, în Documente privind 

istoria României. Introducere, vol. II, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1956, pp. 

228 – 333. (în continuare vom cita Francisc Pall, Diplomatica...). 
17 Adinel Dincă, op. cit., pp. 59 – 60.   
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Momentul final și cel mai festiv al emiterii de documente era cel al punerii 

sigiliului, care avea loc în catedrală, în prezența întregului corp al canonicilor18, 

pentru care se percepeau următoarele taxe: pentru o diplomă de privilegiu – 1 

galben; pentru o scrisoare oficială – 24 denari; pentru o scrisoare neoficială – 12 

denari; pentru un jurământ depus la capitlu, în fața mormântului regelui sfânt 

– 40 denari. Arhiva capitlului din Oradea se păstra în sacristia catedralei și a 

fost de două ori mistuită de foc, în anul 1241 și în anul 1400 – când incendiul a 

izbucnit chiar din sacristie 19.  

În ceea ce privește rapoartele – adică cel de-al doilea grup principal de acte 

emise de către cancelariile locurilor de adeverire – se întocmeau de notar tot pe 

bază de concept, potrivit dării de seamă verbale făcute de delegatul regelui, al 

voievpdului sau al unei autorități (palatinul, judele curții regale) împreună cu 

omul de mărturie al capitlului, respectiv al conventului (sau în pricini deosebit 

de importante cu doi sau chiar trei oameni de mărturie ai acestor locuri de 

adeverire) după reîntoarecerea lor din delegația ce avuseseră de împlinit 

(punere în posesie, hotărnicie, etc.). Notarul se folosea și de însemnările 

(registra), pe care omul de mărturie le făcuse cu asemenea ocazii la fața locului, 

mai ales când era vorba de date numeroase: nume de moșii și descrierea 

amănunțită a hotarelor, numele și spusele martorilor20.  

Omul de mărturie al Capitlului era acea persoană care trimisă într-unul 

din ținuturile deținute de Capitlu, analiza situația întâlnită și la întoarcere 

depunea mărturie despre situația întâlnită. Deoarece sunt numeroase cazurile 

în care omul de mărturie al Capitlului era cerut de către alte instituții sau 

mănăstiri pentru cercetarea diverselor probleme, Capitlul încasa pentru fiecare 

dată, suma de 8 dinari.  

 Arhiva locului de adeverire se afla în catedrală, lângă sacristie, în camera, 

sacristia seu conservatorium, unde se păstrau și pecețile. Dintre locurile de 

adeverire din Oradea (cel al capitlului catedral și cel al mănăstirii din Deal), cel 

mai important era cel al catedralei din cetate, unde se eliberau acte de 

adeverire privind tranzacții felurite ca: danii, vânzări-cumpărări, schimburi, 

zălogiri, testamente, eliberări de robi, etc. Competența lor teritorială se 

restrângea la ținutul înconjurător, îndeosebi al episcopiei de Oradea, dar nici 

aici nu beneficiau de exclusivitate. Documentele eliberate, în funcție de 

încadrarea lor, erau întărite cu unul din cele două sigilii, cel mare sau cel mic, 

                                                           
18 Zsolt Bogdándi, op. cit., p. 44. 
19 Bernád Rita – Magdolna, op. cit., p. 23. 
20 Pall Francisc, Diplomatica..., p. 250.  
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având următoarele inscripții: SIGILLUM MAIUS CAPITULI WARADIENSIS 

AD PRIVILEGIA și SIGILLUM MINUS CAPITULI WARADIENSIS ECCLESIE 

AD CAUSAS. Pe primul era reprezentat Sfântul Ladislau și era folosit doar în 

cazul diplomelor privilegiale, iar pe al doilea, Sfânta Fecioară cu Pruncul, el 

fiind aplicat pe actele comune21. Una era rotundă iar cealaltă era ovală.  

Existau cazuri când documentele erau prevăzute și cu sigiliul episcopal, ca 

o întărire a celor prevăzute în respectivele documente, și cu cel al părților care 

erau implicate, ca o recunoaștere a conținutului. Inițial, canonicul – lector 

redacta documentele, însă cu timpul, din cauza volumului crescut de muncă, s-

a simțit nevoia unui notar (litteratus notarius, notarius) care lucra sub 

supravegherea canonicului – lector. Documentele erau redactate în două 

exemplare (pentru cele două părți implicate în actul de vânzare – cumpărare) 

sau în trei exemplare (unul cu valoare de original care se păstra în arhivă), 

după care se putea elibera un nou act, adică un transumpt22.  

Răspândirea rapidă a întrebuințării peceții a fost promovată, în mare 

măsură, de acea teorie a dreptului canonic – introdus prin Ungaria în 

Transilvania, de scriitorii de documente care și-au făcut studiile în Franța și 

Italia – potrivit căreia documentul primește o valoare juridică deplină numai 

datorită peceții autentice. Autentică era pecetea a cărei autoritate publică era 

recunoscută în general în cauzele cu caracter juridic sau măcar în acelea care 

țineau de jurisdicția posesorului peceții, care avea deci putere probatorie și în 

cauze privind persoane străine, nu numai în cele de drept privat ale 

posesorului. La început se considerau drept autentice pecețile persoanelor 

înzestrate cu o jurisdicție ecleziastică sau laică, căci această jurisdicție provenea 

de la rege, iar dreptul lor de a emite documente se întemeia indirect tot pe 

autoritatea regelui. După această concepție, izvorul autenticității peceții era 

puterea regală, care putea să acorde sau să recunoască dreptul la pecete 

autentică, după cum putea, la fel de ușor să-l retragă sau să-l îngrădească23.  

În a doua jumătate a secolului al XIII-a, s-a produs o schimbare în ceea ce 

privește interoretarea rolului peceții și a valorii sale probatorii. În opoziție cu 

concepția dreptului canonic adoptată îndeobște în Ungaria medievală, s-a 

format începând de la mijlocul secolului al XIII-lea principiul imparțialității 

potrivit căruia nimeni nu putea fi un for competent în propria sa cauză, deci să 

                                                           
21 Liviu Borcea,  Bihorul medieval, Editura Arca, Oradea, 2005, p. 74. 
22 Idem.  
23 Jakó Sigismund, ‛Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârșitul secolului al XV – lea‛, în 

Documente privind istoria României. Introducere, vol. II, Editura Academiei Republicii Populare Române, 

București, 1956, pp. 561 – 618.  
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nu poată emite niciun document pe seama lui însuși. În virtutuea acestui 

principiu, chiar și regele era obligat să se adreseze unui loc de adeverire24.  

De redactarea și supravegherea modului de redactare, era responsabil 

canonicul – lector, al doilea om în ierarhia generală a capitlului, și în același 

timp și directorul școlii capitulare, căruia i se cuvenea o treime din prețul 

documentelor.  

În cadrul locului de adeverire deținut de capitlul catedral se puneau în 

aplicare diverse moduri prin care se proba nevinovăția celor chemați sau pârâți 

în fața capitlului, numite și sentințe divine sau ordalii.  

Spre a evita orice bănuială de părtinire, locurile de adeverire, de obicei, nu 

eliberau acte de acest fel în chestiuni în care ele însele sau episcopii de care 

depindeau erau părți interesate (de pildă, când era vorba de moșiile sau 

procesele lor proprii), ci se adresau, ca niște particulari, unui alt loc de 

adeverire, potrivit unei concepții juridice ungare, formulate treptat în cursul 

secolului al XIII-lea, care nu recunoștea valoarea juridică a actelor emise în 

propriile tranzacții de drept privat25. 

Limba în care au fost redactate documentele este latina medievală, limbă 

ce are la bază latina purificată a renașterii carolingiene, adoptată împreună cu 

formele apusene ale organizării statale și ecleziale. Această latină prezintă 

uneori – mai ales la început – influențe variate, după țările de origine ale 

clericilor străini (germani, italieni, francezi), purtători ai culturii feudale, 

stabiliți în Ungaria sau Transilvania. Ca formă de redactare, actele întocmite 

sunt în marea lor majoritate, în formă subiectivă, adică emitentul se exprimă la 

persoana I singular sau plural26. 

Un element necesar și important în toată structura locului de adeverire îl 

reprezenta omul de mărturie, de multe ori clasificat ca fiind demn de încredere. 

Cine erau acești oameni? Ei făceau parte din structurile capitlului, dar nu erau 

canonici, adică nu se bucurau de două lucruri importante: demniatate 

capitulară și prebenda ce venea de pe urma demnității respective. Clericii 

aceștia făceau parte din clasa inferioară de preoți, care erau în cea mai mare 

parte a situațiilor, preoți din corul capitlului, rectori de altare din oraș sau 

preoți parohi în localitățile învecinate Oradiei. Oamenii de mărturie erau 

trimiși a fața locului spre a evalua o situație sau spre a fii martori la o 

tranzacție, zălogire sau vânzare – cumpărare a unui teren sau moșii, și apoi se 

                                                           
24 Ibidem, p. 565. 
25 Pall Francisc, Diplomatica..., pp. 249 – 250.  
26 Ibidem, p. 268.    
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întorcea în fața capitlului spre a da mărturie despre cele văzute și a autentifica 

cele întâmplate. Dacă cauza în care capitlul era chemat să facă lumină era 

importantă, misiunea de homo capitularius nu i se acorda unui preot simplu, ci 

era asumată de un demnitar capitular.  

La Oradea, în perioada premergătoare bătăliei de la Mohacs, activitatea de 

loc de adeverire era desfășurată, în afară de capitlul mare catedral, și de 

prepozitura devenită apoi capitlu colegiat, de e promontoriul Oradiei. La 

sfârșitul Evului Mediu, în afară de Székesfehérv{r, era singurul oraș în care 

funcționau în același timp două locuri de adeverire, ceea e constituie încă o 

dovadă a importanței deosebite localității27.  

Activitatea de loc de adeverire a capitlului catedralei s-a desfășurat în 

esență fără întrerupere până la secularizarea instituțiilor ecleziastice (ce a avut 

loc până în toamna anului 1556) din partea Regatului Ungar ajuns sub 

stăpânirea partidei lui Ioan Zapolya, și încă un deceniu după aceea, în noile 

condiții28.  

Activitatea capitlului a fost preluată apoi de către capitlul colegial numit 

după Sfântul Ștefan, în anul 1557, și probabil atunci s-au distrus și sigiliile, 

obiecte extrem de importante pentru instituția locului de adeverire29.  

Spre deosebire de nobilimea feudală, care prefera să se adreseze unor 

astfel de instituții, orășenii din așezările urbane privilegiale recurgeau destul 

de rar la aceste așezăminte ale feudalismului bisericesc, tranzacțiile lor fiind 

adeverite de obicei de către forurile lor proprii: sfaturile orășenești.30 

Documentele analizate au scos la lumină tranzacții de terenuri, la care 

Capitlul, prin locul de adeverire a fost martor sau a încuviințat astfel de 

operații. Aceste tranzacții sunt importante deoarece scot la iveală istoria acelor 

oameni care nu apar în privilegii, nici nu se erijează în postura de mari 

învingători, ci, mai mult decât atât, ei își trăiesc viața într-un cotidian al lor, 

impregnat cu un profund simț al religiosului, față de care de multe ori 

manifestă un autentic sentiment de respect, iar în alte momente dezvăluie și 

particula de frică, sentiment ce compune amalgamul de trăiri și stări în raport 

cu religiosul din viața lor. Pentru ei, Capitlul și locul său de adeverire 

reprezintă un for de judecată, un mijloc de a-și câștiga, prin ceea ce li se cuvine, 

drepturile sau dreptatea. Tranzacțiile cu moșii sau terenuri mai arată că nu 

                                                           
27 Zsolt Bogdándi, op. cit., p. 42. 
28 Ibidem, p. 44.   
29 Bernád Rita – Magdolna, op. cit., p. 23. 
30 Francisc Pall, Contribuții..., p. 396.  
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doar oamenii simpli se adresau acestui for, cât mai mult vedem și oameni 

nobili sau clerici regulari.  

Condiția de succes instituțional al locului de adeverire este de a oferi 

ascultare către jumătatea superioară a societății, în special către regalitate, 

palatinat și voievodat, și autoritate și impunerea unui respect universal 

acceptat și valabil, către partea inferioară a societății. Tot acest peisaj confirmă 

o afirmație enunțată acum câtva timp, cum că atașamentul țăranului față de 

Biserică era în general unul profund31. 

Tiparul instituțional al locului de adeverire a înlesnit și menținut un dialog 

între Capitlu și autoritatea regală, existând la bază diverse însărcinări din 

partea regalității, cum ar fi puneri în stăpânire sau misiuni de cercetare a 

terenului, de unde li s-a sesizat o situație tensionată sau chiar conflictuală. 

Asumarea unor misiuni la fața locului au avut anumite consecințe benefice, pe 

lângă cele deja explicate în altă parte. Una dintre ele ar fi că prin aflarea unor 

vești, lumea domeniului feudal, în cazul nostru teritoriul episcopiei de Oradea, 

marele latifundiar al acestor locuri, s-a menținut unită, caracterul ei a câștigând 

în omogenitate. Menținerea unei legături era importantă pentru coeziunea 

socială, la nivelul celor microcosmosuri în care existența unui caractre dinamic 

ținea în mod direct de aceste fluxuri și refluxuri de informații sau vești.  

Preambulul actelor emise de capitlul din Oradea exprimă, cu mici 

variaţiuni, aceleaşi idei, că faptele oamenilor, daniile, lăsămintele şi învoielile 

de orice fel, legiuit făcute, să fie întărite prin acte publice, scrisori legiuite. Este 

extrem de dificil de aflat un numitor comun, elemente caracteristice unui 

capitlu sau altul. Trei exemple selectate la începutul secolului al XIV-lea,(1302), 

la mijloc de secol (1347) şi din a doua jumate a aceluiaşi secol (1376) nu indică 

schimbări majore în concepţia societăţii referitoare la valoarea actului scris, la 

aprecierea utilităţii lui în general. Astfel, în actul din anul 1302 februarie 18, 

prin care capitlul din Oradea adeverea o danie de moşie pe seama bisericii 

Transilvaniei, se preciza: Pentru ca < lucrurile săvârşite în timp< să nu piară 

odată cu vremea, ca şi frunzele căzătoare, pătrunzătoarea chibzuinţă a oamenilor a 

născocit mijlocul ca şirul lucrurilor săvârşite să fie aşternut în scris spre veşnică 

amintire. Mult mai concis, în documentul din anul 1347 noiembrie 16, prin care 

transcria un act din anul 1283, capitlul din Oradea menţiona în preambul: Este 

nevoie ca şirul faptelor săvârşite să fie încredinţat ocrotirii scrisului. La 1376 iulie 18, 

adeverind plata pătrimii cuvenite fiicei, capitlul redactează preambulul: 

                                                           
31 Giovanni Cherubini, „Țăranul și muncile câmpului‛, în Jacques Le Goff (coord.), Ingrid Ilinea și 

Dragoș Cojocaru, trad., Omul medieval, Editura Polirom, București, 1999, pp. 105 – 129.   
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Deoarece voim ca rânduiala trecătoare a acestei lumi să nu fie ştearsă< s-a găsit cu 

cale< să se statornicească prin sprijinul scrisului, întru veşnica amintire a lucrului. 

Mai puţin întâlnit este faptul că preambulul cu formulările de mai sus este 

inclus de capitlul din Oradea şi în cuprinsul unor testamente întocmite în faţa 

acestui loc de adeverire. Aşa, spre exemplu, la 1343 iulie 29 se specifica: 

testamentul rânduit în chip fericit şi cu gând prevăzător obişnuieşte să rămână 

statornic dacă este întărit prin mărturia scrisului şi a mai multor martori32. 

Chiar dacă a fost o instituție ecleziastică, Capitlul, prin locul de adeverire a 

avut și un dialog profesional cu episcopia și cu întâistătătorul ei. Chiar dacă s-a 

aflat, cel puțin teoretic, în subordinea întîistătătorului episcopiei, la nivel 

instituțional, Capitlul a avut libertatea sa de decizie și de mișcare. Statut de care 

și episcopii au fost conștienți, motiv pentru care sunt rare momentele în care 

episcopul retrage, anulează sau respinge o decizie luată de Capitlu. Ba mai mult, 

sunt documente care atestă că însuși episcopul, a trimis Capitlului spre întărire 

sau confirmare anumite documente. Un aspect important în acest sens este 

stabilirea locului exact al Capitlului în ierarhia episcopiei. Capitlul și prin această 

structură ne referim și la locul de adeverire, devreme ce acesta din urmă era o 

activitate desfășurată de Capitlu, cu personal capitular, nu era încadrat ca și 

personal clerical aflat mereu la dispoziția nevoilor episcopiei sau diecezei.  

Avea o identitate proprie, cu sarcini bine stabilite și riguros respectate, al 

cărui personal nu aveu sarcini parohiale, decît cel necanonic. Demnitarii 

capitulari erau slujitori la catedrala episcopală, neavând decât sarcini în cadrul 

Capitlului. Ca și organizare, episcopia de Oradea avea șase arhidiaconate, 

conduse de câte un arhidiacon și un vicearhidiacon, la care se adaugă 

arhidiaconul catedralei. Toți acești arhidiaconi, șapte la număr, erau demnitari 

capitulari, și în consecință, prin aceștia, Capitlul coordona clerul din mediul 

rural. Prin urmare vedem cum Capitlul avea o poziție solidă și importantă în 

strucuturile interne ale episcopiei, având, bineînțeles venituri pe măsură, la 

care se adaugă o asemănătoare putere de decizie.  

Potrivit prevederilor sinodului de la Buda, din anul 1279, arhidiaconii erau 

obligaţi să aibă cunoştinţe temeinice din dreptul ecleziastic, dar şi din cel 

obişnuielnic. Ei au fost cei care aveau drept de judecată în probleme de 

căsătorii, de altfel ei poartă cel mai frecvent titlul de magistru33. 

La nivel sacramental exista o subordonare tacită a preoților din Capitlu 

față de episcop, dearece este cunoscut că episcopia este o treaptă superioară 

                                                           
32 Susana Andea, Preambulul..., pp. 25 – 26.  
33 Ibidem, pp. 32.   
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preoției, și că de fapt, episcopia reprezintă preoția deplină, pe când preotul, nu 

este nimic altceva decât un mandatar al episcopului. Însă de multe ori această 

relație între episcop și preoții capitulari este abordată de o așa manieră ca și 

cum nu ar fi existat aceste realități sacramentale, atât de o parte – preoții 

capitulari dorind să iasă cu totul din subordinea episcopului, cât și de cealaltă 

parte – episcopul exagerând în gestionarea unor probleme, folosindu-se de 

această prerogativă sacramentală.  

Au existat numeroase înștiințări sau luări la cunoștință despre schimbarea 

unor situații. De multe ori, locul de adeverire a fost chemat să constate o nouă 

realitate dintr-un anume teritoriu, să ofere o dare de seamă privitor la o 

problemă de mult discutată și reapărută în peisajul cotidian al uneia sau mai 

multe familii sau vecini. 

  

Concluzii 

Am încercat în acest studiu, să radiografiem o parte a efortului depus de 

locul de adeverire al Capitlului din Oradea. Deoarece am considerat necesar, 

am evidențiat și anumite detalii privitoare la structura personalului capitular. 

După cum s-a arătat deja, locul de adeverire din Oradea a fost una dintre 

principalele instituții de emitere de documente din Ungaria, importanță ce s-a 

răsfrânt și asupra orașului dar și asupra locuitorilor de aici.  

O bună parte a istoriei locale este cunoscută datorită acestei instituții. 

Numeroase probleme, situații, tensionate sau mai puțin, persoane, nume, 

obiceiuri, cutume sau mentalități sunt cunoscute azi din cauza existenței 

acestei instituții. Încadrând acest spațiu în context european, putem spune că 

într-un exercițiu de analiză comparativă, practica emiterii documentelor are un 

caracter mult mai unitar decât în alte țări europene, iar din punct de vedere 

diplomatic, cea mai mare specificitate a sa a fost faptul că nu a emis documente 

pentru propriul său interes, sub sigliu propriu34.  

Din cauza deținerii monopolului culturii și dreptului de a fi pentru o 

perioadă destul de îndelungată, depozitarul scrisului, Biserica Catolică a 

patronat unele dintre cele mai mari instituții de emitere de documente – locul 

de adeverire – capitular sau conventual.  

Respectul și stima acordată instituției locului de adeverire, credem noi, se 

datorează în egală măsură, atât statutului de instituție ecleziastică, cu profund 

                                                           
34 Bernat – Rita Magdolna, op. cit., p. 15.   
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fundament religios dar și realității potrivit căreia deținând se baza pe o autoritate 

venită din partea regalității, prin dreptul deținerii peceții sau sigiliului.  

Am văzut etapele creionării unui document, de la primele mărturii până la 

momentul în care, într-un mod cât mai oficios, se aplica sigiliul. Am arătat 

tipurile de documente emise de locul de adeverire orădean.  

Considerăm că acest studiu este, la modul cât mai real posibil, un efort 

extrem de modest și cu multe lipsuri, care sunt evidente. Nu ne permitem 

statutul de a ne erija în poziția de crede că este finalizat, nici pe departe! Însă 

avem curajul să credem, că multă muncă fiind necesară în continuare, vom găsi 

oportunitatea spre a dovedi atât lipsurile acestui precar studiu cât și că există 

completări, iar acestea pot fi aduse și mai mult decât atât, dovedite, prin efortul 

studiului ce ni-l propunem și la care, prin prezenta cercetare, ne-am angajat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 

 

 

 

  

 TUDOR ȘTEFĂNESCU 

 

 

Abstract: The aim of this study is to explore the process of canonization of Pietro 

da Morrone, known as pope Celestin V in two different ways: on one side a historical 

perspective and on the other side a theological one. From a historical point of view, we 

have analysed the acts of process of canonization, which includes oral testimonies of the 

miracles of the saint and the bull of canonization released by the pope Clement V in 

1313. Moreover we have studied the political context in which the process has occurred 

and we`ve reached the conclusion that various political factors, including the king of 

France have influenced the course of the process. Also the canonization is related to the 

controversial issue of the abdication of Celestin V in December 1294. On the other side, 

from a theological perspective, the canonization represents the official recognition of the 

cult of Saint Pietro that transcends the political world. 

Keywords: process of canonization, miracles, abdication, politics, King of France 

 

În panoplia proceselor de canonizare din secolul al XIV-lea, sanctificarea 

lui Pietro da Morrone, cunoscut ca papa Celestin al V-lea ocupă un loc aparte și 

continuă să suscite și astăzi interesul istoricilor și al teologilor. În mare măsură 

privirile acestora sunt îndreptate spre pontificatul său și spre chestiunea 

abdicării din această funcție, abdicare care a provocat, provoacă și va provoca 

în viitor diverse controverse teologico-politice, cu atât mai mult cu cât ea 

creează replici în vremurile contemporane.  

Pe de altă parte, teologii care și-au îndreptat atenția către viața lui Pietro au 

observat o dedicare profundă a acestuia spre eremitism, mărturisire, activități 

                                                           
 Student în cadrul masteratului Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la 

modernitate., anul II, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

Coordonator: Conf.Univ.Habil. Dr.Șerban Turcuș 
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duhovnicești, asemenea Sfântului Francisc1, ce îl plasează în rândul sfinților 

monahi, în timp ce unii consideră Pietro că a sfârșit asemeni unui martir2.  

Din punct de vedere istoric însă, imaginea lui Pietro este destul de 

complexă, iar procesul său de canonizare devine cu atât mai controversat cu 

cât el este influențat de numeroase valențe politice. În cele din urmă, noi ne 

propunem în articolul de față sublinierea a două unghiuri din care poate fi 

privită sanctificarea: teologică și istorică. 

 

Viața lui Pietro  

 

Pietro se naște la 19 mai 1296 în regatul Siciliei. Din 1231 decide să devina 

eremit, însă înainte de acesta pleacă în pelerinaj la Roma pentru a fi hirotonisit 

de către pontif. Din 1234 se retrage la mănăstirea benedictină S.Giovanni in 

Venere, iar apoi între 1235-1240 se retrage singur într-o cavernă de pe muntele 

Morrone. Vestea despre sfințenia sa atrage vizitatori. Între 1240-1245 se retrage 

în munții Maiella unde împreună cu câțiva eremiți fondează un schit numit 

Santo Spirito a Maiella. În 1259 primește aprobarea episcopului de a ridica o 

biserică și o mănăstire în acel loc numită Santa Maria. Mănăstiea devine 

cunoscută și atrage numeroși eremiți din regiune, ceea ce l-a determinat pe 

Pietro să creeze o congregație numita Santo Spirito a Maiela, încorporată 

ulterior de către episcopul din Chieti în Ordinul Benedictin. 

Printr-o motivație intensă și o înclinație profundă către monahism, Pietro 

dedică aproximativ șapte decenii vieții eremitice. Eremitul atrăgea mulțimi 

mari de credincioși în timpul predicilor, dar el era cunoscut în special pentru 

abilitatea de a vindeca diverși bolnavi și suferinzi3. Aceste fapte vor fi fost 

anchetate ulterior în cadrul procesului de canonizare prin intermediul 

mărturiilor orale. 

Cu toate acestea, spre sfârșitul vieții Pietro cunoaște o ascensiune 

fulminantă în ierarhia ecleziastică. Într-o atmosferă de mari expectanțe 

                                                           
1 Peter Herde, Celestino V e Bonifacio VIII di fronte all`eremitismo francescano, studiu publicat în volumul 

Eremitismo nel Francescanesimo Medievale, Atti del XVII Convegno Internazionale, Assisi 12-13-14 ottobre, 

1989, Ed.Univesita degli Studi di Perugia, 1989, p.96-127 
2 Există 2 tradiții ale sanctității: calea ascetismului și a exercițiilor spirituale și calea martirajului. Pentru 

mai multe detalii recomandăm volumul colectiv Storia della santita nel cristianesimo occidentale, coord: 

Anna Benvenuti Sofia Boesch Gajano, ed. Viella, Roma, 2005, p.31-45. Tradiția hagiografică a vieții 

creștine exemplare și martirajului îl plasează pe Pietro într-o poziție asemănătoare lui Hristos. Cu toate 

acestea, vom vedea că bula de canonizare nu amintește de martiriul său, subliniind doar felul de trai 

creștin. 
3 Alfonso Marini, La rinuncia di Celestino V, Ed. Eurostudium, Firenze, 2012, p.12-25 
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soteriologice privind apariția unui pontif ce aduce suflul reformei morale în 

Biserică, Pietro este ales pe Tronul lui Petru sub numele de Celestin al V-lea în 

data de 5 iulie 12944.  

 

Abdicarea controversată a pontifului Celestin al V-lea 

 

Trecând peste scurta perioadă a pontificatului său de trei luni, reliefată de 

numeroși istorici, ne vom opri asupra controversei privind legitimitatea 

abdicării sale. Decizia de renunțare a lui Celestin al V-lea a reprezentat o 

premieră pe scena istoriei Sfântului Scaun în secolele al XII-lea și al XIII-lea, 

motiv pentru care se punea problema validității din punct de vedere al 

dreptului canonic existent. Această problemă canonică este deosebit de 

importantă deoarece ea reprezintă fundamentul legitimității viitorului 

pontificat, respectiv cel a lui Bonifaciu al VIII-lea și de ea se leagă sanctificarea 

ulterioară a papei. 

Celestin al V-lea nu era un cunoscător al dreptului canonic, prin urmare 

înaintea deciziei oficiale de a renunța la tiara pontificală, el a consultat în 

repetate rânduri experți în dreptul canonic, în special pe Benedetto Caetani, 

viitorul Bonifaciu al VIII-lea. Acesta din urmă s-a pronunțat asupa faptului că 

abdicarea pontifului era posibilă doar în cazurile în care nu putea face față 

responsabilităților din motive medicale sau a vârstei înaintate, condiții pe care 

Celestin al V-lea le îndeplinea. Ulterior, Caetani va fi acuzat de către adversarii 

din conclav, că l-ar fi convins personal pe Celestin al V-lea să abdice pentru a-și 

favoriza drumul spre putere. 

În al doilea rând, alte canoane susțin dimensiunea sacră a pontifului, iar 

sacralitatea semnifică durabilitatea, chiar eternitatea. Așadar, din momentul 

alegerii sale, Suveranul Pontif nu mai poate fi depus, deoarece alegerea în sine 

a fost posibilă prin intervenția Sfântului Duh. 

                                                           
4 Atmosfera profetică a apariției unui pontif reformator se observă în lucrările teologilor Francis Bacon 

și Pietro di Giovanni Olivi, care utilizează două concepte în acest sens: ecclesia spiritualis ce se suprapune 

peste ecclesia carnalis. În cadrul acestei atmosfere soteriologice, ia naștere conceptul de Papa Angelicus, 

cu referire la figura de Pontif Salvator al Bisericii.  

În altă ordine de idei, alegerea Suvernului Pontif era influențată în mare măsură de cele două forțe 

principale în cadrul conclavului, care erau familiile puternice Collona si Orsini. La fel ca și în cazul 

procesului de canonizare, familia Orsini a spijinit reprezentanții Ordinului Franciscan, implicit pe 

Pietro. De asemenea în chestiunea alegerii trebuie să luăm în calcul și influențele externe. Pe de o parte, 

regele Siciliei, Carol al II-lea din familia Angevinilor a intervenit prin presiuni politice de partea lui 

Pietro fiind interesat de un pontif care să îi acode legitimitatea conducerii. Ibidem, p.19-21. 
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Revenind la chestiunea renunțării, conform canoanelor în vigoare, cererea de 

abdicare trebuia depusă în fața colegiului cardinalilor și aprobat de către acesta5. 

După aprobarea colegiului, scaunul pontifical devenea oficial vacant pentru 10 

zile. Apoi colegiul trebuia sa se întâlnească pentru a alege un nou pontif.  

În 8 decembrie 1293 Celestino al V-lea face publică pentru prima oară în 

fața cardinalilor intenția sa de a abdica și două zile mai târziu depune cererea, 

invocând motivele medicale, care îl plasau la adăpostul legitimității.  

În 24 decembrie, cardinalii îl aleg pe Benedetto Caetani, sub numele de 

Bonifaciu al VIII-lea. Cu toate că, Celestino al V-lea lăsase de înțeles că se va 

retrage în schitul său din Morrone, Bonifaciu al VIII-lea a ordonat să fie ținut 

sub supraveghere, de teamă să nu revoce propria abdicare și să se producă o 

schismă. Dat fiind condițiile, Pietro nu va mai reuși să se întoarcă în schitul de 

pe muntele Morrone. Moare în 19 mai 1296 în castelul din Fumone, în regiunea 

Campagna, unde era deținut. Dat fiind că a plecat din viață în aceste condiții, 

susținătorii partidei franceze au afirmat că Bonifaciu al VIII-lea l-a eliminat în 

mod voluntar, transformându-l în martir, condiție suficientă pentru a fi 

sanctificat. 

 

Procesul de canonizare 

 

De-a lungul secolelor XII-lea și al XIII-lea, pe măsura augmentării puterii 

hierocratice, Sfântul Scaun și-a arogat toate atribuțiile în decizia canonizării6. În 

același timp, din punct de vedere al legislației canonice, procedurile anchetei 

devin complexe și stricte. Acest fapt, este arătat în cazul de față de totalitatea 

documentelor ce descriu procesul de canonizare al pontifului Celestin al V-lea.  

Procesul debutează în mai 1306. Pentru culegerea tuturor informațiilor 

necesare privind sanctificarea, se demarează o anchetă în toate locurile și 

instituțiile în care eremitul Pietro a predicat, a activat sau a intrat în contact cu 

mulțimi de credincioși. În urma acesteia, informațiile anchetatorilor se pot 

                                                           
5 Acest amendament a fost identificat prima oară în glosele lui Uguccione. Canoniștii succesori au 

adăugat că pontiful putea abdica și fără aprobarea colegiului, justificarea fiind de natură divină. Vezi, 

Eric Waldram Kemp, Canonization and authority in the Western Church, London, Oxford University Press, 

1948, 102 
6 În secolele al XII-lea și al XIII-lea pontifii emit numeroase decretale prin care stabilesc monopolul 

Sfântului Scaun asupra proceselor de canonizare. Aceste decretale, fiind considerate surse de autoritate 

sunt incluse de către canoniști în importante colecții de canoane precum Compilatio Antiquae sau Liber 

Extravagantium, care reprezintă fundamentul dreptului canonic medieval. Pentru detalii privind istoria 

proceselor de canonizare în evul mediu, recomandăm întreaga lucrare citată mai sus, Ibidem. 
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clasifica în patru categorii precum viața ascetică, fondarea noilor mănăstiri, 

miracolele și răspândirea cultului său în rândul populației locale7. 

 Secretarii cardinalilor însărcinați cu organizarea procesului de canonizare 

au alcătuit un compendiu cu toate informațiile anchetatorilor, în cea mai mare 

parte fiind înglobate mărturii despre cultul lui Pietro și miracolele sale. Acest 

compendiu a fost preluat de cardinalii respectivi, organizați într-o comisie cu 

scopul de a furniza toate sursele necesare forului de decizie: Suveranul Pontif 

și Sacrum Colegium, ce au examinat materialele în cadrul unui concistoriu 

secret. După ce majoritatea cardinalilor au votat sanctitatea lui Pietro, ei s-au 

reunit într-un concistoriu public, unde papa a emis bula de canonizare8, care 

subliniază următoarele: analiza informațiilor referitoare la viața sa 

demonstrează că Pietro a fost un taumaturg și un ascet mare. Referitor la 

chestiunea abdicării, eremitul este descris ca un om care din iubirea pentru o 

viață solitară și spirituală superioară a renunțat la cea mai înaltă funcție a 

Creștinătății.  

 

Dimensiunea sacră a eremitului Pietro 

 

Aici amintim că o condiție foarte importantă în balanța votului canonizării 

din concistoriul secret este dată de capacitatea sfântului de a vindeca maladii 

incurabile. Din această cheie, vom aborda în continuare chestiunea miracolelor 

așa cum apar ele descrise în actele procesului de canonizare. 

Cultul sfântului Pietro s-a manifestat încă din anii 40` ai secolului XIII, 

când veștile transmise oral despre sfințenia sa au atras numeroși localnici și 

pelerini la schitul său și apoi la mănăstirea sa Santo Spirito din Sulmona. Din 

acest motiv, din totalitatea miracolelor descrise în urma anchetei, cele mai 

numeroase sunt cele din timpul vieții, manifestate prin vindecarea bolnavilor 

prezenți la predicile sale. În plus, de-a lungul pelerinajelor pe care le-a făcut 

                                                           
7 Alfono Marini, Alessandra Bartolomei Romagnoli, Il processo di canonizzazione di Celestino V, în volumul 

Corpus Coelestinianum, Edizioni del Galluzzo, Roma, 2015, p.8. 
8 Compendiul de miracole este publicat împreună cu textul bulei de canonizare de Alfonso Marini și 

Alessandra Bartolomei Romagnoli în lucrarea amintită. Textul compendiului nu este preluat din 

manuscrisul original, ci dintr-o copie a acestuia păstrată la Bibliotheque de l`Arsenal.  

Textul bulei amintește să luăm în considerare simplitatea sa, lipsa de experiență în funcția de pontif și 

înclinația pentru lucrurile divine în detrimentul celor pământene ca argumente pentru decizia abdicării 

hic vir beatus, simplicitatis mire et in spectantibus ad regimen universalis ecclesie inexpertus (...) cor suum 

mundanis rebus non accomodaverat sed divinis.  

De asemenea bula evidențiază miracolele sale, ascetismul și înclinația pentru lucrurile divine, ca 

principalele motive ale sanctificării. Episodul ipotetic al martirajului este exclus. Alfono Marini, 

Alessandra Bartolomei Romagnoli, op.cit. p.23. 
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Pietro a continuat să vindece suferinzi de maladii incurabile, ceea ce a 

contribuit la răspândirea cultului său. Pentru o viziune mai largă asupra 

fenomenului devoțional facem trimitere la doi istorici italieni, Stefania Di 

Carlo, Ilio Di Iorio care l-au analizat în amănunt. Ei susțin că sanctificându-l pe 

Pietro da Morrone și nu pe Celestin al V-lea, papa Clement al V-lea a răspuns 

devoțiunii poporului....9 . 

 

Mărturii ale miracolelor 

 

Există 156 de mărturii, dintre care 103 mărturii complete, 9 sunt mărturii 

anonime, 53 de mărturii lipsesc pe de-a întregul, în sensul în care lipsesc 

indicațiile privind începerea și sfârșitul procedurii de anchetă10. 

 

 
 

Miracolele 

 

În ceea ce privește patologia celor vindecați, în urma mărturiilor complete 

ale subiecților rezultă că 126 sunt afectati de o afecțiune neurologică, 2 de o 

afecțiune vasculară, 8 de o afecțiune a oaselor, 13 de infecții, 5 de o boala 

genetică, 4 de o boală a ochilor, si unul cu simptome foarte vagi, iar restul de 

afecțiuni cauzate de traume11.  

În Compendiumul ce cuprinde actele procesului de canonizare, mărturiile 

miracolelor sunt redate pe scurt, sub formă de rezumat, majoritatea însumând 

80-100 de cuvinte. Toate mărturiile complete cuprind numele celor anchetați, 

locul unde locuiesc și descrierea miracolului. Exemplificăm câteva miracole 

                                                           
9 Stefania Di Carlo, Ilio Di Iorio, Pietro da Morrone- Celestino V, da eremita a santo, Ed. Spazio Arte 

Abruzzo L`Aquila, 2013. p.30. 
10 Ibidem, p.40. 
11 Ibidem, p.45. 

Mărturii 

mărturii complete mărturii parțiale mărturii anonime
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săvârșite înaintea pontificatului și în timpul acestuia, subliniind că ele descriu 

persoane vindecate de suferințe fizice considerate incurabile precum muțenia12 

și paralizia13. Amintim că aceste miracole au sprijinit construirea sanctității 

eremitului în special pentru faptul că sunt foarte asemănătoare cu cele ale lui 

Isus Hristos, ce reprezintă modelul cel mai important al taumaturgului. 

 

Teoria canonizării din rațiuni politice 

 

În ultimii ani ai secolului al XIII-lea relațiile dintre Sfântul Scaun și regele 

francez Filip al IV-lea cel Frumos devin tensionate pe fondul reafirmării din 

partea lui Bonifaciu al VIII-lea a primatului puterii spirituale în fața celei 

temporale. În mod concret, aceasta s-a tradus prin emiterea bulei pontificale 

Clericis Laicos în 1296, care sublinia interdicția monarhului în a-și impune 

jurisdiția asupra clerului francez și a ridica dijme de la episcopi14. Ca răspuns, 

în cadrul reuniunii Adunării Stărilor Generale în 1303 la Louvre, regele l-a 

acuzat pe pontif că ar fi uzurpat puterea legitimă a lui Celestin al V-lea așadar, 

își exercită atribuțiile în mod ilegitim.  

În schimb o parte clerului francez s-a încolonat în tabăra pontificală. Spre 

exemplu, cardinalul francez Bertrand le Got, viitorul Clement al V-lea a 

contestat acuzațiile regelui15 și mai mult, și-a păstrat această atitudine de-a 

lungul procesului de canonizare. După mai multe tergiversări, acesta a refuzat 

sanctificarea lui Celestino al V-lea, evitând condamnarea lui Bonifaciu al VIII-

lea într-o perioadă de criză16. În cele din urmă a emis bula de canonizare 

                                                           
12 Similiter ante papatum.  

      Quod Nicolaus filius Galicie uxoris Iohannis Pillosi de Sulmona, mutus et qui nunquam locutus fuerat et de 

quo parentes timeband ne semper mutus esset, signo crucis , signatus et benedictus a dicto fratre Petro, statim 

miraculose ceperit loqui et deinde locutus fuerit...” Alfonso Marini, Alessandra Bartolomei Romagnoli, op.cit, 

p.120. 
13 Quod sequitur fuit in papatu 

     Quod Amata de Castro Boyani Valvensis diocesi <s>, adeo contracta per omnia membra sua quod quoquo modo 

ambulare non poterat et, cum volebat de loco ad locum ire, vel trahebat se per terram vel portabatur per alios, 

tempore papatus dicti fratris Petri, dum veniret Neapolim et transitum faceret per Castrum Bayani, per 

benedictionem et signum crucis eidem contracte factum a dicto fratre Petro tunc papa statim ex illa hora fuerit 

sanata et liberata et surrexerit et ambulaverit absque aliquo impedimento..., Ibidem,  p. 98. 
14 Walter Ullmann, A short history of the papacy in the middle age, Routledge Press, London and New York, 

2003, p.179-180. 
15 Stefania Di Carlo, Ilio Di Iorio, op.cit. p. 13. 
16 În 1314, la un an după canonizare are loc procesul și arderea pe rug a Maestrului Ordinului Templier, 

Jacques de Molay. Este o perioadă de înalte tensiuni între monarhul francez și Sfântul Scaun. 
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pentru Pietro eremitul în anul 1313, dar nu l-a martirizat, ci a subliniat calitatea 

sa de sfânt monah. 

În aceste condiții, importante voci în istoriografie, precum Andre 

Vauchez17 susțin că procesul de canonizare a eremitului Pietro este 

fundamentat de calcule politice gândite de regele francez Filip al IV-lea cel 

Frumos pentru a-i oferi un avantaj în disputa cu pontiful Bonifaciu al VIII-lea. 

În fapt, regele ar fi vrut în mod necesar canonizarea papei Celestin al V-lea cu 

titlul de martir pentru a evidenția nulitatea actului său de abdicare și implicit 

alegerea ulterioară a pontifului Bonifaciu al VIII-lea18.  

Din punct de vedere politic colegiul cardinalilor era divizat în două părți: 

1. Partida franceză condusă de Matteo Orsini Rosso decanul Sacro 

Collegio 

2. Susținătorii lui Bonifaciu al VIII-lea. 

Giovanni Villani în cronica sa19, leagă alegerea lui Bertrand de Got, care 

nu făcea parte din Sacrul Colegiu, în funcția de papă sub numele de Clement al 

V-lea, de un acord încheiat în pădurea St-Jean d`Angely între regele Franței și 

Bertrand. Regele francez a promis în cadrul acordului că susține alegerea lui 

Bertrand în schimbul unor condiții satisfăcute de către acesta după urcarea pe 

tronul pontifical: 

1. Achitarea regelui și a consilierilor săi credincioși 

2. Condamnarea lui Bonifaciu al VIII-ea 

3. Atribuirea coroanei imperiale lui Charles de Valois 

Din rațiuni juridice și teologice, pontiful Clement al V-lea nu poate să 

condamne canoanele emise de Bonifaciu al VIII-lea, care implică tezele 

hierocratice, în consecință va amâna canonizarea lui Celestin al V-lea, optând 

în cele din urmă pentru sanctificarea lui Pietro. Noi opinăm că această alegere 

nu a avut loc doar ca o concesie făcută monarhului francez, ci ca un răspuns 

devoțiunii locale. 

 

 

                                                           
17 Andre Vauchez considera procesul de canonizare avea o tentă politică, din perspectiva fapului că 

regele Franței impunea mari presiuni asupra lui Clement al V-lea pentru canonizarea lui Celestin al V-

lea. Mai mult, el susține că dovezile santității sale s-ar fi putut să nu fie convingătoare. deoarece în 

concistoriu cardinalii nu au fost convinși de adevărul mărturiilor privitoare la miracole, lăsând decizia 

de sanctificare în maîinile pontifului. Vezi, Andre Vauchez, La Santita nel Medioevo, trad.în italiană de 

Alfonso Prandi, Societa Editrice Il Mulino, Bologna, 1989, p.495-496. 
18Alfonso Marini, Alessandra Bartolomei Romagnoli, op.cit, p.7. 
19 Recomandăm lucrarea istoricului Gatto Ludovico, Celestino V pontefice e santo, Ed.Bulzoni, Roma, 2006, 

p.100. 
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Dezbaterea canonico-teologică privind legitimitatea abdicării 

 

La începutul secolului al XIV-lea, în cadrul Ordinului Franciscan are loc o 

dezbatere canonico-teologică între două personalități importante privind 

legitimitatea abdicării lui Celestin al V-lea. Dezbaterea contradictorie nu are loc 

întâmplător, ci este legată de viziunea reprezentanților cele două aripi ale 

ordinului: una este susținătoare a tezelor monarhului francez, cealaltă, susține 

legitimitatea abdicării. În această atmosferă sunt subliniate două imagini 

metaforice, care descriu figura pontifului: pe de o parte papa angelicus, pe de 

altă parte papa antihrist20. Ele se vor transforma în două tradiții culturale a căror 

ecou va răsuna încă în secolul al XV-lea și chiar al XIX-lea21. 

Pe de o parte, Pietro Giovanni Olivi, franciscan din Provence, ce făcea parte 

din aripa franciscanilor Spirituali, a scris texte teologice în care a susținut 

legitimitatea abdicării lui Celestin al V-lea. El argumenta această legitimitate prin 

apelul la puterea sacră a pontifului, ce îi oferă posibilitatea de a schimba 

canoanele existente și de a emite noi canoane, care legitimează abdicarea22. În 

alte cuvinte papa este canonul viu. Dacă episcopii și cardinalii nu dețin 

autoritatea spirituală pentru a decide abdicarea, Suveranul Pontif însuși deține 

autoritatea de a o face, prin apelul la puterea de factură divină ce i-a fost oferită. 

Scrierile sale sunt contrariate de teologii din aripa adversă, susținătoare a 

poziției regelui Franței. Totuși, delimitându-ne de dimensiunea istorică și 

politică, încercăm să reliefăm argumentele lor teologice. Ilegitimitatea abdicării 

se sprijină pe câteva argumente solide, anume faptul că unirea dintre 

Episcopul Romei și Biserică se exprimă printr-un matrimoniu, cu toate 

valențele sacre ce îl caracterizează. Prin definiția sa canonică matrimoniul este 

indisolubil și unic deoarece este realizat în fața lui Dumnezeu, așadar implică o 

conexiune sfântă cu Acesta, care nu poate fi dezlegată de către om.  

Mai mult teologii franciscani subliniază că alegerea pontifului este o 

acțiune ce implică o dimensiune de asemenea sacră, fiind desăvârșită prin 

                                                           
20 Pentru mai multe detalii despre coneptele de papa angelicus și papa Antichrist, recomandăm lucrarea lui 

Agostino Paravicini Bagliani, Il Trono di Pietro. L`universalita del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII, 

Ed.Carocci, 1996, Roma, p.35-40. 
21 Ecourile imaginii papei antihrist de la începutul secolului XIV contribuie în secolul al XV-lea la 

apariția lucrărilor protestante care zugrăvesc această imagine, iar în secolul XIX la faimoasa carte 

filosofului Nietzsche, Der Antichrist: Versuch einer Kritik des Christentums.  
22 Alfonso Marini, L`abdicazione di Celestino V nella mentalita religiosa francescana contemporanea, studiu 

publicat în volumul Celestino V e i suoi tempi: realta spirituale e realta politica. Atti del IV Convengno 

Internazionale, L`Acquila, 26-27 august, 1989, p.120. 
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intervenția Duhului Sfânt23 ceea ce impune o conexiune aparte între Dumnezeu 

și Suveranul Pontif. Această conexiune sfântă este cea care oferă autoritate 

acțiunilor pontifului în chestiunile temporale, în consecință ponificatul său nu 

poate fi înterupt de o autoritate omenească. Aici amintim că aceste argumente 

se situează pe un alt plan în comparație cu cele istorice, și trebuie înțelese în 

contextul atmosferei creștin-latine a secolului al XIV-lea, ce se fundamentează 

pe credința în Biserică, ca instituție sacră.  

În ultimele rânduri reiterăm faptul că în ansamblul său procesul de 

canonizare a eremitului Pietro da Morrone se prezintă deosebit de complex, 

deoarece include profunde valențe teologice și politice. Privit doar în 

singularitatea sa istorico-politică el este rezultatul unui joc între mai mulți 

actori politici, unde mărturiile miracolelor sunt doar instrumente de legitimare 

a sanctificării, care este o simplă operație, ceea ce este adevărat până la un 

punct. Mai mult, fiind dublat de o perspectivă canonico-teologică procesul se 

relevă ca o încununare a unei vieți creștine exemplare, în care mărturiile 

miracolelor oglindesc în fapt momente ale intervenției directe a lui Dumnezeu 

în lume. Această perspectivă este relevantă doar în ecuația credinței. 

 

 

                                                           
23 Ibidem, p.124. 
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Abstract: The history of Dej (Dés) is not very well known. Many details about 

its evolution have not been analyzed and presented in a scientific way. The leading 

urban elite of the settlement was higly involved in craftsmanship, commerce and salt 

mining. They gathered wealth through these activities and also bought land, houses 

and mills. They ruled the destiny of the city and enjoyed a good reputation among the 

other citizens. My purpose is to point out some defining characteristics of their life and 

to use some primary sources that have not been interpreted until now. The local history 

of Dej represents an exciting and complex subject for historians and can be underlined 

through different perspectives. 

Keywords: local history, urban elite, economic development, salt mining, 

medieval anthroponimy, urban government, social prestige. 

 

Istoria locală prezintă numeroase provocări şi oportunităţi pentru 

specialiştii din toate domeniile. Specificul şi dinamica micilor comunităţi 

reprezintă subiecte fascinante şi pline de surprize. În această categorie sunt 

incluse unele oraşe şi târguri ale Transilvaniei medievale. Fenomenul urban 

din această regiune a fost analizat relativ puţin până acum, diverse aspecte 

legate de parcursul istoric al centrelor maghiare şi româneşti fiind necunoscute 

sau prea puţin înţelese. Printre tematicile abordate cu parcimonie de către 

istoriografia autohtonă se numără şi cele legate de elitele urbane 

medievale.Studiile de până acum nu surprind în profunzimerealităţile citadine, 

diversele activităţi ale familiilor înstărite, mecanismul de funcţionare al 

instituţiilor şi complexele relaţii de putere care s-au cristalizat în plan local şi 

regional1. Nu au fost elaborate tabele genealogice ale neamurilor şi nici analize 

                                                           
 Doctorand, Institutul Şcolii Doctorale ,,Istorie. Civilizaţie. Cultură, Universitatea ,,Babeş-Bolyai‛ Cluj-

Napoca. Coordonator: Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop. 
1 În comparaţie cu situaţia din România, literatura de specialitate maghiară cuprinde un număr 

consistent de monografii şi studii asupra fenomenului urban din Ungaria medievală. O parte dintre 
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de profunzime ale posesiunilor şi averilor deţinute de către acestea. Numărul 

relativ mic al diplomelor care au supravieţuit explică, cel puţin în parte, stadiul 

actual al cercetării. 

 Centrele de cercetare din Occident au reuşit să prezinte diverse 

elemente din evoluţia potentaţilor. Astfel, s-a aprofundat cunoaşterea 

practicilor, atitudinilor şi mentalităţilor negustorilor, bancherilor şi 

meşteşugarilor din partea de apus a continentului, fără a fi ignorate 

diversitatea şi complexitatea comunităţilor din fiecare regiune2. O mare parte 

dintre aceste studii sunt extrem de utile pentru clarificarea şi teoretizarea 

realităţilor din Transilvania medievală. O serie de concepte şi termeni pot fi 

aplicaţi cu succes de către cei interesaţi să exploreze condiţiile locale din 

perspective inovative şi rodnice. 

Istoria Dejului3 nu s-a bucurat de o atenţie specială din partea 

specialiştilor. Elitele locale au fost analizate doar tangenţial de către 

istoriografia românească şi cea maghiară. În volumul III al lucrării colective din 

anul 1900, Szolnok-Dobokavármegye monographiája, se găsesc numeroase 

informaţii importante pentru înţelegerea acestei categorii sociale, însă este 

nevoie de o sistematizare a detaliilor aflate în documentele vremii şi de o 

plasare adecvată în contextual social-economic. George Mânzat, primul 

monografist român, nu este interesat de acest subiect. István Draskóczy 

prezintă numeroase detalii valoroase legate de exploatarea şi comercializarea 

sării, dar nu urmăreşte efectele activităţii miniere asupra dezvoltării Dejului4. 

Enikö Rüsz-Fogarasi surprinde câteva aspecte din dinamica locală, însă scopul 

principal al lucrărilor sale este stabilirea statutului juridic al localităţii5. 

Constantin Albinetz şi Cristina Albinetz, în monografia Dej: istorie şi legendă 

                                                                                                                                                    
acestea conţin exegeze utile şi pentru spaţiul transilvan. De consultat István H. Németh, Katalin Szende, 

,,Research on the Towns of Medieval and Early Modern Hungary since 1989‛, Tallinna Linnavalitsus, 

Vana Tallinn, XXV (XXIX), Estopol, Tallinn, 2014. 
2 Jacques Le Goff, Negustorii şi bancherii în Evul Mediu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994; Jacques 

Rossiaud, ,,Orăşeanul", Jacques Le Goff, (coord.), Omul medieval, Iaşi, Editura Polirom, 1999, p. 136-141; 

Les élites urbaines au Moyen Âge, Paris-Rome, Publications de la Sorbonne, École Française de Rome, 

1997; Fernand Braudel, Jocurile schimbului, vol. II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1985, p. 119-193. 
3 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din România, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 

1967, p. 195. Adresez mulţumiri şi pe această cale doamnei profesoare Katalin Szende şi domnului 

István Draskóczy pentru sfaturile utile legate de acest subiect. 
4 Pierre Bourdieu, ,,The Social Space and the Genesis of Groups‛, Theory and Society, vol. 14, nr. 6; 

,,Social Space and Symbolic Power‛, Sociological Theory, vol. 7, nr. 1; ,,The Forms of Capital‛, J. E. 

Richardson, (ed.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, 1986. 
5 Enikö Rüsz-Fogarasi, ,,Dejul medieval, între oraş şi târg", Nicolae Bocşan, Ovidiu Ghitta, Doru 

Radosav, (coord.), Tentaţia istoriei, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 313-319. 
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(2014), evidenţiazănumeroase detalii sugestive6, preluate din literatura de 

specialitate apărută anterior, însă nu continuă analiza şi nu valorifică 

documente inedite. 

Pentru clarificarea problematicii abordate, voi folosi câteva concepte 

construite de sociologul francez Pierre Bourdieu. Este vorba de capital social, 

capital economic şi capital cultural7. Primul se referă la influenţa şi prestigiul 

de care se bucurau unii cetăţeni, atuuri care le-au permis să ocupe funcţii în 

cadrul magistratului şi să domine structurile breslaşe. Al doilea face referire la 

potenţialul economic, în speţă imobilele şi pământurile elitelor. Capitalul 

cultural presupune educaţia de care se bucurau aceste personaje şi care le-a 

fost utilă în administraţie şi în sistemul juridic. Aplicând la cazul Dejului aceste 

concepte, putem preciza cu mai multă rigurozitate rolul şi poziţia socială a 

unor familii menţionate în documente. 

Am identificat numeroase informaţii preţioase în colecţia Urkundenbuch 

zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, vol. VI-VII. Importante sunt 

inclusiv regestele editate de Zsigmond Jakó, în cele două volume ale lucrării A 

kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556).Un număr mare de documente 

inedite se găsesc pe site-ul arhivamedievala.ro, cuprinzând referiri la elitele 

dejene. Izvoare extrem de valoroase au fost digitalizate pe site-ul 

hungaricana.hu, sub egida Arhivelor Naţionale Maghiare (Magyar Nemzeti 

Levélt{r). O parte din aceste surse primare stau la baza cercetării de faţă, 

inclusiv câteva diplome care nu au mai fost valorificate până acum. 

Scopul acestei cercetări este acela de a prezenta structura şi activităţile 

elitelor urbane laice ale Dejului din a doua jumătate a secolului al XV-lea. De ce 

tocmai epoca lui Matia Corvin8? Pentru că atunci s-a cristalizat o elită puternică 

şi activă, despre care s-au păstrat relativ multe informaţii.Mă interesează care 

sunt personajele care ocupă funcţii în cadrul magistratului, care domină viaţa 

social-economică şi din ce este formată averea lor. Doresc să semnalez doar 

câteva caracteristici definitorii şi diverse aspecte utile pentru viitoarele 

investigaţii. 

                                                           
6 Constantin Albinetz, Cristina Albinetz, Dej: istorie şi legendă, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014, p. 

144-146, 148-150. 
7 István Draskóczy, ,,A Dési sókamara gazd{lkod{sa a 16. sz{zad közepén‛, Bar{th Magdolna, Moln{r 

Antal, (eds.), A történettudomány szolgálatában tanulmányok a 70 éves gecsényi Lajos tiszteletére, Budapest, 

Győr, 2012. 
8 Corecteste Matia, nu Matei. Mai multe informaţii la Ioan-Aurel Pop, ,,Numele din familia regelui 

Matia Corvinul – de la izvoarele de epocă la istoriografia contemporană‛, Studii şi Materiale de Istorie 

Medie, XXVI, 2008. 
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Dejul (Dés, Des, Dees, Desch, Burglos) este cunoscut ca un centru important 

de exploatare a sării (Fig. I). Prima atestareeste din anul 1214, când este 

amintită transportarea acestui minereu. A beneficiat de o serie de privilegii şi 

scutiri din partea suveranilor Ungariei. Pe parcursul veacului al XIII-lea şi la 

începutul secolului următor,estepomenit ca sat (villa), înflorind în jurul cetăţii 

regale Deeswar şi în apropierea minelor de sare de la Ocna Dej. În 6 octombrie 

1293, Dejului îi era recunoscut dreptul de a organiza târg săptămânal în ziua de 

miercuri (quarta feria)9, privilegiu pe care probabil că îl câştigase cu puţin timp 

înainte. În perioada următoare, oaspeţii (hospites, de origine germană, 

maghiară, slavă sau din altă categorie etnică) stabiliţiaicis-au bucurat de 

numeroase drepturi, oferite de către puterea centrală. Dejul este menţionat 

pentru prima dată ca oraş(civitas) în anul 132010. Regii angevini11 şi Sigismund 

de Luxembourg au oferit Dejului numeroase privilegii, contribuind într-o 

măsură semnificativă la prosperitatea acestuia. 

În timpul guvernării lui Matia Corvin (1458-1490) s-a remarcat o 

dezvoltare semnificativă a economiei urbane, a exploatării subsolului, a 

comerţului şi a meşteşugurilor12. Politica dusă de acesta a avut un rol 

important în dezvoltarea fenomenului urban din Ungaria medievală. 

Stabilitatea politică şi militară au favorizat înflorirea centrelor meşteşugăreşti şi 

a celor miniere13. Suveranul a apărat oraşele şi târgurile de intervenţiile 

nobilimiişi a menţinut relaţii bune cu acestea, benefice pentru ambele părţi. 

Matia Corvin a protejat de mai multe ori interesele Dejului, i-a acordat 

privilegii, l-a scutit de unele obligaţii şi a contribuit la eficientizarea 

activităţilor miniere. Ca urmare a acestor măsuri, localitatea a rămas loială 

regelui în toate momentele dificile ale domniei. Acesta din urmă a intervenit de 

mai multe ori pentru a reglementa salariile celeriştilor14, pentru a se asigura de 

liberul transport al sării pe Someş şi pe Tisa, a scutit pe locuitori de obligaţiile 

                                                           
9 Documente privind istoria României, Veacul XIII, C. Transilvania, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 

1952, vol. II, doc. 304, p. 267-268. 
10 Documente privind istoria României, Veacul XIV, C. Transilvania, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 

1953, vol. I/2, doc. 414, p. 353. 
11 Bertényi Iván, Magyarország az Anjouk korában, Budapesta, Editura Gondolat, 1987, p. 131-142. 
12 Anton E. Dörner, ,,Transilvania între stabilitate şi criză (1457-1541)‛, Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, 

(coord.), Istoria Transilvaniei, vol. I, Cluj-Napoca, Academia Română: Centrul de Studii Transilvane, 

2009, p. 306-307; Kubinyi András, Matthias Rex, Budapest, Balassi Kiadó, 2008. 
13 Rüsz-Fogarasi Eniko, ,,Matthias Corvinus and the Development of the Transylvanian Towns and 

Cities in the second half of the 15th Century", L{zsló Koszta, Ovidiu Mureşan, Alexandru Simon, (eds.), 

Stephen the Great and Matthias Corvinus and their Time: in memoriam Virgil Cândea and András Kubinyi, 

Cluj-Napoca, IDC Press, 2006, p. 189-196. 
14 arhivamedievala.ro, Arhivele Naţionale ale României, Fond Primăria oraşului Dej, nr. 51. 
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militare15 şi de plata unor vămi. Oraşul nu a mai fost obligat să plătească 

impoziteşi i s-a acordat dreptul de a construi un pod mobil peste Someş16. În 12 

martie 1471, regele intervine chiar în apărarea lui Stephanus Toth, judele Dejului 

(*<+ iudex civitatis nostrae Dees). Acesta suferise prejudicii din cauza lui 

Sigismund de Draag17. Toate aceste privilegii şi favoruri au influenţat profund 

parcursul istoric al comunităţii şi au creat un cadru favorabil pentru afirmarea 

unor cetăţeni cu ambiţii şi iniţiativă, angrenaţi în activităţile economice şi în 

conducerea locală. 

Elita laică urbană era constituită din meşteşugari şi negustori (mercatores), 

din cei mai marcanţi şi mai înstăriţi membri ai aşezării. Unii dejeni se implică 

în structurile urbane, dominând instituţiile de guvernare şi activitatea 

breslelor. Vreau să urmărim evoluţia unor personaje care au ocupat funcţii 

timp îndelungat şi care au reuşit să se afirme în viaţa economică. În plus, o 

analiză minuţioasă a membrilor consiliului ne va dezvălui care meşteşuguri 

erau mai dezvoltate şi care asigurau ascensiunea anumitor categorii sociale.  

La Dej s-a cristalizat o ierarhie urbană complexă şi bine consolidată. Casa 

Consiliului, adică primăria, se afla le locul părculeţului de astăzi din faţa 

bisericii reformate18. Magistratul avea atribuţii administrative, judecătoreşti, 

financiare şi militare. Judele (magnus iudex19, iudex) conducea oraşul împreună 

cu jurații (iurati) şi consulii (consules). Judele era ales anual. Sunt amintiţi în 

documente de regulă 12 juraţi şi 40 de consuli20, însă numărul lornu a rămas 

acelaşi. Din administraţie mai făceau parte un notar şi 100 de cetăţeni aleşi. 

Cunoaştem pe mulţi dintre membrii consiliului din secolul al XV-lea (vezi 

Anexa I). Numele lor este însoţit de sintagma prudens et circumspectus. Doar 

cetăţenii bogaţi, influenţi şi cu bună reputaţie erau acceptaţi în aceste posturi. 

Din această perspectivă, capitalul social era esenţial pentru ascensiunea în 

structurile locale. Capitalul economic şi cel cultural formau, în timp, capitalul 

social. Unii au fost juzi şi juraţi mai mulţi ani la rând. Aceştiapurtau în secolul 

al XV-lea şi cel următor numele unor meşteşuguri, pe care le practicau sau în 

                                                           
15 arhivamedievala.ro, Arhivele Naţionale ale României, Fond Primăria oraşului Dej, nr. 43. 
16 Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Müller et alia, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in 

Siebenbürgen, vol. VI, Sibiu,In Kommission bei Franz Michaelis, doc. 3667, p. 368. 
17 arhivamedievala.ro, Arhivele Naţionale ale României, Fondul Primăriei Dej, Nr. 49. 
18 Károlyi Tagányi, László Réthy, Pokoly József, Kádár József, Szolnok-Dobokavármegye monographiája, 

vol. III, Dej, Nyomatott Demeter és Kis Könyvnyomdájában, 1900, p. 93-96. Îi mulţumesc colegului 

Mihai Kovács pentru traducerea unor fragmente din acest volum. 
19 https://hungaricana.hu/en/. Diplomatikai Levéltár, Családi levéltárak, Teleki család, marosváárhelyi, 

DL 74325. 
20 Károlyi Tagányi, László Réthy, Pokoly József, Kádár József, op. cit., p. 14.  
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care fuseseră implicaţi ei sau părinţii lor: măcelari (Mész{ros)21, cizmari (Varga, 

Warga), croitori (Szabó), cojocari (Szöcs), fierari (Kovács), olari (Fazekas), 

curelari (Szígyártó), zidari (Kőműves) şi tâmplari (Asztalos)22. Ştim că unii 

artizani şi-au schimbat profesia, dar şi-au păstrat numele primit anterior. Acest 

aspect, al mobilităţii profesionale, trebuie abordat cu mare atenţie, pentru că 

antroponimele amintite pot crea confuzii. Merită reţinut faptul că 

reprezentanţii breslelor făceau parte, conform tradiţiei, din rândurile 

consilierilor. Cu siguranţă că au existat competiţii între familii pentru ocuparea 

funcţiilor publice, însă documentele nu dezvăluie nimic în legătură cu acest 

aspect.  

În vremea lui Matia Corvin, întâlnim numeroase nume maghiare printre 

dejeni (Sombori, Törpényi, Biró, Varga, Mátyus, Nyilas)23. Probabil că în 

această perioadă comunitatea se maghiarizase în mare parte. În 1453 este 

menţionat judele Aduardus, probabil de origine italiană24. Ştim că mai mulţi 

italieni s-au stabilit la Dej în prima jumătate a secolului, fiind implicaţi în 

exploatarea sării. 

Instituţiile urbane se dezvoltaseră într-o măsură considerabilă până la 

sfârşitul secolului al XV-lea. Administraţia era complexă şi eficientă, 

rezvolvând toate problemele care apăreau în cadrul comunităţii. În 1487 este 

emisă prima diplomă de către magistratul dejean, prin care se emite o sentinţă 

într-un proces25. 

Evidenţierea unor informaţii legate de instituţiile ecleziastice ajută la 

stabilirea coordonatelor economice locale. Notabilă este ridicarea bisericii 

parohiale de rit catolic, cu hramul Fecioarei Maria. Lucrările au început în anii 

1440 şi au fost finalizate în 1526. Doar o colectivitate bogată putea înălţa un 

astfel de edificiu de dimensiuni impresionante (Fig. 2)26. Anterior anului 1310 a 

fost fondat la Dej un convent al augustinienilor eremiţi. S-a bucurat de mai 

multe donaţii din partea lui Iancu (Ioan) de Hunedoara şi Matia Corvin. 

Sursele epocii menţionează faptul că această instituţie trebuia să aibă minim 12 

                                                           
21 Rüsz-Fogarasi Enikő, ,,Dejul medieval, între oraş şi târg", p. 316. 
22 Károlyi Tagányi, László Réthy, Pokoly József, Kádár József, op. cit., p. 204-205. 
23 Idem, p. 11. 
24 https://hungaricana.hu/en/. Magyar Nemzeti Levéltár, Diplomatikai Levéltár, Családi levéltárak, 

Teleki család, marosvásárhelyi, DL 74122. 
25 Károlyi Tagányi, László Réthy, Pokoly József, Kádár József, op. cit., p. 14. 
26 Vasile Drăguţ, Arta gotică în România, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979, p. 71-72; Entz Géza, Erdély 

épitészete a 14-16. században, Cluj-Napoca, 1996, p. 268-273. 
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fraţi în permanenţă27. Prezenţa acestora indică gradul de urbanizare şi creşterea 

economică a localităţii. 

Un indiciu al efervescenţei economice locale este faptul că Dejul avea 

posesiuni în împrejurimi. Ştim că satul Şomcut (azi Şomcutu Mic28) s-a aflat în 

proprietatea oraşului29, la fel ca şi Beke, Szent Benedek (Benediug, Mănăstirea de 

astăzi)30 şi Cuzdrioara. Conducerea locală administra venituri importante, 

câştigate inclusiv de pe urma vămilor obţinute de la rege. Dejul deţinea şi 

păduri, păşuni şi fâneţe, care asigurau o producţie agricolă necesară locuitorilor. 

Familiile înstărite ale Dejului aveau în stăpânire pământuri în interiorul şi 

în afara aşezării. Acestea constituie capitalul economic de care se bucurau 

dejenii şi care îi ajuta să câştige prestigiu şi influenţă. Puterea economică era 

însoţită ulterior de putere politică. Cu toate valenţele miniere, meşteşugăreşti şi 

negustoreşti ale comunităţii, o mare parte a activităţilor erau centrate pe 

agricultură, izvorul tradiţional al economiei medievale. De exemplu, lui 

Iohannes Sombori îi este recunoscută în 22 iulie 1466 dreptul de posesiune 

asupra unui teren lângă Someşul Mic (*<+ a parte siquidem septentrionali fluvium 

Kyszamos)31. Se pare că averea adunată l-a ajutat să acceadă printre liderii 

aşezării. Probabil că juratul din 1490 este acelaşi personaj (Anexa I). În 1474, 

Petru şi Ioan din Dej sunt amintiţi ca deţinători a unui sfert din târgul Reghin, 

pe care îl cumpăraseră de la fiii lui Albert de Lučeneč32. Aceste proprietăţi erau 

moştenite de urmaşi şi exprimă puternica coeziune a familiilor din epocă33. 

Numeroase documente cuprind detalii sugestive despre vânzările, 

cumpărările şi zălogirile de diverse bunuri, efectuate de dejeni (hospitum et 

incolarum34). Este vorba în general despre case şi pământuri, dar şi despre mori. 

Pentru a intra în posesia unui imobil, cetăţeanul trebuia să aibă ca martori doi 

                                                           
27 Adrian Andrei Rusu, Nicolae Sabău, Ileana Burnichioiu, Ioan  V. Leb, Maria Lupescu, (coord.), 

Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj-Napoca, Presa Universitară 

Clujeană, 2000, p. 124-125. 
28 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei 

R.S.R., 1968, p. 176. 
29 Károlyi Tagányi, László Réthy, József Pokoly, József Kádár, op. cit., p. 12. 
30 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din România, vol. I, p. 402. 
31Urkundenbuch, vol. VI, doc. 3473, p. 248. 
32Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Müller et alia, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in 

Siebenbürgen, vol. VII, Sibiu, In Kommission bei Franz Michaelis, 1991, doc. 4003, p. 16-17. 
33 Pentru o excelentă teoretizare a generaţiilor istorice, de consultat Finn-Einar Eliassen, Katalin Szende, 

(eds.), Generations in Towns: Succession and Success in Pre-Industrial Urban Societies, Cambridge Scholars 

Publishing, 2009, p. 1-21. 
34https://hungaricana.hu/en/, Magyar Nemzeti Levéltár, Erdélyi országos kormányhatósági 

levéltárakból, Cista comitatuum, DL 27916. 
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juzi ai comunităţii35. În unele documente se precizează faptul că unii dejeni 

aveau case de piatră (domum lapideam)36 şi curţi. Specifice acelei perioade erau 

casele din lemn, doar familiile înstărite îşi permiteau să construiască case din 

piatră37. Acesta reprezintă un alt indiciu al efervescenţei economiei locale şi a 

bogăţiei acumulate de unele familii, cel mai probabil datorită exploatării sării. 

Clădirile respective îndeplineau nu doar rolul de cămine, ci şi acela de marcare 

a rangului social şi a prestigiului câştigat în cadrul comunităţii. Menţionarea 

acestora este de înţeles în contextul în care Dejul a trecut printr-o perioadă de 

creştere economică în timpul regelui Matia Corvin şi în veacul următor. 

Numărul de tineri dejeni înscrişi la universităţile din epocă reflectă 

situaţia economică a localităţii respective, în cele mai multe dintre cazuri 

aceştia fiind sprijiniţi financiar de către familiile lor. Au fost identificaţi 26 de 

studenţi din Dej, în a doua jumătate a secolului al XV-lea şi în secolul al XVI-

lea38, cu siguranţă o mare parte dintre ei făcând parte din rândurile elitelor. 

Costurile înregistrării erau mari, astfel că doar cei care aveau bani puteau să 

ajungă acolo. Este un număr mare, comparat cu celelalte centre importante ale 

Transilvaniei medievale. Totodată, acest aspect reflectă interesele culturale ale 

mediului local, în contextul în care guvernarea devenise mai complexă şi 

practicile scrierii se diversificaseră. De altfel, mulţi juraţi apar cu apelativul 

Litteratus (Anexa I), care reflectă un anumit nivel de educaţie. În anul 1490 era 

jurat István Litteratus-Magister, denumire specifică celor care dobândiseră un 

nivel ridicat de educaţie în şcolile din epocă. Instituţiile urbane aveau nevoie 

de persoane care să ştie să scrie, să citească şi să ţină socoteli, precum şi să 

organizeze finanţele locale. Mai mult, aceştia din urmă erau utili în 

administrarea exploatării sării. Instruirea de care au beneficiat reprezintă 

capitalul cultural, analizat cu pertinenţă de către sociologul francez Pierre 

Bourdieu. În această epocă, nivelul de educaţie al Dejului pare să fi fost destul 

de ridicat, în condiţiile în care în 1498 funcţiona o şcoală confesională acolo39. 

                                                           
35 Stephen Werbőczy, The Customary Law of the Renowned Kingdom of Hungary in three parts, editată şi 

tradusă de J{nos M. Bak, Péter Banyó şi Martyn Rady, Budapesta, Charles Schlacks Jr. Publisher, 2005, 

p. 393. 
36 Entz Géza, Erdély épitészete a 14-16. században, p. 272-273. 
37 Jakó Zsigmond, (ed.), A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, vol. II, Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1990, doc. 2539, p. 24. 
38 Tonk Sándor, Erdélyiek egyetemjárása a középkorban [Universitari din Transilvania în Evul Mediu], 

Bucureşti, Editura Criterion, 1979, p. 354; Rüsz-Fogarasi Enikő, Privilegiile şi îndatoririle oraşelor din 

Transilvania voievodală, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 205. 
39 Axinte Bob, ,,Învăţământ, şcoală şi educaţie în zona de confluenţă a Someşurilor‛, Axinte Bob, Nicolae 

Vesa, Francisc Kiss, Omagiu Colegiului Naţional ,,Andrei Mureşanu” Dej, Dej, Editura TEXTE, 2007, p. 13. 
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Sarea a stat la baza dezvoltării economiei locale. Cantitatea mare de 

minereu extrasă a adus beneficii însemnate localităţii şi regelui. Datorită 

acesteia s-a bucurat Dejul de o atenţie specială din partea puterii centrale. 

Transilvania era cunoscută pentru zăcămintele de sare pură, exploatată în 

cantităţi impresionante. Cu timpul, au fost organizate instituţii specializate în 

valorificarea subsolului. În fruntea fiecărei cămări de sare se afla câte un comite 

(camerarius salium, kamaraispánok, Kammergrafen), uneori mai mulţi ani la rând. 

Avea datoria să vegheze asupra respectării monopolului regalşi să 

reglementeze transportul acestui produs40. Se ocupa inclusiv cu 

rezolvareacazurilor juridicede pe teritoriul cămării.Intervenea adesea în 

problemele locale, acţionând uneori la porunca regelui. Din această cauză, 

autonomiaDejului era limitată într-o anumită măsură. Minerii (incisores salium) 

erau localnici sau străini41. Cetăţenii aveau dreptul ca 7-8 zile pe an să 

exploateze pentru propriul beneficiu42. Localnicii cumpărau sarea direct de la 

ocne. Nu doar minerii, dar şi preoţii parohi şi membrii magistratului erau 

plătiţi cu acelaşi produs43. 

Plutaşii (conductores, nautistae, celler, celleristae, kerekistae) erau cei care 

transportau sarea pe Someş. Erau organizaţi la Dej în breasla Kalandos 

(Aventurierilor). Au ocupat o poziţie fundamentală în dinamica social-

economică a localităţii.Construiau plutele şi duceau bolovanii de sare pe Someş 

şi pe Tisa, până la Szolnok. În 1500, statutul asociaţiei a fost confirmat de 

consiliul oraşului44. 

Primele bresledin Dejsunt amintite târziu, în anul 146545. Este vorba de 

cele ale măcelarilor şi cizmarilor. Magistratul acordă un loc de vânzare în piaţa 

centrală pentru cizmari, alături de punctele de vânzare ale măcelarilor46. 

                                                           
40 István Draskóczy, ,,Salt Mining and the Salt Trade in Medieval Hungary from the mid-Thirteenth 

Century until the End of the Middle Ages‛, articol în curs de publicare în vol. Economic History of 

Hungary, Brill, 2018, p. 211. 
41 Zsolt Simon, ,,Mineritul de sare în Evul Mediu în Transilvania şi Maramureş", Valeriu Cavruc, 

Andrea Chiricescu, (eds.), Sarea,Timpul şi Omul, Sfântu Gheorghe, Editura Angustia, 2006, p. 94. 
42 Istv{n Draskóczy, ,,Salt Mining and the Salt Trade in Medieval Hungary<‛, p. 206. 
43 Mai multe detalii despre exploatare în raportul lui Georg Werner din anul 1552, Călători străini despre 

Ţările Române, vol. II, redactor  responsabil Maria Holban, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, p. 27-31. 
44Károlyi Tagányi, László Réthy, József Pokoly, József Kádár, op. cit., p. 14. 
45 Pentru o înţelegere mai aprofundată a activităţii organizaţiilor profesionale, de văzut Marian Horvat, 

,,Breslele şi dezvoltarea meşteşugurilor din Dej (a doua jumătate a sec. al XV-lea – sec. al XVI-lea)‛, 

Radu Gavrilă, Emilian M. Dobrescu, Economie şi istorie la confluenţa Someşurilor, Dej, Editura Astra-Dej, 

2017, p. 313-326. 
46 Urkundenbuch, vol. VI, doc. 3443, p. 225. 
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Breasla acestora din urmă este amintită în izvoare în 1503 şi 153647. Cizmarii 

(varga, sutores) prelucrau cizme, ciubote şi ghete. Meşteşugul lor s-a extins mult 

în plan local; doar astfel se explică faptul că centrul oraşului se numea în 

această epocăPiaţa Cizmarilor48. Asociaţiile precizate mai sus aduceau venituri 

însemnate magistratului, prin anumite taxe, vămi şi mărfuri confiscate.La 

sfârşitul secolului al XV-lea, Dejul avea doar trei bresle: a cizmarilor, 

măcelarilorşi a plutaşilor. Numărul mic al acestora era specific centrelor 

miniere. Economia lor era centrată asupra valorificării subsolului şi doar la 

sfârşitul veacului al XVI-lea sunt cunoscute şase bresle la Dej.  

Un număr mare de meşteşugari nu erau organizaţi în corporaţii în a doua 

jumătate a veacului al XV-lea. Printre aceştia s-au aflat şi bărbierii 

(barbitonsores), cojocarii (szöcsek), curelarii (zygyartok) şi croitorii (sartores, Zabo) 

dejeni. Pentru a putea prospera, aceştia nu trebuiau săfie membri ai unei 

asociaţii profesionale49. 

După 1490, Dejul continuă să profite de pe urma protecţiei regale. 

Vladislav II (1490-1516) a continuat politica lui Matia Corvin, asigurând 

evoluţia ascendentă a Dejului şi exploatarea sării50. Suveranul întăreşte 

privilegiile conferite în 1475 şi 1478. Opreşte abuzurile unor nobili împotriva 

celeriştilor şi recunoaşte în 1501 dreptul străvechi al oraşului de a-şi judeca 

proprii cetăţeni51. 

În 4 septembrie 1502, localnicii dobândesc dreptul de a organiza târg 

anual (oppidum nostrum Deesiensi nundinas liberas sew fora annualia), care de 

obicei avea loc în mai multe zile consecutive, de două ori pe an52. Datorită 

acestui privilegiu însemnat, Dejul devenea o piaţă importantă de 

comercializare a produselor53 şi meşteşugurile puteau să înflorească. Ocna Dej 

se bucura de acest drept încă din anul 147554; probabil că astfel se explică faptul 

că Dejul nu îl primise anterior. 

Unii dejeni au luat parte la marea răscoală din 1514. Motivele din spatele 

revoltei lor probabil că au fost legate de condiţiile de muncă. Printre cei care s-

au răsculat probabil că s-au numărat inclusive ucenici şi calfe, care voiau să se 

                                                           
47 Rüsz-Fogarasi Eniko, Privilegiile şi îndatoririle oraşelor..., p. 193. 
48 Huber András, Összefutó utak *Răscruce de drumuri+, Cluj-Napoca, Stúdium Könyvkiadó, 2007, p. 32. 
49 Rüsz Fogarasi Enikő, ,,Dejul medieval, între oraş şi târg‛, p. 316. 
50 Kulcsár Péter, A Jagelló-kor, Budapesta, Editura Gondolat, 1981. 
51 Károlyi Tagányi, László Réthy, József Pokoly, József Kádár, op. cit., p. 14-16. 
52 Rüsz-Fogarasi, Enikő, ,,Târgurile Dejului în Evul Mediu‛, Mediaevalia Transilvanica, III, nr. 1-2, Satu 

Mare,1999, p. 121-124. 
53 Francisc Kiss, Târguri şi târgoveţi la Dej, SAMVS, IV, 1999, p. 85. 
54 Rüsz-Fogarasi Eniko, Privilegiile şi îndatoririle oraşelor<, p. 60. 
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răzbune pe abuzurile îndurate. Ioan Nagy din Dej a fost unul dintre 

conducătorii acestei mişcări55. Implicarea lor în evenimentele amintitereflectă 

faptul că nu toată comunitatea se bucura de ascensiunea economică locală şi că 

existau anumite tensiuni între diversele categorii sociale. 

Comisarul Georg Werner aminteşte o serie de detalii sugestivedin istoria 

localităţii. El consemnează faptul că în vremea regelui Z{polya J{nos (1526-

1540), [...] erau supuse dărilor trei sute trezeci şi două de porţi56. Cu toate că 

populaţia a scăzut în timpul lui György Martinuzzi, putem estima populaţia 

Dejului, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, undeva în jurul cifrei de 1500 

de persoane care plăteau taxe. Pe lângă aceştia mai trebuie incluşi oameni care 

nu posedau case şi în consecinţă nu făceau parte dintre cetăţeni. La această 

creştere demografică au contribuit şi suveranii Ungariei, prin colonizarea unor 

grupuri cu privilegii speciale (hospites). Locuitorii nu erau puţini, comparativ 

cu media oraşelor din Ungaria medievală, şi era destul pentru a se putea 

constitui o elităbine conturată.De altfel, acelaşi comisar precizează faptul că 

*<+ oraşul însuşi este destul de mare prin sine însuşi57. 

Procesul de urbanizare al Dejului a fost unul de durată. Abia la sfârşitul 

secolului al XV-lea sau în prima jumătate a veaculuii al XVI-lea prezintă 

caracteristicile fundamentale ale unui oraş, în ceea ce priveştepotenţialul 

economic şicristalizarea instituţiilor. Deşi îi fusese acordat înainte de anul 1320 

statutul de oraş, abia acum ajunge la nivelul unui centru urban de importanţă 

regională. În epoca respectivă, specificul local era similar cu cel din alte oraşe 

de mici dimensiuni din Ungaria medievală. 

Considerăm că informaţiile prezentate mai sus reprezintă argumente 

convingătoare pentru a a admite evoluţia economiei locale şi pentru a stabili 

climatul social, în cadrul cărora s-au afirmat şi au evoluat diverse familii de 

meşteşugari şi negustori. La sfârşitul secolului al XV-lea, fruntaşii dejeni 

deţineauimobile şi pământuri şi şi-au construit cariere publice în administraţie. 

Unii se ocupau intens de agricultură şi erau stăpânii unor averi considerabile. 

Cele trei tipuri de capital mi-au fost extrem de utile pentru înţelegerea acestor 

fenomene istorice.În urma analizei istorico-filologice, am observat faptul că 

trăsăturile lor definitorii sunt identice cu ale altor elite urbane din Transilvania 

medievală şi chiar cu cele ale orăşenilor din Occidentul catolic.  

                                                           
55 George Mânzat, op.cit., p. 29. 
56 Călători străini despre Ţările Române, vol. II, p. 31. 
57 Ibidem, p. 27. 
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Am observat faptul că Istv{n Tóth a fost implicat mai mulţi ani la rând în 

cadrul instituţiilor de guvernare ale oraşului. A fost jurat în 1467 şi jude în 1468 

şi 1471. O situaţie similară a avut Nagy L{szló,jude în 1487, 1488 şi 1490. Alţii, 

precum Máté Litteratus în aceiaşi ani, au ocupat funcţia de jurat timp 

îndelungat. Beke Istv{n este pomenit cajurat în 1488, 1490 şi 1499. Aceste 

informaţii indică prestigiul şi autoritatea de care beneficiau cetăţenii respectivi şi 

dorinţa lor de a conduce destinele oraşului nu doar o scurtă perioadă de 

timp.Unii consilieri poartă numele Kodori, care indică originea lor din satul 

Codor, de lângă Dej. Antroponimele Szűcs (cojocar) şi Kov{cs (fierar) apar destul 

de des în a doua jumătate a secolului al XV-lea (vezi Anexa I), dovedind 

dezvoltarea acestor meşteşuguri, chiar dacă breslele aferente se vor constitui 

doar mai târziu. Nu ştim dacă liderii locali care purtau aceleaşi nume erau 

înrudiţi sau nu. De exemplu, judele din 1481, Kov{cs Tam{s, şi juratul din 1487, 

Kovács Szaniszló, probabil că făceau parte din acelaşi neam. Analiza unor 

testamente ar putea rezolva această chestiune.Este surprinzător faptul că nu am 

identificat în această perioadă numele Mész{ros şi Varga printre consilieri, în 

condiţiile în care aceste ramuri economiceerau deja organizate în bresle şi 

cunoaşteau o anumită ascensiune în plan local. Informaţiile pe care le deţin nu 

sunt complete, probabil că viitoarele investigaţii vor lămuri aceste aspecte. 

Dejul se prezintă în această perioadă ca un centru minier, meşteşugăresc şi 

comercial de importanţă regională, fără a ajunge la gradul de urbanizare al 

Clujului sau al Bistriţei58. Elitele nu erau atât de implicate în comerţul 

internaţional, iar corporaţiile profesionale nu se diversificaseră la fel de mult ca 

în oraşele amintite mai sus. Prin urmare, nu putem spune că la Dej a existat un 

patriciat în secolele XV-XVI59. Din câte cunoaştem până acum, se pare că nu au 

existat generaţii succesive de consilieri din aceleaşi familii, care să dobândească 

averi imense şi o poziţie socială de mare importanţă în voievodat, precum şi să 

construiască relaţii de anvergură cu puterea centrală. Din aceste motive, 

corectă este folosirea conceptului de elită urbană. 

Subiectul analizat necesită o cunoaştere mai aprofundată, prin alte 

cercetări şi interpretări de izvoare.Pentru moment, am dorit să trasez câteva 

repere pentru exegezele ulterioare. Numeroase detalii sugestive din viaţa 

                                                           
58 Mai multe detalii despre instituţiile urbane ale Clujului şi Bistriţei, la Irina Băldescu, Transilvania 

medievală: topografie şi norme juridice ale cetăţilor Sibiu, Bistriţa, Braşov şi Cluj, Bucureşti, Editura Simetria, 

2012, p. 192-210, 299-314. 
59 Pentru o pertinentă problematizare a conceptului de patriciat, de consultat [gnes Flóra, The Matter of 

Honour. The Leading Urban Elite in Sixteenth Century Cluj and Sibiu, PhD Thesis in Medieval Studies, 

Budapest, Central European University, 2014, p. 277-280. 
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liderilor aşezării rămân obscure sau nu au fost explicate în întregime. 

Activitatea acestei categorii sociale în secolul al XVI-lea poate fi mai bine 

cunoscută, datorită numărului mai mare de documente care s-au păstrat60. 

Realităţile locale pot fi reevaluate apelând la diverse metodologii şi teorii din 

domeniul sociologiei, filologiei şi antropologiei, cu scopul de a îmbogăţi 

memoria istorică a oamenilor de la confluenţa Someşurilor. Trecutul Dejului 

poate fi valorificat cu mai multă rigurozitate şi claritate, fără a repeta la 

nesfârşit teoriile vechilor generaţii de istorici şi obsesiile naţionaliste. Progresul 

istoriografiei autohtone va fi asigurat doar dacă consultăm izvoarele şi 

îndrăznim să construim ipoteze noi şi provocatoare, care să stârnească semne 

de întrebare, dezbateri şi reflecţii printre specialişti şi publicul larg. 

 

Anexa I. Magistratul din Dej (sec. al XV-lea)61 

 

1424 – judele Gergely Sós 

1427 – judele Kurbanbiró 

1429 – judele Georgius Seros şi juratul M{té Polus 

1453 – judele Aduardus 

1467 – judele Andr{s şi juratul Istv{n Tóth  

1468 – judele István Tóth 

1471 - judele István Tóth 

1473 – judele J. Kovács 

1475 – judele János Kodori 

1481 – judele Kov{cs Tam{s şi juratul Tóth Lőrincz 

1487 – judele Nagy L{szló, juraţii Kov{cs Szaniszló, M{té Litteratus, Pető 

[goston şi Székely Gergely şi cetăţenii Fazekas Tam{s, Szűcs Kelemen şi [lcs 

Antal 

1488 - judele Nagy L{szló şi juraţii M{té Litteratus,Szűcs J{nos, Ambrus 

Litteratus, Porkoláb Pál, Révész Kozma, Bekei István, Fizesi Tamás, Laczfi 

Andr{s, Bodolai Imre şi Istv{n Litterati 

1490 – judele Nagy L{szló, juraţii Sombori J{nos, Máté Litteratus, Nagy 

J{nos, Porkol{b P{l, Bekei Istv{n, Pető [goston, Laczfi Andr{s, Nagy György, 

Bodolai Imre, Jószerü Mih{ly, Székely György şi Istv{n Litteratus-Magister şi 

40 de consuli. 

                                                           
60 Documente inedite din perioada 1530-1560 se găsesc la Arhivele Naţionale Maghiare (Magyar 

Nemzeti Levélt{r),Colecţia Urbană, Fondul Oraşului Dej, R 314. 
61 Károlyi Tagányi, László Réthy, PokolyJózsef, Kádár József, op. cit., p. 14, 204. 
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1491 – judele Kodori Imre şi juratul Varsóczi Péter 

1499 – juraţii Deési Beke Istv{n, Magl{s Bal{zs şi Bog{thy Andr{s 

1500 – judele Szabó Antal şi 12 consilieri 

Anterior anului 1501 – Kodori Imre 
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(Fig. I) 

Sigiliul Dejului din anul 1484 

(Rüsz-Fogarasi Eniko, ,,Sigiliile orăşeneşti din cele şapte comitate transilvănene 

în Evul Mediu‛, Studia Universitatis Babeş-Bolyai.SeriesHistoria, XLIII, 1-2, 1998) 
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(Fig. 2) 

Biserica reformată din Dej, 

anterior biserica parohială catolică din epoca medievală 
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MELINDA GABRIELA KERESZTES  

 

 

Abstract:This historiographic study intends to analyze both older, but also newer 

sources that concern themselves with the year in which this Franciscan Observant 

convent was founded, its location and activity. First of all, we will familiarize ourself 

with sources written by Hungarian, Romanian and French authors, as well as their 

research method for this subject. Moreover, our study will emphasize the arguments for 

and against which the authors put forward. The sources we will use are not only 

secondary and primary, but also archaeological which manage to explain the two 

problems encountered in this historiography. Starting from these sources, we shall 

discover if the Franciscan Observants had been economically involved in the 

community as well as the role they have played in the ethnogenetic process of Ineu. 

Keywords: Historiographic, Franciscan Observants, confessional, Losonczi 

family, Ineu  

 

Introducere 

 

Conventul franciscanilor observanţi din Ineu reprezintă un subiect de 

cercetare important, mai ales pentru istoria locală iar acestă afirmație este 

confirmată de cărţi şi studii care au analizat acest subiect. Prin demersul 

istoriografic dorim să aducem la lumină cele mai vechi lucrări, apărute încă din 

secolul al XIX-lea și cele mai recente cercetări cu privire la acest subiect. Cărțile 

pe care le vom analiza aparțin autorilor maghiari Fábián Gábor1, Szabó György 

Piusz2, János Karácsonyi3, Sorbán Kornél4, Beatrix F.Romhányi5, de asemenea, 

                                                           
 Keresztes Melinda Gabriela, anul III, nivel licență la Facultatea  de Istorie și Filosofie din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, coordonator Lect. Dr. Carmen Florea. 
1 Fábián Gábor,  Arad vármegye leirása históriai, geographiai és statistikai tekintetben, vol. I, Editura  A ’Kir 

Egyetem’ Nyomtató-Intézetben, Buda, 1835.  
2 György Piusz Szabó, Ferencrendiek a magyar történelemben, Budapest, 1921. 
3 János Karácsonyi, Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, vol. I-II, Editura A Magyar 

Tud. Akadémia, Budapest, 1923-1924.  
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javascript:open_window(%22http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/AUIIF5RKJPXSHJ2FP3IGYSYQMQ9Q4CGY3HU8Q8VCGDIF3MVQH9-60278?func=service&doc_number=000483742&line_number=0014&service_type=TAG%22);


 
50 

s-au remarcat și cercetătorii români, Adrian Andrei Rusu6 impreună cu George 

Pascu Hurezan.7 De asemenea, se cuvine să menționăm și un recent studiu 

realizat de Marie-Madeleine de Cevins.8 În privința surselor primare despre 

conventul de la Ineu se cunoaște in momentul de față doar un singur 

document care datează din 14239, astfel putem cunoaște și nivelul de cercetare 

la care a ajuns subiectul nostru. 

Cum au analizat acești cercetări conventul franciscanilor observanți din 

Ineu? Pornind de la această întrebare putem constata că aceste lucrări sunt mai 

mult micro-analize, care par la prima vedere dicționare și care oferă câteva 

detalii despre acest convent. Totuși, avem o excepție, lucrarea lui János 

Karácsonyi, care oferă cele mai multe informații scrise despre acest convent al 

franciscanilor observanți. De asemenea, lucrările lui Adrian Andrei Rusu sunt 

importante, deoarece se deosebesc de celelalte, prin faptul, că a făcut o 

investigație arheologică înainte de-a publica, fapt ce a ajutat într-o oare care 

măsură la localizarea conventului din Ineu.  

Prin această micro-analiză vom vedea problemele întâmpinate, atât în 

istoriografia pozitivistă maghiară, cât și cea românească. Aceste probleme sunt 

legate de anul fondării și localizării acestuia, iar principala cauză pornește de la 

faptul că nu s-au găsit prea multe izvoare scrise iar dovezilor arheologice n-au 

ieșit la suprafață, pentru a ne oferi o imagine mai clară. Sunt foarte puține 

cazuri în care putem cunoaște cu exactitate, când anume a fost construit un 

convent și locul acestuia. În cazul acesta aș dori să menționez lucrarea Geografia 

ecleziastică a banatului medieval10, care și-a propus să rezolve atât cât s-a putut 

problema fondării și localizării conventelor și lăcașurilor aflate sub jurisdicția 

episcopală Cenad. Așadar, centrul de greutate al istoriografiei noatre este 

reprezentat de opiniile aduse de autori (sus menționați) și tot odată de 

diversitatea punctelor de vedere pro şi contra despre acest subiect. 

                                                                                                                                                    
4 Kornél Sorbán,  Az Ineui (Borosjenői) Róm. Kath. Pléb{nia története, Editura Franklin Institut de Arte 

Grafice, Oradea, 1934.  
5 Beatrix  F.Romhányi, Kolostorok és társaskáptalanok a középkor  Magyarországon, Budapest,  2000.  
6  Adrian  Andrei Rusu et.al, Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Editura  

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.  
7 Adrian  Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Biserici medievale din judeţul Arad, Editura Complexul 

Muzeal Arad, Arad, 2000.  
8 https://margec.univ-bpclermont.fr/, accesat 30.12.2017 
9 Georgius Fejér, Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis. Tomi X. Vol. 6, nr. 137, Buda, 1844, 

p. 563 
10 Dumitru Ţeiuc , Geografia ecleziastică a banatului medieval, Editura Banatica, Timişoara, 2007. 

https://margec.univ-bpclermont.fr/
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Istoriografia conventului franciscanilor observanți din Ineu, după cum s-a 

și observat nu a fost cercetată decât în linii generale, dar acest aspect nu 

reprezintă un obstacol, deoarece menirea acestui studiu este acela de-a analiza 

sursele și de a vedea rolul pe care l-a jucat conventul franciscanilor observanți 

în Ineu. 

 

Istoriografia problemei 

 

Istoriografia conventului franciscanilor observaţi din Ineu a reprezentat 

un subiect mai puţin cercetat şi care s-a mulţumit cu o micro-analiză din partea 

istoricilor. Așadar, acest studiu istoriografic își propune să evidenţieze 

diversitatea opiniilor autorilor cu privire la acest subiect și nu în ultimul rând, 

să transmită publicului noi informații despre localitatea Ineu.  

Acest studiu istoriografic, așadar, analizesză aceste opinii ale autorilor 

despre anul în care a fost construit conventul franciscanilor observanţi din 

Ineu. 

 Beatrix Romhányi11 şi Adrian Andrei Rusu12 sunt de aceeaşi părere, și 

anume că acest convent a fost ctitorit între anii 1387-1395, de către Ladislau 

Losoncz. Totuşi, cercetările realizate de arheologul, Adrian Andrei Rusu sunt 

diferite, pentru că acesta aduce o informaţie suplimentară, spre deosebire de 

Beatrix Romh{nyi. Acesta se bazează pe faptul, că nobilul Ladislau Losoncz a 

decedat în 1395, după ce a finalizat de construit conventul. De asemenea, cei 

doi istorici au ca punct comun, când vorbesc despre existenţa acestui convent, 

documentul din 142313, prin care papa Martin al V-lea confirmă şi recunoaşte 

conventul franciscanilor observanţi din Ineu. Tot din acest act papal se 

cunoaşte faptul că de atunci conventul a intrat în patronajul lui Sigismund, fiul 

lui Ladislau Losoncz. Pe baza acestor surse se acceptă ipoteza că respectivul 

convent se afla sub patronajul familiei Losonci încă din secolul al XIV-lea. Un 

alt istoric, Kar{csonyi J{nos a fost de părere, că acest convent a fost construit 

înainte de 1415, dar nu ştie exact când anume.14 Cu toate acestea, Kar{csonyi şi 

Szabó György Piusz15 susţin că a fost construit de Ladislau Losoncz, bazându-

                                                           
11 Romhányi, Kolostorok és társaskáptalanok a középkor  Magyarországon p. 43. 
12 Rusu, Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, pp. 154-155. Rusu, Biserici medievale din judeţul Arad, Editura Complexul 

Muzeal Arad, Arad, 2000, p.182-183. 
13 Fejér, op.cit., Tomi X. Vol. 6, Buda, 1844, p. 563. 
14 Karácsonyi, Szt. Ferencz rendjének története....., vol. II, p. 85. 
15  Piusz, Ferencrendiek a magyar...., p. 270. 
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se pe aceaşi sursă primară emisă din anul 1423. De asemenea, Piusz şi Şerban 

Kornel au avut o reținere pentru a menţiona anul fondării conventului de la 

Ineu, deoarece erau de părere, că existenţa acestuia a fost oficializată în 1423 şi 

doar de atunci ştim mai multe informaţii despre cum funcţionase de-a lungul 

istoriei. În linii generale putem constata că au existat păreri diferite despre 

fondarea conventului francisan de la Ineu care ar data după cum spun unii 

autori între anii 1387-1395, de asemenea, studiul recent al Marie-Madeleine de 

Cevins, susţine că ar fi fost construit printre anii 1395-141516. 

O altă etapă din istoriografia problemei este reprezentată de opiniile 

autorilor, care sunt legate de amplasarea conventului franciscanilor observanţi 

din Ineu. Fábián Gábor în lucarea sa, pe care a publicat-o în anul 1835, oferă 

repere topografice utile: existau două clădiri care aparţineau unor ordine 

religioase diferite: o clădire era de mărime mică, aparţinea observanţilor şi se 

afla în Ineu, iar cealaltă era mai mare, poziţionată în pădure, prin preajma unei 

pescării şi aparţinea fraţilor Voros17. Informaţiile pe care le aduce autorul sunt 

susţinute de un singur document.18 Din analiza acestui document, care a fost 

emis în 1199 reiese că a avut loc un schimb de patronaj intre două familii 

asupra mănăstirii Dyenus. Fii lui Beche au fost denunțați de prepozitul, Belus 

la regele Emeric, pentru că nu a mai respectau serivciile față de acesta. Drept 

urmare, regele a decis să le dea dreptul de patronaj, familiei Onch, asupra 

mănăstirii Dyenus. Totuși, Fábián Gábor, nu vorbește în lucrarea sa nimic 

despre acest schimb de patronaj, insă menționează prezența unei mănăstiri, 

localizată prin aproprierea unui criș, care se afla lângă Mocrea, fără a ne oferi 

mai multe informații. Ce putem ințelege din aceste informații? Că Fábián 

Gábor, nu a reușit să identifice sau nu a cunoscut la acea vreme, că mănăstirea 

despre care vorbea era de fapt, Dyenus, aflată in patronajul familiei Onch. N-ar 

trebui să ne surprindă acest lucru, pentru că nici în prezent, nu se cunosc multe 

informatii despre mănăstirea Dyenus, deși unii cercetătorii au afirmat că ea se 

aflase sub administrația fraților augustini19. 

Mai mult decât atât, informațiile pe care el ni le-a făcut cunoscute sunt 

importante, deoarece in secolul al XIX-lea, când a scris lucrarea a fost martor 

                                                           
16 https://margec.univ-bpclermont.fr/en/content/couvent-franciscain-obs-ste-marie-de-ineu-jeno accesat 

30.12.2017. 
17  Gábor, Arad varmegye leirasa históriai, geographiai...., volumul I,  pp 125-127. 
18 Fejér, op.cit., vol. II, Buda, 1829, p. 373-375; Doina Chiș, Ineu intinerar sentimental în imagini și 

documente, Guntenberg Univers, Arad, 2013, pp. 40-42. Documente privnd istoria României, veacul XI,XII, 

XIII, C Transilvania,  vol I, (1075-1250), pp. 17-18, nr 30. 
19 Zsuzsa Móré Heltelne , Despre fosta mănăstire de la Dienesmonostora, in Arta, istorie, cultura. Studii in 

onoarea lui Marius Porumb,  Cluj-Napoca,  Editura Neremia Napocae,  2003, p. 46.  

https://margec.univ-bpclermont.fr/en/auteurs-de-notices/de-cevins-marie-madeleine
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ocular, de aceea el suținea că pe hotarul Ineului existase două lăcașuri de cult, 

dar a întâmpinat o dificultatea pentru a le identifica, probabil, dacă ar fi 

descoperit și documentul din 1423 (despre care am vorbit mai sus) putea 

explica clar despre ce este vorba. 

Informațiile încep să fie mai clare odată cu lucrarea lui Kar{csonyi, care 

suţine că acest convent a căzut în ruine, după anul 1550, iar din construcția 

rămasă, localnicii au folosit materialul pentru a întări oraşul, drept consecinţă 

nu s-a mai păstrat nici o urmă din ea20. Spre deosebire de celelalte conventuri 

franciscane observante din Ungaria medievală, cea de la Ineu nu a fost distrusă 

de invazia otomanilor, deoarece o altă ramură a familiei Losoncz21 a reușit să ii 

scoată din Ineu pe frații și preoții observanți.  

Informaţiile lui Fábián Gábor au fost preluate de Kornel Şorban,22 însă 

acesta a constatat, că de fapt, franciscanii observanţi s-au aşezat în locul în care 

funcţionase mănăstirea fraţilor augustini. Într-adevăr, din secolul al XV-lea, 

franciscanii observanți din Ungaria au fost foarte apreciați in toate comunitățile 

prin care provăduiau Evanghelia, de aceea, aristocrația maghiară și regele le-a 

construit sau le ofereau conventuri. Este demn de menționat, că au existat 

situaţii în care franciscanii observanţi au preluat conventurile de la frații 

conventuali cu care se aflau în dispute, dar şi cazuri în care franciscanii au 

preluat lăcașurile de cult ale benedictinilor, dar afirmaţia autorului nu este 

susţinută de niciun document papal care să confirme acest transfer.  

Aceste opinii m-au determinat să analizez şi cealaltă mănăstire, pentru a 

înţelege unde a fost ea amplasată.  

Un articol Despre fosta manastire de la Dienesmonostora 23 prezintă 

divesitatea de opinii ale autorilor care susţin, pe de-o parte că mănăstirea 

Dyenus a fost amplasată în cetatea din Ineu, iar alţii au fost de părere, că a fost 

construită în Balucana, care se află pe hotarul Ineului, zona fiind cunoscută 

drept Câmpul Călugărilor. Nu voi insista pe acest subiect, deoarece cele mai 

multe informații din acel articol susţin că mănăstirea Dyenus a fost construită 

în Balucana. De asemena, arheologul Adrian Andrei Rusu, consideră că în zona 

de la Nord-Est de Ineu în punctul Râtul călugărilor, a funcționat mănăstirea,  

                                                           
20 Karácsonyi, Szt. Ferencz rendjének története......, vol. II, p. 87. 
21 http://genealogy.euweb.cz/hung/losoncz.html, accesat 15.12.2017. 
22 Sorbán, Az Ineui (Borosjenői) Róm. Kath. Pléb{nia története, pp.26-29. 
23 Heltelne, Despre fosta mănăstire de la Dienesmonostora, in Arta, istorie, cultura. Studii in onoarea lui Marius 

Porumb,  Cluj-Napoca,  Editura Neremia Napocae,  2003, pp. 39-49. 
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Dyenus, deoarece în anul 1906 s-au mai văzut ruinele sale24. Din aceste 

informații sigure nu putem înțelege altceva decât că franciscanii observanții și-

au construit conventul în Ineu și nu în Balacuna.  

Un alt studiu a scos la lumină noi informații cu privire la cetatea Ineului, 

din care s-a subliniat și importanța mănăstirii Dyenus, care a fost situată în 

partea estică a Ineului, pe partea dreaptă a drumului care duce spre Bocsig, care 

împreună cu conventului franciscan al observanților au contribuit la întărirea 

cetății respective25. Din aceste informații putem înțelege mai clar unde a fost 

amplasată mănăstirea Dyenus, dar și faptul că ruinele sau materialul rămas din 

cele două lăcașuri de cult au fost folosite pentru construirea cetății Ineului. 

Din păcate aceste dovezi arhelogice au fost ignorate in anul 2007, atunci, 

când au fost publicate două monografii26 ale Ineului. Așadar, acele monografii 

nu reprezintă un grad de veridicitate când aduc în discuție apariția 

conventului franciscanilor observanți, de aceea, ele trebuie studiate cu atenție. 

Aceste probleme istoriografice mai scot la lumină informații valoroase 

despre Ineu. În cele ce urmează, mă voi întoarce la istoricul János Karácsonyi, 

care a analizat conventul franciscanilor observanți din Ineu. Se cunoaște din 

documentul27 papal, că acest convent a fost construit in secolul al XIV-lea, și a 

intrat sub jurisdicția episcopală de la Egriensi. Conform documentului, Papa 

Marton al V-lea a confirmat in anul 1423, dreptul franciscanilor observanți de-a 

administra conventul de la Ineu. Tot acel papă recunoaște trecerea acestui 

convent sub patronajul familiei Losoncz.  

Secolul al XV-lea a fost perioada în care franciscanii observanți au 

inregistrat un succes printre laici, care ajung să fie tot mai aprecițiați și chiar 

sprijiniți financiar de ei, așa cum a fost cazul familia Losonczi. Franciscanii 

observanți ajung să ocupe un rol important în procesul de urbanizare a Ineului, 

deoarece în anul 1444 au pus bazele Capitlului din Ineu,28 unde l-au ales ca 

prim Vicar-general pe fratele Fábián Kenyeres29 și tot atunci au decis să nu mai 

depindă de Vicarul din Bosnia. La scurt timp, adică în 1445, papa a anulat 

                                                           
24 Rusu, Biserici medievale din judeţul Arad, pp. 182-183. 
25 Florin Mărginean, Zsolt Csók, Keve L{szló, Victor Sava, Unveiling History. Archaeological 

Excavations in the Fortress of Ineu (Arad County), în Ziridava Studia Archaelogica, Editura Mega, nr. 31,  

2017, pp. 244-245. 
26 Pavel Tripa,  Trecutul Oraşului  Ineu şi al Cetăţii Ienopolei, Editura Emia, Deva, 2007, p. 44. Chiş Doina şi 

Ioan Leucuţa, Pagini Ineuane, Editura Grafnet,  Oradea, 2007, p. 103 
27  Fejér, op.cit., Tom X. Vol. 6, nr. 137, Buda, 1844, p. 563 
28   Piusz Szabó György, Ferencrendiek a magyartörténelemben,p. 64 
29 Franciscus Toldy: Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita, 

Pesthini, 1862, pp. 242-244. 
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această divizare, dar a acceptat propunerea lui Ioan de Capistran, de-a uni 

Vicariatul din Bosnia cu cel din Ungaria sub guvernarea lui Fábián Kenyeres.30 

Abia, sub guvernarea Papei Nicolae al IV-lea, se recunoaște funcționarea 

Vicariatului din Ungaria, dar în mod separat de Vicarul din Bosnia31. De 

asemenea, francicanii observanți din Ungaria în anul 1448 au pus bazele a zece 

custodii, printre care se afla și cea a Ineului, care a jucat un rol important in fața 

expansiunii otomane și a reformaților32. Despre custodia Ineului se cunoaște că 

in cadrul ei au funcţionat șapte conventuri. Pe lângă aceste fapte, franciscanii 

observanți s-au mai remarcat prin activitatea lor din cadrul conventului, dar 

probabil și în afara acestuia. Știm, datorită istoricului maghiar, Karácsonyi, că 

acești franciscani în secolule XV-XVI au întâmpinat dificultăți în fața expasiunii 

otomane, drept urmare, au fost convocate mai multe adunări pentru a restabili 

ordinea în conventurile care au reușit să supraviețuiască. În cadrul acestor 

adunările au participat din partea Ineului custozii: în 1531 György Mezőgy{ni, 

1533 Máté Bácsai, 1535 Tamás Patai, 1537 Tamás Atyai, 1539 András Dévai, 

1542 Benedek Asszonyfalvi, 1544 Albert Hahóli, 1546 din nou András Dévai, 

1548 István Dobszai, 1550 Miklós Bányai33. Revenind la anul 1533, când a avut 

loc Capitolul, atunci au redactat un act34 prin care au prezentat situaţia 

conventurilor din Ungaria, de aici se cunoaşte că în custodia Ineului se mai 

aflau 7 conventuri cu 134 de frați.  

 Înainte de anul 1535 în conventul observant din Ineu au mai slujit 

împreună cu guardianul L{szló Keresztúri 8 preoţi, 2 elevi şi 7 frați35. Dintre ei36, 

au predicat doar Bertalan Túri, J{nos Temesv{ri, G{sp{r Bécsi, J{nos Szal{rdi și 

Ferencz Szerémujlaki, ceilalţi s-au ocupat de spovedanie, P{l Fejértavi şi Albert 

Lengyel. Despre acei fraţi se cunoaşte, că unul era pantofar, celălalt meşter 

strungar, iar unul dintre ei era bătrân şi bolnav. Apoi, în anul 1542 au mai fost 

înregistraţi 12 frați în convent: 6 preoţi si 6 frați, dintre aceştia L{szló Keresztúri 

era preot, Tamás Szegedi cântăreţ, Kelemen Csabai se ocupa de spovedanie, iar 

                                                           
30 Karácsonyi, Szt. Ferencz rendjének története...., vol. I,  pp. 326-327 
31 Ibidem, p. 329. 
32 Ibidem, p. 330. 
33 Karácsonyi, op.cit., vol 2, p. 86. 
34 Karácsonyi, op-cit, vol.1 p. 392. 
35 Daca dorim să ne raportăm la franciscani, atunci termenul corect este cel de frați si nu de calugări. 

Termenul de frate, apare în Regula redactată de Sfântul Francisc din 1223 și în documentele emise de 

Sfântul Scaun. De asemenea, trebuie să reținem că frații franciscani  se deosebeau de călugări, atât din 

punct de vedere al normelor pe care le urmau, cât și prin faptul că  trăiesc in conventuri și  au o 

deschidere  spre comunități, pe când, călugării trăiesc intr-o mănăstire, retrași și nu au contact cu 

comunitățile. 
36 Karácsonyi, op-cit, vol 2, pp. 86-87 
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cei care predicau erau G{sp{r Becsei, Luk{cs Siri şi György Gergelyfalvi. În 1544 

au mai fost 4 preoţi şi 2 fraţi, dintre care B{lint Jenéi era guardian şi predica, iar 

Tamás Szentgyörgyi se ocupa cu spovedania şi Tam{s Szegedi cânta. In 1548 mai 

exista un singur guardian şi P{l Pozsgai, care spovedea. După cum putem 

observa, franciscanii observanți au fost foarte activi în localitatea din Ineu, deși s-

au confruntat cu invazia otomanilor și distrugerile provocate de reformați. La 

început, familia Losoncz i-a sprijinit pe franciscanii observanți, însă pe la 

sfârșitul secolului al XV-lea și prima jumătate a secolului al XVI-lea, ei n-au mai 

primit ajutor, dimpotrivă, ei au ajuns să fie alungați din convent. Cu toate 

acestea, ei au îndeplinit, atât cât au staționat in Ineu, idealul Sfântului Francisc, 

motiv, pentru care mai binde de un secol au fost acceptați de locanici în 

comunitatea lor, mai mult decât atât, ei au fost preocupați și de diverse activități 

meșteșugărești din care trăiau sau făceau comerț cu localnicii. În privința 

comerțului cu locanicii nu avem o sursă care să suțină acest fapt, dar din 

activitățile meșteșugărești reiese că a existat un contat între ei. 

În concluzie, aceste informaţii cuprinse în analiza istoriografică de până 

acum au încercat să rezolve cele două probleme despre anul fondării şi 

localizării conventului observant din Ineu. Opiniile autorilor au ajutat într-un 

fel să cunoaştem mai bine istoria localităţii în care au funţionat două lăcașuri 

de cult, una aparţinea ordinului fraţilor augustini, poziționată la periferia 

orașului Ineu iar cealaltă aparținea franciscanilor observanţi, care era situată în 

sau lângă cetatea Ineu. Ca rezultat al acestor lucrări, se mai poate constata, că 

franciscanii observanţi s-au așezat într-o zonă preurbană, Ineu, care se afla în 

proces de dezvoltare, iar ei au avut ocazia de-a pune bazele noului convent în 

secolul al XIV-lea, cu ajutorul nobilului Ladislau Losoncz, după care s-au 

implicat în etnogeneza acestei localități. Din păcate acest proces de dezvoltare 

al Ineului nu este cunoscut foarte bine, dar știm că a existat, datorită 

activităților pe care le desfășurau observanții. Cu toate acestea, Ineul din punct 

de vedere geografic se afla la granița cu regatul maghiar, fiind atestat drept 

castrum, astfel nu putea să reprezinte, decât o zonă potrivită, pentru ei37. La 

vremea respectivă, adică în secolul al XIV-lea, Ștefan Losonz, s-a implicat 

intens pentru dezvoltarea Ineu, oferindu-le localnicilor terenuri pentru a le 

munci,38 iar fiul acestuia, Ladislau le-a construit franciscanilor observanți 

conventul. În final, istoriografia pe care am incercat s-o prezint, reprezintă în 

primul rând un decalaj cronologic al surselor. Astfel, dacă aruncăm o privire 

                                                           
37 Chiș, Ineu intinerar sentimental în imagini și documente,  p. 54-55. 
38 Fejer, op.cit., vol X, Buda, 1834, pp.747-747. 
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asupra articolului despre mănăstirea Dyenus, acolo sursele sunt mai 

numeroase față de conventul franciscanilor observanților. De asemenea, acest 

studiu, a reușit să evidențieze importanța Ineului, din punct de vedere religios, 

a faptului că  franciscanii observanți au luat cele mai importante decizii în 

Capitlul din Ineu (divizarea observanților maghiari de cei bosnieci, alegerea 

noului vicar) dar și economic, prin intermediul activităților meșteșugărești 

realizate de franciscanii observanți, pentru ei și comunitate. Din punct de 

vedere politic, franciscanii au jucat un rol importatnt în lupta anti-otomană, 

deoarce, atât regalitatea, cât și Sfântul Scaun au avut un dușman comun, astfel 

au acționat în mod diferit pentru a diminua expansiunea otomanilor.  
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Abstract: At the beginning of the 19th century, the development of the Russian 

Empire's quarantine system took place extensively, based on the increasing in the 

number of quarantine networks at the new borders that were made up of the South of 

Ukraine, Crimea and Bessarabia. In addition to increasing the number of quarantines 

and completing their legal framework, it is necessary to mention the reinforcement of 

quarantines in epidemiologically dangerous areas. 

In order to investigate this problem, we wanted to present a general picture of the 

Russian empire's quarantine system and to show how and under what circumstances 

the quarantine in Sculeni took place. 

Based on archive documents, studies, and new data, a profound approach and 

updating of the subject it is required. The originality of this issue is supported by the 

analysis of a number of both published and unpublished documents, referring to 

customs and quarantine in Sculeni, which have not found an interpretation in the 

historiography of the subject. 

Keywords: Annexation, tsarism, Bessarabia, Sculeni, custom, sanitary-customs 

cord, quarantine, isolation, plague, cholera, epidemy. 
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Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, din 1812, reprezintă o piatră de 

hotar în ceea ce privește formarea vămii Sculeni și instituirea carantinei cu 

același nume. Procesul respectiv, după cum este cunoscut, a avut loc în urma 

transferării cordonului sanitaro-vamal de la Nistru la Prut și Dunăre. 

În contextul unde în întreaga lume apar focare de boli infecțioase iar în 

ultimile decenii ale secolelor XX și XXI au fost tot mai des atestate valuri de 

maladii care au luat vieți omenești, inclusiv în Republica Moldova, tema 

respectivă rămâne a fi actuală. Studierea problemei date ne poate ajuta la 

perfecționarea întregului sistem antiepidemiologic al Republicii Moldova, atât 

la nivel legislativ cât și la nivelul efiecientizării relațiilor diverselor instituții 

responsabile de asigurarea securității populației. Analiza dată ne oferă șansa să 

punem în valoare experiența predecesorilor noștri, să preluăm elementele ce s-

au dovedit a fi bune și să încercăm să le reimplimentăm la un nivel calitativ 

mai înalt, în vederea prevenirii unor eventuale pătrunderi de boli și evitarea 

noilor pierderi omenești. 

Protejarea de boli contagioase este o permanentă provocare a umanității 

încă din antichitate. În Vechiul Testament, Leviticul (cap. XIII), se menționează 

că este necesar de izolat ficare lepros în afara taberei. Moise recomanda după 

atingerea unui lepros, 40 de zile de purificare. Ramses II (în jurul anilor 1250 A. 

Chr.) a expulzat mii de leproși în deșerturile Libiei. 

În 583, Consiliul de la Lyon a emis măsuri de izolare a leproșilor. În sec. 

VII, Dieceza de Cahors a protejat regiunea Provence de pătrunderea ciumei 

prin instituirea unui cordon de oameni înarmați. În timpul epidemiei de ciumă 

din 1348, conducerea Facultății de Medicină din Paris, consultați de Filip al V-

lea, au diagnosticat otrăvirea aerului și au motivat asta prin poziția planetelor și 

condițiile astrologice nefaste. Ambroise Paré, în discursul său despre ciumă din 

1582, invoca mânia lui Dumnezeu drept cauză. Mai perspicace a fost Nicolas 

Goddin, medic din Lille și contemporan al lui Ambroise Paré, care scria că 

ciuma este propagată de un venin care a infectat aerul și care poate fi transmisă 

prin contactul imediat cu cel infectat, inspirarea aerului expirat de aceștia, atingerea 

hainelor acestora, atingerea cărților pe care aceștia au pus mâinile1.  

Instituirea carantinei Sculeni poate fi interpretată în diverse moduri, în 

dependență de principiile, prin viziunea cărora un istoric sau altul scrie. În 

istoriografia română și basarabeană există păreri (întemeiate) care susțin faptul 

                                                           
1 Lucenet M. ‚La peste, fléau majeur‛, http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/peste.html, 

04.05.2017. 

http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/peste.html
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că înființarea carantinelor a fost o măsură a Imperiului Rus, care urma să 

împiedice exodul masiv al populației băștinașe în urma anexării din 1812. 

Cu scopul de a împiedica emigrarea populației, administrația rusească a anunțat, 

la sfârşitul anului 1812, că dincolo de râu bântuieşte ciuma, instituind carantină pe 

malul Prutului şi interzicând orice comunicație cu Moldova2.  

Cu toate acestea, noi încercăm să argumentăm nevoia creării carantinei 

Sculeni nu doar reieșind din premise interne dar și din cele externe, care 

cuprind o întindere mult mai mare, nu se limitează doar la spațiul pruto-

nistrean. Acestea pot oferi o imagine generală a unei regiuni întregi, prin 

focusarea care este făcută la Basarabia și carantina în cauză. 

Așadar, necesitatea transferării cordonului sanitaro-vamal de la Nistru la 

Prut, crearea și menținerea carantinelor de-a lungul râului Prut nu a fost 

determinată doar de problema încorporării și uniformizării noului teritoriu în 

spațiul rus dar și de nevoia protejării teritoriului proaspăt anexat, de pericolele 

externe. Sub acest termen, avem în vedere situația epidemiologică din regiune 

care nu era pe departe cea mai bună.  

Spre exemplu, anul 1812 este anul epidemiei de tifos în Imperiul Rus. 

Drept consecință, în timpul Campaniei din 1812, armata napoleoniană a 

pierdut 1/3, iar cea rusă 1/2 din numărul total de soldați. Perioada anilor 1826-

1837 a fost bântuită de prima din cele șapte pandemii de holeră. Începută în 

India, ea s-a răspândit rapid în China iar apoi și în Imperiul Otoman. În 

regiunea caucaziană holera a luat viețile a aproape jumătate din populația 

orașelor. Anii 1823-1865 sunt caracterizați de epidemia holerei care de 5 ori a 

penetrat teritoriul Imperiului prin regiunile sudice3. 

Dacă tifosul, holera și variola făceau ravagii, în ceea ce privește 

răspândirea ciumei, sistemul de carantine al Imperiului Rus a reușit, nu o 

singură dată, să îndepărteze pericolul pătrundereii acesteia în teritoriile sale4. 

Prezența focarelor de boli infecțioase a fost atestată și în Basarabia. Au fost 

înregistrate cazuri în care animalele de casă piereau în masă iar dacă vom 

răsfoi cărțile metrice ale Basarabiei, în șirul cauzelor deceselor, vom întâlni 

foarte frecvent boli precum tifosul, variola, holera sau chiar ciuma. Faptul 

                                                           
2 Purici Ștefan, Istoria Basarabiei,  Editura Semne, București, 2011, p. 39. 
3 Istoria epidemiilor mondiale, http://www.epidemiolog.ru/all_of_epidemics/detail.php?ID=2003671 , 

04.05.2017. 
4 Istoria ocrotirii sănătății în Rusia prerevoluționară (sfârșitul sec. XVI- începutul sec. XX), redactat de  R. U. 

Habriev, Moscova, 2014. http://istoriirossii.ru/19-vek/313-epidemiya-xolery-i-borba-s-ugrozoj-chumy-v-

rossii-v-2030-x-gg-xix-v.html, 04.05.2017. 

http://www.epidemiolog.ru/all_of_epidemics/detail.php?ID=2003671
http://istoriirossii.ru/19-vek/313-epidemiya-xolery-i-borba-s-ugrozoj-chumy-v-rossii-v-2030-x-gg-xix-v.html
http://istoriirossii.ru/19-vek/313-epidemiya-xolery-i-borba-s-ugrozoj-chumy-v-rossii-v-2030-x-gg-xix-v.html
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respectiv dovedește necesitatea creării carantinelor și a menținerii lor pe tot 

parcursul secolului XIX. 

Carantina din Sculeni a fost înființată la 26 februarie 1813 iar oficiul ei a 

fost deschis la data de 26 iulie a aceluiași an. Ea se folosea de regulamentul 

similar celorlalte stațiuni de carantină ale Imperiului Rus cât și instrucției 

cneazului Alexandr Kurakin5, cu singura diferență că acesta a micșorat 

numărul de funcționari în carantină. Într-un raport trimis de Nikolai Karpov 

către Alexandru Scarlat Sturdza6, sunt menționate măsurile ce trebuie să fie 

luate pentru amenajarea carantinei cu toate lucrurile necesare, după exemplul 

carantinei din Dubăsari, și anume: o ștampilă oficială, un cufăr pentru 

prelucrarea poștei dar și stabilirea unei paze calificate7. 

La 24 martie 1813, consilierul de curte Matvei Krupenskii8, printr-o 

dispoziție, cere carantinei din Sculeni respectarea măsurilor de precauție 

sanitară cu privire la răspândirea molimei. În document sunt stipulate 12 

măsuri, care trebuiau îndeplinite și respectate în mod obligatoriu de către 

conducerea carantinei. Acestea includ supravegherea cordonului și pichetului 

pentru a nu permite nimănui să treacă în țară fără a trece prin carantină. Toate 

mărfurile trebuiau dezinfectate, cu excepția sării, din motiv că era problematic 

de prelucrat care întregi cu marfă de așa gen, însă ulterior, sarea era mutată 

dintr-un car în altul pentru că negustorii obișnuiau să ascundă în mijlocul ei 

alte mărfuri, ocolind măsurile de carantină și comițând, în așa mod, acte de 

contrabandă. Slujitorii din carantină nu trebuiau să aibă contact tactil cu 

pasagerii. Lucrurile personale, banii ș.a. trebuiau a fi luate cu ajutorul unor 

instrumente speciale9. Pichetul carantinei trebuia să fie compus din trei oameni 

care trebuiau să se afle permanent la locul de muncă: un ofițer care trebuia să 

aibă în grija sa straja (pe un perimetru de 25 verste), un funcționar, cu moșii în 

Basarabia, care era Gheorghii Ghirjev (Hârjău) și un medic. Casele din 

carantină trebuiau zilnic afumate și menținute în cea mai mare curățenie. Era 

strict interzis de adus pe teritoriul carantinei câini și pisici. Încălcarea 

prescrierilor respective promitea pedepse serioase10. 

                                                           
5 Alexandr Borisovich Kurakin (18.01.1752 - 24.06.1818), diplomat rus, vice-cancelar, membru al 

Consiliului de Stat, ulterior senator, Adevărat consilier privat de clasa I-îi. 
6 Alexandru Scarlat Sturdza (18.11.1791 - 13.06.1854), publicist rus și diplomat de origine greco-română. 
7 Arhiva Națională a Republicii Moldova (în continuare ANRM), F. 2, d. 197, f. 9. 
8 Matvei Egorovich Krupensky (11.01.1775 - 24.09.1855), consilier de palat, vice-guvernator al Basarabiei 

în perioada 1816-1823. 
9 În document este specificat: ‚железные щипци‛ (clește din fier). 
10 Tomuleț Valentin, Politica comercial-vamală a țarismului în Basarabia (1812-1830). Documente inedite din 

arhivele Rusiei, Ucrainei și Republicii Moldova, Chișinău, 2002, pp. 75-78. 
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Într-o dispoziție adresată carantinei din Sculeni din 20 august 1813, 

Alexandr Kurakin menționează faptul precum că în cazul în care cineva din 

pasageri sau slujitori ai carantinei va deceda, iar medicul va confirma acest fapt 

și se va dovedi că aceasta a survenit în urma unei molime – carantina să fie tot 

atunci închisă, să fie interzisă oricare intrare sau ieșire din ea atâta timp până 

când organele superioare nu se vor implica în această chestiune11.  

Lărgirea Carantinei din Sculeni a demarat la 19 aprilie 1813 și s-a încheiat 

la 17 iunie 181312. Carantina propriu zisă avea forma dreptunghiulară, cu gard 

în două rânduri, cu o singură intrare, cu 16 case de locuit așezate pe tot 

perimetrul gardului, simetric una față de alta, fiecare cu ogradă proprie pentru 

plimbări. Pe teritoriul carantinei de asemenea se aflau două depozite, un grajd, 

o fântână și două locuri special amenajate: unul pentru pază iar altul pentru 

convorbiri, schimb ori comerț cu cei din exterior13. 

Într-un document din 27 mai 1813, Nikolai Karpov permite intrarea pe 

teritoriul carantinei a evreului Leiba Bernovich, trimis al farmacistului sătesc  

G. Schweiger, care urma să aducă din farmacie vase din sticlă și alte utilaje 

necesare medicului din carantină14. 

În baza devizelor de cheltuieli stabilite pentru instituirea cordonului 

sanitaro-vamal la Prut și Dunăre (din 1813, 1814 și 1816)15 desprindem că 

pentru construirea carantinei din Sculeni au fost alocați 2309685 lei iar pentru 

construirea vămii din Sculeni 224005 lei, adică 23,1 % din întreaga sumă alocată 

pentru construirea tuturor carantinelor și vămilor la Prut și Dunăre. Astgel, 

reparația și edificarea clădirilor pentru pasageri se făcea din contul zemstvei 

(administrației ținutale)16.  

Pentru supravegherea oamenilor din carantină, dar și a întreținerii ordinii 

și respectării regulamentului intern, au fost puși 24 călărași17 înarmați cu sabie 

sau pistol, dar și săteni simpli18.  

                                                           
11 Ibidem, p. 87. 
12 ANRM, F. 2, d. 197, f. 3. 
13 Ibidem, f. 9. 
14 Ibidem, f. 17. 
15 Tomuleț Valentin, ‚Măsurile întreprinse de Administrația Imperială Rusă în vederea instituirii 

cordonului sanitaro-vamal la hotarele de apus ale Basarabiei (anii 1812-1818)‛, în Analele Universității 

Libere Internaționale din Moldova, Red. Responsabil Virgiliu Bârlădeanu, Chișinău, 2004, pp. 82-100. 
16 Zemstva era un organ de guvernare locală instituită în timpul reformelor liberale din Imperiul Rus de 

țarul Alexandru al II-lea. 
17 Ostaș de cavalerie; călăreț. 
18 Tomuleț Valentin, Politica comercial-vamală a țarisumului în Basarabia (1812-1830): Documente inedite din 

arhivele Rusiei, Ucrainei și Republicii Moldova, Chișinău, 2002, pp. 75-78. 
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În ceea ce privește oamenii ce asigurau paza carantinei, un rol aparte îl au 

cazacii. La 1828, în jur la 300 de oameni au prestat jurământul și s-au înscris în 

rândurile cazacilor. După aceasta au fost formate două regimente (polcuri) de 

cazaci, unul de 300 de călăreți și altul de 500 pedeștri. Ambele regimente, 

imediat după formare, au fost folosite pentru menținerea cordoanelor împrejurul 

localităților infectate de ciumă. La 1829, cazacii au fost folosiți pentru păzirea 

graniței spre Marea Neagră și ca eclerori19 în Dobrogea, unde aveau relații de 

rudenie cu populația slavă din acea provincie (pe atunci turcească). 

De la 1830 și până la 1835 cazacii din Basarabia, în număr de 2000 oameni, 

au fost folosiți pentru serviciul polițienesc, atât în interiorul țării cât și în 

guvernământul Herson. La 1847, printr-un ukaz împărătesc, două companii 

formate din cazaci basarabeni au fost trimise pentru completarea cadrelor din 

Caucaz. 

La 1851, cazacii din Basarabia au servit pentru paza hotarelor dinspre 

Moldova, începând cu Leova și până la Sculeni. Această categorie de oameni20 

din punct de vedere etnic, nu era una pur rusă, dar era compusă din greci, 

bulgari, sârbi, români și chiar țigani. În cercurile militare rusești, cazacii aveau 

o reputație bună21. 

În ceea ce privește paza hotarelor în cea de-a doua jumătate a secolului 

XIX, ea se făcea de către brigăzile străjerilor de la fruntarii. Existau trei brigăzi 

de străjeri, una cu sediul central la Hotin, alta cu sediul la Sculeni și a treia cu 

sediul la Ismail. Brigăzile de străjeri erau ajutate de către cazaci și jandarmi22. 

Termenul de carantină pentru cei ce treceau granița era de 16 zile însă din 

mărturiile călătorului Vincent Otto Nolte, din 1839, aflăm că se stătea 14 zile dar 

lumea era lăsată să facă doar 10 zile23. 

Lucrurile potențiale purtătoare de ciumă erau prelucrate timp de 24 de 

ore după sistemul inventat de Louis-Bernard Guyton de Morveau. Sistemul dat 

se manifesta prin aceea că obiectele erau înmuiate într-o soluție specială după 

care erau tratate prin intermediul etuvei24, proces care avea loc la temperaturi 

înalte. În așa mod, multe obiecte se degradau, iar călătorii confirmă acest fapt. 

                                                           
19 Militar trimis înaintea unei unități militare ca să cerceteze locurile sau să observe mișcările inamicului; 

cercetaș. 
20 În rusă: сословие. 
21 Arbure Zamfir, Basarabia în secolul al XIX-lea, Bucureşti, 1899, p. 221 
22 Ibidem, p. 496. 
23 Cernavodeanu Paul, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea: Serie Nouă, vol III (1831-

1840), București, 2006, p. 859. 
24 Etuvă (fr. étuve) - aparat în care se produce o temperatură ridicată, pentru dezinfectare, sterilizare etc. 

(NODEX, Litera Internațional, București, 2002.) 
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Hainele pasagerilor erau afumate, iar banii erau înmuiați în oțet. Constantin 

Stere scria: Dacă nu aș fi avut un mecanic cunoscut, cărțile mele erau să se facă borș 

în pârpâleala de acolo25, problemă de care în drumul său către Tiflis s-a 

confruntat în carantinele caucaziene și vestitul Alexandr Sergheevich 

Griboedov26. În scrisoarea către Constantin Constantinovich Rodofinikin27 din 

12 iulie 1828, el menționa că nu va lua cu el în călătorie multe haine căci ele 

riscă a fi distruse în urma procedurilor respective28. 

Procedurile de curățire îndeplineau o funcție dublă căci pe lângă scopurile 

sanitaro-epidemiologice, ele jucau și rolul unei cenzuri indirecte.  

Începând cu 1812, guvernul rus a oprit într-un mod riguros tipărirea cărților 

românești, mai mult decât atât, orice carte românească era oprită de a trece Prutul. 

Nici un ziar sau broșură românească nu erau trecute în Basarabia fără a avea 

permisiune specială29. 

La ieșirea din carantină, pasagerii erau invitați în sediul administrației 

unde urmau să ofere un jurământ de ieșire, precum că nu au încălcat nici una 

din legile sanitare și că nu au fost atinși de ciumă. Călătorul străin Anatolii 

Demidov, relatează faptul că aceste cuvinte sacre erau efectuate pe Evanghelie iar pe 

aceeași masă, se afla, pentru turci, un Coran, și Cartea Patriarhilor pentru evrei30. 

În ceea ce privește salariile funcționarilor și a celor ce se aflau în slujbă în 

cadrul carantinei din Sculeni, informații valoroase le identificăm în anexele 

statului de carantină din 1833. Potrivit acestuia, banii alocați pentru 

conducerea carantinei erau împărțiți în următorul mod: inspectorului 

carantinei (unul la număr) – 600 ruble, ajutorilor acestuia – 400 ruble, 

membrului ales (unul la număr) – 450 ruble iar ajutorilor acestuia – 250 ruble, 

medicului principal (unul la număr) – 450 ruble iar ajutorilor acestuia – 250, 

membrilor aleși din partea negustorimii (doi la număr) nu primeau salariu, 

secretarul (contabil) – 300 ruble iar ajutorii acestuia – 150 ruble. Slujitorii de 

cancelarie primeau între 180 și 300 ruble în dependență de categoria din care 

făceau parte. De asemenea, slujitorii de cancelarie din categorie de jos și de 

                                                           
25 Stere Constantin, În preajma revoluției, vol 5-6, Chișinău, 1991, p. 239. 
26 Alexandr Griboedov (15.02.1795 - 11.02.1829), diplomat, scriitor și compozitor rus. 
27 Konstantin Rodofinikin (cca 1760 -  30.05 (11.06). 1838), diplomat rus, membru al Consiliului de Stat 

iar din 1786 și a Colegiului de Comerț a Imperiului Rus. 
28 Din scrisorile lui A. S. Griboedov către C. C. Rodofinikin, http://fanread.net/book/11908721 

/?page=105,15.01.2017. 
29 Arbure Zamfir, Basarabia în secolul al XIX-lea, Bucureşti, 1899, p. 478. 
30 Cernavodeanu Pavel, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea: Serie Nouă, vol III (1831-

1840), București, 2006, p. 680. 

http://fanread.net/book/11908721/?page=105
http://fanread.net/book/11908721/?page=105
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mijloc (cinci la număr) beneficiau de un adaos în valoare de 20 ruble pentru 

hrană și uniformă.  

Banii alocați pentru salariile casei carantinei erau împărțiți în modul 

următor: directorului (unu la număr) – 450 ruble, ajutorilor săi – 250 ruble, 

comisarii (trei la număr) – 300 ruble fiecare, ajutorii acestora (trei la număr) – 

100 ruble fiecare, medicul (unu la număr) – 350 ruble, ajutorii acestuia – 150 

ruble, farmacistul (unu la număr) – 200 ruble, traducătorul (unu la număr) – 

300 ruble, femeia de serviciu (una la număr) – 150 ruble iar pentru cheltuieli de 

birotică – 400 ruble. 

Pentru cumpărarea medicamentelor, utilajelor, materialelor pentru 

construcții sau reparații ș.a. erau alocați 3000 ruble. În total, în carantină 

activau 21 membri stabili (înafara ajutorilor, a pazei etc) pentru care, în sumă, 

erau alocați 10380 ruble anual31. 

Comparativ cu remunerările funcționarilor din alte carantine ale 

Imperiului Rus, slujitorii din Basarabia aveau unele din cele mai mici salarii. 

Funcționarii din carantină dețineau și o uniformă. Descrierea acesteia o găsim 

în anexele statutului de carantină emis în 1832. Vestimentația respectivă era de 

culoare albastră, atât tunica cât și pantalonii. În cazul vestimentației de gală, 

cămașa era de culoare albă, mânecile și gulerul acesteia erau din pânză de 

culoarea coral închis32, cu ornamente argintii, după modelul mundirului 

Ministerului Afacerilor Interne. Bumbii conțineau blazonul guberniei din care 

făcea parte carantina. Personalului carantinei li se indica să poarte tunica 

funcționarilor Ministerului Afacerilor Interne al Imperiului Rus33. 

Carantina se afla pe moșia vistierului Iordache Rosetti-Roznovanu34, 

amplasată în imediata apropiere a râului Prut iar în timp ce acesta se revărsa, 

apa ajungea uneori și pe teritoriul carantinei35. Călătorii relatează că la cea mai 

                                                           
31 ANRM, F2, inv. 1, d. 1792, f. 60. 
32 În document: воротникь и обшлага малиновые суконные. 
33 ANRM, F.2, inv. 1, d. 1792, f. 64. 
34 Iordache Rosetti-Roznovanu (1764 - 1836), vistier, moșier la Grimancăuți, Nilipăuți și Cosăuți (Hotin), 

târgul Soroca și Sărata (Soroca), în timpul Eteriei refugiat la Chișinău împreuna  cu fiii sai: Nicolae (1794 

- 1858) și Alecu (1798 - 1853). Nicolae a fost casatorit de două ori: cu Ecaterina C. Ghica, ctitoarea 

bisericii din Lipcani (1835), apoi cu Marghiolița Sturdza, fata lui D. Ghica. Din prima căsătorie s-au 

născut trei fete : baroana Pulheria Rosen; Maria, măritată cu generalul conte Leon Sollohub, și 

Roxandra, moșierița la Briceni (Hotin), maritată cu Mihail Ioan Saburov, asesor colegial, apoi cu 

generalul C. A. Lișin.  (Bezviconi Gheorghe, „Boierimea Moldovei dintre Prut și Nistru‛, vol II, 

București, 1943, pp. 61-62) 
35 “Apele Prutului n-au nivelul stabil. Ele ba se ridică, ba scad, dar totuși media adâncimii se menține la 4-7 

picioare. Când apa e mică, pe Prut se formează mai multe vaduri iar revărsările se produc de 3 ori pe an: 
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mică ploaie se făcea așa un glod încât furmanii36 care treceau marfa pe aici 

întâmpinau greutăți. Tot ei spun că saltelele se umezeau și că era imposibil de 

dormit din cauza țânțarilor. Amplasarea carantinei în Sculeni era complet 

justificată prin prezența celor mai scurte căi spre Chișinău, Hotin și Moghileov, 

a drumurilor bune și a faptului că Iordache Rosetti-Roznovanu și-a luat 

angajamentul de a întreține podurile în bună funcțiune. Întreținerea podurilor 

respective costa câteva mii de piaștri anual.  

Ulterior carantina a fost mutată pe un promontoriu, mai spre sat, proces 

în care o contribuție mare a adus-o același boier37. În acest sens, informații 

valoroase ne oferă documentele de arhivă. Astfel, într-un raport de la 20 

februarie 1837, scris de medicul principal din carantină, Vasilii Ellisen, era 

menționat că la data de 19 februarie, apa Prutului s-ar fi ridicat atât de mult 

încât a distrus clădirile din carantină. În alt raport din 21 februarie, medicul 

Reazanțev, secretarul trezorărier38 Brjosnovskii, comisarii Filipovski și 

Cerneavohin, traducătorul Karcevokin, membrul permanent – Ledenik (?), 

membrul din partea negustorimii Cistovanu (?) și inspectorul de carantină 

Rojimik (?) relatează că în urma topirii gheții și inundației, fațadele clădirilor, 

bucătăria și cuptorul au fost distruse iar beciul cu provizii a fost umplut cu 

apă, de asemenea și alte clădiri au fost umplute cu apă până la pod. De 

asemenea este menționat că unii funcționari, din cauza distrugerii clădirilor, nu 

au unde locui și au fost nevoiți să se cazeze la oamenii din localitate. Multe 

animale au pierit. În pofida faptului apele puțin s-au retras, oamenii se mișcau 

pe teritoriul carantinei și a vămii cu ajutorul bărcilor. Cu toate acestea, 

lucrătorii din carantină s-au străduit cu forțele proprii și cu ajutorul 

vistiernicului Rosetti-Roznovanu, să repare clădirile din motiv că nu se putea 

de așteptat39. 

La 27 februarie 1841, autoritățile locale au acordat apartamente de locuit 

în localitatea Sculeni, pentru funcționarii din carantină în timpul inundațiilor40. 

Ulterior, funcționarii din carantină au fost mai atenți, și la 21 martie 1841 

aceștia din timp anunță despre pericolul unei eventuale inundări41. Cu referire 

                                                                                                                                                    
primăvara când vine dezghețul, vara când se topesc zăpezile în Carpați și toamna când râul îngheață.” Arbure 

Zamfir, Basarabia în secolul al XIX-lea, Bucureşti, 1899, p. 64. 
36 Termen ce provine din germană, “fuhre” – a conduce, „mann” – om. 
37 Отечесвтенныя записки издаваемыя Павломь Свиньинымь. Часть пятнадцатая,Типография В. 

Плавильщикова Санкт Петербург, 1823, pp. 11-14. 
38 În document: секретарь и казначей. 
39 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2757. 
40 Ibidem, d. 3741. 
41 Ibidem, d. 3539. 
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la carantina din Sculeni, Anatoli Demidov și Auguste Raffet, la 1838 notau că 

așezământul sanitar de la Sculeni ocupă un spațiu destul de mare, pe un teren 

jos și umed al cărui nivel de apă depășește cu puțin pe cel al apelor Prutului, 

care curge nu departe de garduri. La ridicarea nivelului apei în Prut, carantina 

era frecvent inundată și o întâmplare similară avusese loc chiar cu câteva zile 

înaintea sosirii lor. Lazaretul era compus din nouă case mici de pământ 

acoperite cu stuf. Ele sunt amplasate într-o curte mare în care au fost plantați 

câțiva cireși. Fiecare casă avea curte separată și închisă de un gard de scânduri; 

trăsurile rămâneau sub cerul liber iar caii stăteau fără nici un adăpost. Casele, 

care nu aveau decât parter și altă podea decât pământul umed, rece și nisipos; 

fiecare dintre ele aveau două sau trei cămăruțe și se aflau sub supravegherea 

unui paznic, un bătrân soldat în retragere. Demidov și Raffet relatează că au 

fost repartizați în trei cocioabe de acest gen unde și-au petrecut zilele de 

carantină42. 

Din motiv că erau supuși ai Imperiului Rus, Demidov și Raffet au avut 

ocazia să beneficieze de indulgența funcționarilor, care veneau să le ușureze 

perioada staționării în carantină. Demidov menționează că a primit 

permisiunea directorului și a doctorului lazaretului, Ellisen (Vasilii)43, de a se 

scălda în Prut și de a face, de la o distanță convenabilă și sub supravegherea 

paznicilor, schițe ale carantinei și locuitorilor acesteia, care erau în mare parte 

evrei sau armeni44. 

Concluzionând, am expus când, unde și în ce context a fost instituită 

carantina din Sculeni. Pentru început, am adus date generale despre aceasta, ca 

ulterior să ne aprofundăm și să elucidăm subiectul dat în detalii. În acest sens, 

un folos deosebit l-au avut relatările călătorilor străini și documentele din 

fondurile ANRM. 

Scopul nostru a fost nu de a povesti o istorie superficială a acesteia, ci de a 

scoate în evidență oamenii ce au activat în carantină, de a pătrunde în epocă și 

de a înțelege logica proceselor ce aveau loc în localitatea Sculeni. Am încercat 

să vedem lucrurile din perspectiva unui om ce a trăit în secolul XIX și să 

relatăm cele descoperite astfel încât discursul nostru să nu coboare la un 

                                                           
42 Cernavodeanu Paul, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea: Serie Nouă, vol III (1831-

1840), București, 2006, p. 657. 
43 Cel mai probabil venit în localitatea Sculeni după anexarea din 1812. În cimitirul din sat s-a păstrat 

piatra de mormânt a soției sale, Ecaterina Ellisen. Din cărțile metrice ale Basarabiei, în listele răposaților 

pentru anul 1842 a uezdul Bălți, aflăm că Ecaterina Ellisen a decedată la vârsta de 50 ani, în urma unui 

insult și era soția medicului-șef din cadrul carantinei din Sculeni, Vasilii Ellisen. 
44 Cernavodeanu Paul, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea: Serie Nouă, vol III (1831-

1840), București, 2006, p. 680. 



 
69 

subiectivism total ci să bazăm raționamentele noastre pe date concrete și 

verificabile. În măsura posibilităților, am comparat datele identificate în 

literatura de specialitate și documente de arhivă, cu unele amintiri ale 

băștinașilor și cu landșaftul locurilor unde au avut loc procesele în cauză. Un 

loc aparte, în cercetarea noastră, îl are faptul că am identificat locul unde era 

amplasată carantina, ceea ce ne-a făcut să simțim plăcerea unei adevărate 

descoperiri. 

Rezumând cele expuse, putem spune că am oferit un tablou general al 

problemei în cauză și am pornit o cercetare a istoriei locale, a localității Sculeni, 

cu referire la carantina și vama Sculeni. 

În contextul cercetării problemelor menționate mai sus, am ajuns la idea 

că evoluția sistemului vamal din Basarabia în secolul XIX a decurs sub dictarea 

autorităților țariste, atât la nivel legislativ cât și la nivel executiv. Deși 

elucidată, tema dată lasă loc unei eventuale cercetări mai ample, baza căruia 

poate servi articolul respectiv. 

 

 
 

Fig. 1. Vedere generală a carantinei din Sculeni. 

Litografie de Auguste Raffet (1837)45. 

                                                           
45 Cernavodeanu Paul, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea: Serie Nouă, vol III (1831-

1840), București, 2006, p. 739. 
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Fig. 2. Portrete din carantina Sculeni de Auguste Raffet (1837)  

(Bibl. Nat. din Paris. Cabinetul de Estampe)46. 

 

 

                                                           
46 Oprescu George, Țările Române văzute de artiști francezi sec XVIII și XIX, Cvltvura Națională, 1926. 
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FLORINA-COSMINA SAS 

 

 

Abstract: Gazeta de Transilvania was one of the first romanian newspapers with 

a political content. It appeared in a period which corresponds with the birth of the 

romanian journalism, in Brașov, a town located in Transylvania. The founder of 

Gazeta de Transilvania was George Barițiu, an important personality involved in the 

political fight for the rights of the Romanians. Therefore, Gazeta had a major influence 

in the political education of the transylvanians, it’s columns being filled with articles 

written by personalities as Timotei Cipariu, Simion Bărnuțiu, Ioan Maiorescu or 

Atanasie Șandor. The history of Gazeta de Transilvania it’s also important regarding 

the role it played in the most important moments of Romanian’s history during the 

19th centurylike the Romanian Revolution of 1848, the unification between Moldova 

and Țara Românească, the Austro-Hungarian Compromise, the Independence War 

from 1877-1878, the Memorandum of 1892. In moments like these, Gazeta supported 

the Romanian cause by discribing some of the most important aspects of these events 

and defending them against the foreign press attacks. 

Keywords: Gazeta de Transilvania, journalism, politics, George Barițiu, 

political fight. 

 

Gazeta de Transilvania a fost unul dintre primele periodice, având caracter 

inclusiv politic, de pe teritoriul României actuale și primul de pe teritoriul 

Transilvaniei anului 1838. Importanța Gazetei rezidă în rolul pe care aceasta l-a 

jucat nu doar la nivelul evoluției și dezvoltării presei românești, ci și al 

deșteptării românilor transilvăneni, în ceea ce privește lupta pentru dobândirea 

libertăților și drepturilor cuvenite, mai ales în contextul în care ea apare într-o 

                                                           
 Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Coordonator: Asist. Univ. 
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periodă de mari prefaceri, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, cunoscând 

o dezvoltare maximă mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Contextul apariției Gazetei de Transilvania este totodată unul al zorilor 

presei românești, motiv pentru care acesta este important de urmărit. Deși în 

Occident, răspândirea informației scrise începe să se dezvolte încă din secolul 

al XIII-lea, cunoscând o înflorire extraordinară după apariția tiparului, în 

spațiul românesc, condițiile necesare creării unei Instituții de presă apar abia 

pe parcursul secolelor XVIII-XIX. Această întârziere a fost cauzată mai ales de 

dominația străină asupra teritoriului, dominație care a amânat atât 

pătrunderea ideilor umaniste și iluministe, cât și apariția ideii de construcție a 

unei societăți de tip modern1. Din secolele XVII-XVIII avem dovezi ale 

pătrunderii presei străine în spațiul românesc, mai ales în Transilvania și 

Banat, provenind din mediul german cu precădere. Editarea primelor 

periodice de pe teritoriul României se produce tot în Transilvania, în limba 

maghiară și germană, în anii ’80 și ’90 ai secolului al XVIII-lea.  

Cu privire la primele tenatative de realizare a unei prese românești, acestea 

se leagă de numele lui Ioan Piuariu-Molnar, oculist și profesor la Liceul 

Academic din Cluj, totodată membru al unei societăți de inspirație 

„francmasonică‛ de la Sibiu, societate din care făceau parte persoane de multiple 

naționalități și în cadrul căreia va lua naștere ideea dezvoltării unei rețele 

revuistice. Începând cu anul 1790, Piuariu-Molnar se adresează în multiple 

rânduri guvernatorului Transilvaniei, Gyorgyi B{nffi, în vederea publicării unui 

săptămânal românesc, care avea să se numească Foaie română pentru econom. Deși 

demersul a fost inițial susținut de B{nffi, ulterior, în contextul redactării Supplex-

ului și al Revoluției Franceze, care militau pentru dreptul națiunii, nobilimea 

maghiară în frunte cu guvernatorul Transilvaniei nu vor putea îngădui apariția 

unei gazete românești care să amenințe ordinea în Transilvania2, astfel că prima 

tentativă a lui Ioan Piuariu-Molnar eșuează. Acesta ar fi colaborat în 1793 cu 

Paul Iorgovici, reușind editarea unui ziar românesc la Viena, însă niciun 

exemplar al acestuia nu s-a păstrat, iar autoritățile vieneze au intervenit cu 

promptitudine, determinând suspendarea lui. 

După înfrângerea lui Napoleon din 1814, tipografia de la Buda începe 

tipărirea unor broșuri cu scopul creșterii sentimentelor patriotice românești 

fată de coaliția învingătoare; astfel, apar Întâmplările războiului franțesilor sau 

Scurtă arătare despre luarea Parisului. Într-un prospect anexat uneia dintre aceste 
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broșuri, un anume Alexie Lazaru (care se dovedește a fi mai târziu nimeni altul 

decât Zaharia Carcalechi, cel ce în anii ’20 va edita Biblioteca românească) 

vorbește despre importanța gazetelor pentru oameni, căci firea acestora este 

mereu aflată în căutare de noi informații, sfătuindu-i pe români să lupte pentru 

obținerea acceptului guvernului imperial în ceea ce privește tipărirea unui 

periodic în limba română3. Surprinzător sau nu, în 1821 apărea la Buda 

Biblioteca românească sub coordonarea lui Zaharia Carcalechi. Această publicație 

nu avea, după cum afirmă Mircea Popa, atributele necesare unei gazete, ea 

neapărând periodic și lipsindu-i materialul de actualitate, fiind comparată 

chiar cu un almanah4.  

Chiar dacă primele tentative de publicare a unor periodice românești apar 

în Transilvania, primele rezultate concrete vin de peste Carpați, după ce în 

1829, Gheorghe Asachi publică Albina românească în Moldova, iar Ion Heliade-

Rădulescu publică Curierul românesc în Țara Românească. În Transilvania, 

mișcări mai concrete sunt vizibile la Brașov; aici, în anul 1837 apare Foaia 

Duminecii: spre înmulțirea ceii de obște folositoare cunoștințe, care devine foarte 

populară la început, ajungând în scurt timp la 800 de abonați, dar scăzând apoi 

rapid la 150, în doar o jumătate de an, scădere justificată de conținutul foii, cu 

prea puține materiale de actualitate5. Echipa redacțională era formată din 

Rudolf Orghidan, Ioan Gött și Ioan Barac, care, aflați în dificultate, îl cheamă 

pe George Barițiu, în vârstă de doar 26 de ani, pentru editarea unei foi politice, 

apărută chiar în vara anului 1837. Foaia de săptămână apare fără autorizație la 3 

iulie, traducând doar în limba română informațiile din ziarul german. 

Considerată a fi debutul ziaristic al lui George Barițiu6, Foaia de săptămână își 

suspendă apariția dupa doar două numere și după intervenția autorităților 

vieneze, în 10 iulie 1837. 

Până la sfârșitul anului 1837, Gött și Barițiu ramân singurii redactori al Foii 

duminecii, care la 1 ianuarie 1838 își schimbă numele în Foaie literară, 

predecesoarea viitoarei Foi pentru minte, inimă și literatură. În lunile care urmează, 

Barițiu continuă demersurile pentru editarea unei foi politice la Brașov, iar în 

cele din urmă, guvernul habsburgic îi aprobă cererile. Motivul nu vine din 

dorința de a-i deștepta pe românii transilvăneni, ci pentru că, în preajma anului 

                                                           
3 Nicolae Iorga, Istoria presei românești dela primele începuturi până la 1916, București, 1922, p. 33. 
4 Mircea Popa, Valentin Tașcu, Istoria presei românești din Transilvania de la începuturi până în 1918, 

Tritonic, București, 2003, p. 43. 
5 Ioan Lupaș, „Din trecutul ziaristicei românești‛, 1916, în: Marian Petcu, Istoria presei române. Antologie, 
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74 

1840, românii încep să capete pentru habsburgi o anumită importanță pe care 

vor încerca să o valorifice până în 1866, mai ales în contextul în care maghiarii 

din Transilvania începeau să întreprindă mișcări de rebeliune, încercând să se 

afirme în toate domeniile vieții publice. Ideea independenței Ungariei și a unirii 

cu Transilvania capătă importanță, astfel că Viena își schimbă atitudinea față de 

români, fiind mai receptivă în fața dezideratelor lor. Era vorba despre un calcul 

strict politic întemeiat pe vechea deviză austriacă divide et impera, știindu-se că prin 

publicarea unui ziar politic, românii vor stârni nemulțumirile maghiarilor, fiind 

astfel necesar rolul de arbitru al Vienei. Pe de altă parte, foaia avea să fie 

publicată de un german, Gött, într-un oraș săsesc, Brașov7.  

Ca urmare, la 12 martie 1838 apare primul număr al Gazetei de 

Transilvania, cu singura condiție impusă de guvernul imperial, ca din fiecare 

număr al gazetei să fie trimis un exemplar cancelariei aulice din Transilvania 

pentru a fi supus legilor cenzurii. Pentru că publicul care ar fi fost interesat de 

Gazetă era destul de redus la număr în Transilvania, Barițiu insistă pentru 

publicarea la 2 iulie 1838 a Foii pentru minte, inimă și literatură, titlu inspirat din 

cel al unui periodic nemțesc, Foaie de distracție pentru spirit, inimă și publicitate, 

devenit ulterior Foi pentru spirit, inimă și cunoașterea patriei. Ioan Lupaș 

consemează: aceasta este geneza primelor foi românești-ardelene, cari aveau să 

pătrundă în cercurile largi ale publicului românesc, desfăcând vălul de întunerec, ce îl 

copleșia și împrăștiind desorientarea, în care orbecăiau cu toții8. 

Apariția celor două foi brașovene ilustrează ideile lui Barițiu în ceea ce 

privește necesitatea luminării românilor ardeleni, căci pentru el presa era calea 

cea mai sigură pentru ridicarea nivelului de conștiință a poporului. Vedea 

drept singură cale pentru dobândirea libertăților atragerea marii mase a 

poporului de partea intelectualilor și crearea unui front comun de luptă. Prin 

cele două publicații încearcă să cuprindă cele două terenuri de primă 

importanță: cultural și politic9. Barițiu își dorea ca românii să dobândească o 

cultură generală cu caracter românesc, menționând că nu se poate face nimic cu 

un neam din a cărui fii o parte mare sunt mai într’o linie cu vitele pe care le 

păzesc10.Scopul foilor era deșteptarea poporului la viața națională, prin 

                                                           
7 Ibidem, pp. 95-96. 
8 Ioan Lupaș, „Din trecutul ziaristicei românești‛, 1916, în: Marian Petcu, Istoria presei române. Antologie, 

Tritonic, București, 2002, p. 142. 
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intermediul graiului românesc, prin răspândirea dorinței de a citi și prin 

creșterea interesului pentru știrile publice românești11. 

Editarea unei gazete românești în Transilvania presupunea o triplă 

cenzură: locală, la Brașov, guvernamentală, la Cluj și imperială, la Viena. 

Astfel, încă de la apariție, foile lui Geroge Barițiu primesc drept nași, doi cenzori, 

un Sas și un Maghiar12; ca urmare, primii ani ai foilor se remarcă printr-un ton 

destul de moderat. Pagina de titlu a Gazetei de Transilvania era redactată cu 

caractere mixte, chirilice și latine, coloanele fiind scrise cu caractere exclusiv 

chirilice, până în 3 ianuarie 1844, când se adoptă sistemul semichirilic, pentru 

a-i mulțumi atât pe partizanii adoptării alfabetului latin, cât și pe cei ai 

menținerii alfabetului chirilic. De la începutul anului 1852, se trece la scrierea 

cu alfabet latin. Gazeta apare inițial o dată pe săptămână, duminica, la fel ca și 

Foaia, devenind ulterior bisăptămânală, apărută joia și duminica, tipărită apoi 

de trei ori pe săptămână, pentru ca din 1884 să fie editată zilnic. 

Cu privire la conținutul celor două foi, acestea vizau mai ales spectrul 

cultural și politic. Astfel, Foaie pentru minte, inimă și literatură cuprindea 

informații de ordin cultural, artistic, filologic, școlar, în timp ce Gazeta se 

bazează mai ales pe informații provenite din lumea politică. La început, ea a 

cuprins știri din Transilvania și Ungaria, apoi trece la publicarea știrilor din 

Principate, pentru ca în cele din urmă să cuprindă inclusiv știri la nivel global. 

Adesea, se regăseau în Foaie și articole cu caracter politic, aceasta nefiind 

supusă unei cenzuri la fel de stricte ca și Gazeta13.În 1843 Foaia este martorul 

unei dezbateri referitoare la panvalahismul de care erau acuzați românii 

ardeleni într-o publicație maghiară. Răspunsul dat de George Barițiu acestei 

acuzații este publicat în numărul 6 al Foii din 184314. Din februarie 1839 se 

creează o „poștă a redacției‛, rubrică la care se răspundea propunerilor și 

întrebărilor cititorilor, care ridicau mai ales probleme de limbă și ortografie, și 

solicitau articole pentru lectura femeilor sau accentuarea atitudinii românești. 

Chiar dacă se caracterizează în primii ani de la apariție printr-un ton moderat, 

din 1844 Gazeta devine un ziar combativ, energic, alăturând caracterului 

informativ unul critic, lucru datorat mai ales așa-numitului articol începător, 

care cuprindea discursuri, dezbateri cu caracter politic, pe care redactorul le 

comentează. Prin intermediul acestor articole sunt semnalate lipsuri ale 
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societății care stârnesc nemulțumirea stărilor, acestea începând să vadă în 

Barițiu un tulburător al păcii și al ordinii publice. 

În ceea ce îi privește pe colaboratorii Gazetei, Barițiu afirmă că aceștia au 

fost toți câți știau să poarte peana , simțeau plăcere a sta cu mica redacțiune în 

cumunicațiune, și scopul tuturor era, ca pe lângă înaintarea literaturii, să ne dăm și 

educațiune politică, a cărei lipsă o simțiam foarte tare, mai ales când reflectam în noi, 

că se poate să ajungem și epoci grele15. Astfel, pentru știrile și faptele locale, Barițiu 

colabora cu persoane din principalele localități transilvănene și bănățene, 

precum: Sibiu, Blaj, Cluj, Arad, Deva, Zalău, Timișoara, Turda etc. Dincolo de 

Carpați, avea corespondenți în București, Craiova, Roman, Iași, numărul lor 

crescând în fiecare an. În lipsa știrilor, materialul cu privire la Transilvania era 

preluat din ziare săsești și ungurești, iar pentru știri internaționale erau 

utilizate ziare franceze, germane, engleze, maghiare, obținute prin intermediul 

cabinetului lui Gött, abonat la 50 de publicații politice și literare. De asemenea, 

Gazeta colabora cu Albina românească și Curierul românesc, ele reproducând-și 

reciproc unele dintre cele mai importante materiale, iar coordonatorii lor, 

Barițiu, Heliade-Rădulescu și Asachi, colaborau printr-o corespondență 

intensă. Ca urmare, ceea ce în zilele noastre ar fi considerat o slăbiciune, în cazul lui 

Barițiu s-a întâmplat să fie un merit excepțional16. 

Între 1 ianuarie 1838 și 8 aprilie 1838, Barițiu pregătește singur materialul 

celor două foi, până la sosirea lui Andrei Mureșanu, care se semna în coloanele 

Gazetei și ale Foii cu inițialele a.m. sau a.m.u. În contribuțiile sale la cele două 

periodice lipsește însă o direcție hotărâtă, o preocupare clară pentru diverse 

subiecte pe care să le analizeze cu precădere. La 22 noiembrie 1843, Barițiu 

anunță că pentru numărul care va apărea joia își va lua un colaborator, regăsit 

în persoana lui Iacob Mureșanu. Colaboratorii de seamă ai lui Barițiu au fost de 

asemenea frunțași ai luptei naționale a românilor din Transilvania, dar și de 

peste Carpați. Printre aceștia se numără Timotei Cipariu, care în 1847 publică 

la Blaj Organul Luminării, editat cu alfabet latin, prima publicație care va face 

concurență Gazetei lui Barițiu. Cu toate acestea, cei doi decid să păstreze o 

„conviețuire cordială‛, permitându-și reciproc preluarea de articole din 

publicațiile lor17. Celor amintiți li se alătură în rândul colaboratorilor 

publicațiilor lui Barițiu și Vasile Pop, Ioan Maiorescu, Simion Bărnuțiu, 
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Costache Negruzzi, Alexandru Gavra, Florian Aaron, Nicolae Bălcescu și mulți 

alții. Pentru Foaie, cu precădere,deschide Barițiu drum liber colaboratorilor, 

preferând să își atribuie Gazeta mai ales sieși. 

Dintre toate periodicele coordonate de Barițiu, Gazeta a fost singura care 

și-a fixat ca obiectiv impulsionarea luptei politice a românilor transilvăneni, 

organizarea acțiunilor lor pentru obținerea de drepturi și libertăți politice și 

religioase, pentru organizarea unității spirituale și statale și pentru rezistența la 

asuprirea națională și socială. Din acest motiv, momentele care au marcat 

existența și evoluția Gazetei de Transilvania corespund în mare parte cu 

evenimentele care au influențat parcursul poporului român de-a lungul 

secolului al XIX-lea, printre care: revoluția de la 1848, Unirea Principatelor din 

1859, perioada dualismului austro-ungar, a Memorandumului sau a Primului 

Război Mondial. 

În ceea ce privește perioada Revoluției de la 1848, trebuie menționat 

faptul că Gazeta și Foaia au publicat articole despre evenimentele principale ale 

revoluției din Transilvania, Ungaria și Principate și au combătut ideea unirii 

Transilvaniei cu Ungaria. Revoluția de la 1848 a fost primul mare test al Gazetei 

de Transilvania, care s-a implicat în campania de susținere a revendicărilor 

românilor, transformându-se în oglindă a revoluționarilor ardeleni și nu doar, 

cele mai importante decizii și acțiuni fiind dezbătute în paginile sale18. 

Comitetul Național Român chiar decide ca Foaia și Gazeta să devină buletine 

oficiale ale revoluției române. După intervenția autorităților, Gazeta este 

suspendată, este înlocuită cu Expatriatul român, aflat sub coordonarea lui Cesar 

Boliac, care milita pentru o strânsă colaborare între români și maghiari, 

apărători împotriva absolutismului austriac. Editarea sa durează din martie 

1949 până la eliberarea Brașovului de sub stăpânirea lui Bem, în 10 iunie 184919. 

Gazetei i se oferă permisiunea de a fi republicată în decembrie 1849, fiind 

din nou suspendată împreună cu Foaia în februarie 1850, după ce Barițiu 

publică în paginile sale raportul lui Avram Iancu. Republicarea Gazetei la 9 

septembrie 1850 marchează cea mai importantă modificare la nivelul echipei 

redacționale de până atunci; apariția ei fiind amenințată, Iacob Mureșanu se va 

adresa guvernatorului Wolgemuth cerând dreptul de editare și redactare a 

ambelor publicații, primind acordul din partea acestuia, cu condiția de 

respectare a Constituției Imperiale. Ca urmare, întemeietorul foilor de la 

Brașov este înlocuit de Iacob Mureșanu, însă rămâne în continuare cel mai 
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important colaborator al acestora, cei doi directori care îi urmează continuând 

aceeași linie adoptată de Barițiu. De asemenea, numele publicației este 

schimbat din Gazeta de Transilvania în Gazeta Transilvaniei. 

În anii premergători Unirii Principatelor Române din 1859, Gazeta și Foaia 

au susținut cauza românilor. Ca urmare a cenzurii din perioada 

neoabsolutismului, articolele de comentariu nu puteau fi publicate, însă 

reproducerea materialelor de informație referitoare la chestiunea Unirii au 

arătat însă interesul și sprijinul Gazetei față de lupta pentru unitate, alături de 

refuzul publicării și comentării atacurilor venite din partea presei străine. În 

coloanele ei sunt introduse știri despre lucrările Adunărilor ad-hoc, despre 

dezbaterile Conferinței de la Paris și despre alegerea lui Cuza ca domnitor, 

acesta fiind caracterizat drept „de viță curat român‛, susținut de „patrioți buni 

și iubitori de științe‛, „soldat din creștet până în tălpi‛. Deși introduce articole 

favorabile unirii, izbucnirea războiului din Italia și tensiunea dintre Imperiul 

Habsburgic și Principate au dus la impuținarea acestora, iar din vara anului 

1859 sunt publicate chiar articole cu accente critice la adresa Principatelor, 

legate însă de întârzierea aplicării reformelor promise. După recunoașterea 

unirii de către Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic, poziția dinaintea 

războiului a fost reluată20. 

În primii ani ai dualismului, Iacob Mureșanu se găsește singur la redacția 

Gazetei. În 1869 este adoptată politica pasivistă, susținută prin intermediul 

articolelor publicate, în timp ce politica activistă va fi susținută de Telegraful 

Român, care se leagă de numele lui Andrei Șaguna. În 1875, Mureșanu și-l ia 

drept colaborator la redacție pe Simion C. Mărgineanu și tot în această 

perioadă, Barițiu redevine activ la Gazetă, trimițând noi articole la redacție. În 

1877, Mureșanu se retrage de la redactarea Gazetei, lăsând-o pe mâna fiului său, 

Aurel Mureșanu, care va continua pe aceeași linie a cărei baze au fost puse de 

Barițiu și consolidate de tatăl său. Schimbarea nu se produce însă înainte ca 

GazetaTransilvaniei să înceapă o campanie de susținere a obținerii 

independenței României, la care aderă chiar și Barițiu. În anii care au precedat 

Războiul ruso-româno-turc, cea mai intensă activitate publicistică a fost 

înregistrată de Gazeta Transilvaniei, care publică numeroase articole și știri chiar 

de pe front, unde avea colaboratori. Această campanie a atras după sine și 

tragerea la răspundere a lui Iacob Mureșanu și George Barițiu de către 
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autoritățile austro-ungare, ducând la solidarizarea tuturor românilor 

transilvăneni și nu doar21. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea cele mai importante publicații românești 

evoluează în cotidiane, care se vor impune ca forțe reale, capabile să 

influențeze opinia publică. Schimbările au fost favorizate de condiții interne și 

externe, printre care faptul că marea masă a populației devine interesată și 

dornică de a fi informată cu promptitudine. Ca urmare, gazetele introduc 

rubrici noi și acordă un spațiu mai extins informațiilor actuale interne și 

externe, promovează interviul, ieftinesc publicațiile și le distribuie cu mai 

multă eficacitate. În 1884 Gazeta devine cotidian, însă Tribuna de la Sibiu este 

cea care se impune drept cel mai important cotidian românesc din 

Transilvania, Nicolae Iorga precizând: apariția Tribunei a concurat puternic 

Gazeta Transilvaniei, îmbătrânită22. 

Anii Memorandumului sunt și ei extrem de importanți în ceea ce privește 

parcursul Gazetei Transilvaniei. Încă din 1885, un articol publicat în Gazetă 

sublinia necesitatea redactării și a înaintării unui memorand către curtea 

împăratului. Mai târziu, însuși Aurel Mureșanu va face parte din acțiunile 

incipiente de redactare a Memorandului, scriind chiar o variantă a acestuia, 

considerată a fi însă mult prea radicală. În 1892 se retrage din cauza unui 

conflict avut cu ceilalți memorandiști, legat de momentul înaintării 

documentului, considerat a fi neplielnic de către Mureșanu. Cu toate acestea, el 

va publica textul Memorandumului în Gazetă, discuțiile avute pe baza lui, 

comentariile presei interne și externe, contribuind la mobilizarea maselor în 

vederea luptei pentru drepturi. De asemenea, sunt publicate articole din presa 

externă care susțin cauza românilor, dând astfel curaj ardelenilor, dar și 

discuțiile procesului memorandist, se comentează semnificația istorică și 

politică a procesului, iar la 25 mai 1894 se publică declarația lui Ioan Rațiu în 

fața curții cu jurați. 

În primii ani ai secolului XX, sub conducerea unei noi redacții, Gazeta 

cedează locul fruntaș în rândul ziarelor formatoare de opinie ale românilor 

altor publicații, precum Românul sau mai-sus menționata Tribună. Primii doi 

ani ai Marelui Război au fost marcați de asprimea cenzurii, iar Gazeta are chiar 

o atitudine critică asupra războiului, considerat a fi unul imperialist. Până la 

intrarea României în război, ea va susține lupta pentru obținerea drepturilor 

naționale în cadrul statului deja existent, însă din 1916, devine o susținătoare a 

                                                           
21 Ibidem, pp.84-85. 
22 Vasile Păsăilă, Presa în istoria modernă a românilor, Editura Fundației Pro, București, 2004, p. 110. 
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unirii Transilvaniei cu România, iar odată cu intrarea trupelor românești în 

Brașov, devine primul ziar liber al românilor din Transilvania. Din 1917, 

Arsenie Vlaicu este cel care cumpără Gazeta, aservind-o intereselor maghiare 

începând din luna iulie, ea devenind un dușman al unirii Transilvaniei cu 

România. În 2 noiembrie 1917, Gazeta este trecută sub autoritatea Sfatului 

Național Român din Țara Bârsei, care o va înlocui cu o altă publicație, Glasul 

Ardealului23.Între timp, Gazeta Transilvaniei începe să apară în Rusia și Siberia, la 

inițiativa voluntarilor din armata română și sub conducerea foștilor redactori 

de la Brașov, refugiați, continuând să susțină inițiativele Marii Uniri. 

Ecaterinburg, Vladivostoc, Celiabinsk au fost orașe de editură cari marchează una 

dintre cele mai eroice etape din existența acestei publicații24. Abia la 1 ianuarie 1919 

Gazeta reapare la Brașov. 

Anii de după Primul Război Mondial sunt cei ai unui continuu declin al 

Gazetei Transilvaniei, în care această perioadă își pierde importanța avută în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea. Mai ales din 1922, sub autoritatea 

Consiliului Dirigent al Transilvaniei, ea devine o publicație a 

„politicianismului de partid‛, supusă intereselor Partidului Național Român 

din Transilvania. Ca umare, „Gazeta Transilvaniei” va fi devalorizată prin simplul 

fapt că în loc să fie păstrată pentru interesele majore ale întregii colectivități din noile 

hotare, a fost redusă, cu bună știință, sau din neprevedere, la apărarea scopurilor 

vremelnice ale unui singur partid25. Din 1933, este implicată în conflictul din 

interiorul Partidului Național Țărănesc, dintre Maniu și Vaida-Voevod, ținând 

partea celui din urmă, ceea ce nu a dus decât la distrugerea reputației și la 

îndepărtarea unora dintre colaboratori. Încercându-se a fi salvată, Gazeta este 

cumpărată de societatea Astra Brașov. În 1941, Gazeta refuză propunerea 

Ministerul propagandei de a primi o subvenție pentru a deveni cotidian în 

schimbul susținerii regimului, astfel, Tribuna Brașov este cotidianul care îi va 

face o concurență acerbă în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, susținând 

regimul. Gazeta continuă să fie publicată, dar și intens cenzurată, articolele 

interzise fiind marcate aproape mereu cu chipul lui Mihai Viteazul sau al lui 

Avram Iancu. În ianuarie 1945, Gazeta de Transilvania este suspendată. 

Ca urmare, Gazeta de Transilvania s-a dovedit a fi unul dintre cele mai 

importante ziare ale românilor transilvăneni mai ales de-a lungul secolului al 

XIX-lea, când a militat pentru obținerea drepturilor și libertăților acestora în 

                                                           
23 Mircea Băltescu, op. cit., pp. 197-200. 
24 Olimpiu Boitoș, Periodice ardelene în răstimp de o sută de ani, Editura Gazeta Ilustrată, Cluj, 1938, p. 4. 
25 Mircea Băltescu, op. cit., p. 207. 
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raport cu stările privilegiate ale Imperiului Habsburgic, ulterior Imperiul 

Austro-Ungar, fiind un ocrotitor vigilent al vieții sbuciumate a Românilor din 

Ardeal și Ungaria26. Ea a fost apreciată de oameni politici de seamă, precum: 

Mihail Kogălniceanu, Alexandru Papiu-Ilarian, Titu Maiorescu sau Nicolae 

Iorga, Alexandru Hurmuzachi văzând chiar în ea „organul tuturor intereselor 

naționale‛. Succesul ei, dar și al Foii pentru minte, inimă și literatură a încurajat 

apariția altor publicații, cum au fost Organul luminării, Amicul Poporului, 

Telegraful Român etc. Gazeta a reprezentat pentru mult timp un model de presă 

politică în Transilvania, devenind de altfel primul periodic românesc care a 

depășit vârsta centenară.  

Importanța studierii Gazetei de Transilvania, precum și a oricărui alt 

periodic cu caracter politic din secolul al XIX-lea rezidă atât în rolul jucat de 

acestea în ceea ce privește punerea bazelor presei românești, dar și în influența 

pe care ele au avut-o în cadrul luptei pentru deșteprare națională a românilor 

din Transilvania și nu doar. Ele au fost propagatoare de idei politice și 

susținătoare ale mișcărilor de emancipare. De altfel, Olimpiu Boitoș 

consemnează: Răsfoirea unei gazete vechi are un farmec deosebit, căci ea este ca un 

martor ocular al evenimentelor, pe care știe să le povestească viu, sub impresia 

momentului trăit, și nu prin puterea adeseori deformatoare a aducerii aminte27. 

 

                                                           
26 Olimpiu Boitoș, op. cit.„ p. 4. 
27 Ibidem. 
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Abstract: This article emerged as a imperative necessity to link the traditional 

conservatism vision of society to the contemporary conservatism one’s. For the 

beginning, the article makes an insight into the abstract ideas of conservatism, such as 

organicity, and tries to delimit its political use from a chronological point of view. We 

will approach three different conservative perspectives on society: starting with Burke’s 

natural and cutumiar society, continuing with Nisbet’s social solidarity vision and 

ending with Friedman’s individualist-capitalist view. Furthermore, this study will 

provide a comparison between the conservative and libertarian ideology to delimit the 

spheres of action of the two schools of ideas. It will examine the evolution of modern 

American economy and its key concepts such as free market, laissez-faire, 

interventionism and protectionism. 

Keywords: conservatism, society, libertarianism, free market, natural rights 

 

Pentru un conservator, viața politică nu este un proiect de reconstrucție a 

instituțiilor umane sau de perfecționare a lumii conform structurii vreunui 

model ideal. Orice guvern animat de o perspectivă conservatoare pleacă de la 

premisa că în chestiunile omenești nu se poate ajunge la perfecțiune1. Situația 

politică a speciei umane nu este aceea a unei creaturi cu infinite posibilități, 

care de-a lungul istoriei sale a fost, în mod inexplicabil, obstrucționată. 

Oameni, pentru un conservator, nu sunt un izvor inepuizabil de posibilități, 

așa cum povățuiește cultura iluministă și revoluționară, pentru care trecutul 

este irelevant și anost, iar viitorul este un orizont al devenirii ideale, o utopie. 

Cu toate că Thomas Hobbes nu aparține panteonului conservator, John Gray 

afirmă că, în opinia creatorului de Leviathan, înțelepciunea politică este acea 

misiune sumbră de a da norme muritorilor, și nu un mandat pentru aventuri, 

                                                           
 Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai. 
1 John Gray, Dincolo de liberalism și conservatorism, Editura BIC ALL, Timișoara, 1998, p. 134. 
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într-o libertate infinită2. Deși sunt angajați în reformarea instituțiilor și 

practicilor care nu au reușit să satisfacă nevoile umane, conservatorii aspiră să 

facă binele prin amănunte detaliate, nu prin scheme grandioase. Ei sunt 

reformatori graduali, însă avantajele și dezavantajele reformelor trebuie 

calculate în detaliu și trebuie mereu să răspundă mediului în care urmează să 

fie aplicate. Conservatorismul nu este o religie seculară sau politică, nici o 

ideologie militantă și agresivă (în varianta sa de organic pre-naționalist) și nu se 

confundă, sub nicio formă, cu tradiționalismul. Ion Bulei explică succint 

elementele care separă conservatorismul de tradiționalism, în lucrarea sa 

Conservatorism. Istorie și actualitate: Conservatorismul politic este o structură 

spirituală obiectivă, față de subiectivismul indivizilor singulari, care acționează în sens 

tradiționalist. Tradiționalismul este un concept sociologico-psihic, în vreme ce 

conservatorismul este un concept istorico-sociologic, care desemnează un fenomen 

modern3. Reformismul conservator tinde întotdeauna să înlocuiască fapte 

singulare cu alte fapte singulare. Tendința reformistă conservatoare se 

îndreaptă așadar spre cazuri particulare, ca o pluralitate de transformări locale 

ce vor culmina cu un progres național genuin și organic. Semnificatul unui fapt 

particular derivă din ceea ce este în spatele lui, în trecut, din ceea ce era 

prefigurat în germene. Progresistul trăiește prezentul ca început al viitorului, 

conservatorul prezentul ca ultima clipă a trecutului4. 

 

O nouă delimitare a organicului 

 

În accepțiune conservatoare, organicul joacă un rol esențial în pulsația 

comunităților care alcătuiesc națiunea. Diferitele sale ecouri diversifică tabloul 

și polarizează istoriografia politică între exponenții organicului modern, 

moderat și lipsit de exigențele naționalismului și a celui contemporan 

interbelic, unde mișcările de extremă dreaptă ajung să facă apel la organicitatea 

națiunii pentru a-și legitima autoritatea politică. Ideea unei bune cooperări 

între forța autoritară a statului și întreaga națiune înlocuiește, în perioada 

extremismelor, teoria armoniei sociale antebelice, unde diferitele categorii 

sociale căutau pârghii de legătură unele cu altele, iar interdependețele 

comunităților erau numai sensibil atinse de controlul centralizat al conducerii 

politice aflate în plină expansiune. Identificarea conducătorului unic cu 

                                                           
2 Ibidem, p. 134. 
3 Ion Bulei, Conservatorism. Istorie și actualitate, Editura Institutului de Științe Politice, București, 2007, p. 

8. 
4 Ibidem, p. 14. 
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întreaga națiune, a cărei exponent se pretinde a fi, atestă o evoluție extensivă a 

conceptului de organic, o generalizare atotcuprinzătoare în jurul ideii abstracte 

de comunitate totală, care însumează întreaga populație de o anumită etnie. 

Este o nouă perspectivă ideologică de a privi comunitatea – uniformă și 

indivizibilă, cu structura unui organism diferențiat și unitar în același timp, în 

care fiecare își îndeplinește obligațiile personale sau naționale, fiecare lucrând 

pentru fiecare și toți, împreună, contribuind la ridicarea țării. Noul discurs 

politic totalizator vine în contradicție flagrantă cu organicul conservator, ce ține 

mai degrabă de esențialul unui lucru, de felul în care comunitățile locale 

răspund propriilor lor dificultăți și de modalitățile în care acestea își 

gestionează problemele, fără a fi afectate de intruziunea centralismului politic, 

atât la nivel practic, cât și la nivel discursiv. Geneza organicului conservator își 

găsește analogii în îndemnul dat către Iisus Hristos credincioșilor în Epistola 

către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetele 4 și 5: 4. Ci precum 

într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare, 5. 

Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora. 

Până la urmă, conceptul de organic ține de măsura în care acesta este extins: 

Hristos vorbea de un organic bisericesc, unde credincioșii sunt mădulare unii 

altora în lupta spirituală, conservatorii îl extind la nivelul comunităților locale 

care se autogestionează, iar naționaliștii îl identifică cu întreaga țară. 

Vom folosi conceptele de organic național pentru a defini politica 

centralizatoare de gestiune a națiunii-trup din perioada totalitarismelor și 

autoritarismelor și de organic pre-național din care extragem înțelegerea unei 

societăți democratice, capitaliste și descentralizate, unde interferența statului 

este minimă ori nesemnificativă. În organicul pre-național sunt incluși 

conservatorii moderați, începând de la Edmund Burke. În cazul primei 

accepțiuni a organicului, ideea că o națiune urmărește un ideal unic, prin apel la 

o metafizică insondabilă sau la un spirit al poporului, înclină balanța ideologică 

spre devierile sale autoritariste, manifestate prin partidele-stat care își asumă 

monopolul adevărului și înlătură orice formă de opoziție. Sub pretextul 

patriotismului sau a lipsei interne de contradicții se consolidează mistica 

uniformității de gândire, care nivelează doctrinar electoratul în vederea 

acceptării soluțiilor extreme și a repudierii principiilor democratice, 

generatoare de tensiuni politice inerente. Pe lângă „meritul‛ de a fi pur 

abstractă și teoretică, comuniunii artificiale a tuturor cetățenilor de o anumită 

naționalitate conservatorii îi impută și vina de a fi anti-rațională, întrucât 

solidarizează societatea pe fundamentele imaginarului istoric și teleologic 

(mituri și simboluri istorice, utopii, idealuri vechi și noi, imagini ale eroismului 
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istoric, pasesim și nostalgie), cât și vina de a restrânge aproape total drepturile 

și libertățile omului – după ideea: diversitatea opiniilor ar șubrezi constructul 

totalizator al națiunii germane, spre exemplu, și s-ar abate de la linia politică 

oficială, automat infailibilă. Omul se reduce la o serie de obligații și îndatoriri 

primite în afara voluntarismului său, fiind supus coerciției unei tiranii. Acestea 

sunt cazurile fascismului, nazismului, comunismului, precum și a tuturor 

autoritarismelor unipartidiste. Pentru un conservator, centralismul birocratic-

administrativ anulează responsabilitatea elementelor singulare, distruge 

formațiunile intermediare și organismele autonome, deci indirect societatea 

civilă. După Ortega y Gasset5, masele dau la o parte tot ce este diferit, singular, 

individual și calificat. Mai exact, tot ce le este superior. Acest tip de om-masă 

nu poate lua decizii individuale deoarece capacitatea sa intelectuală îl 

descalifică de la bun început, fapt pentru care el este afiliat unei colectivități 

anihilatoare. Cadrul prezentat oferă un sol fertil mișcărilor de extremă, 

intoleranței, coerciției politice și intelectuale, fiind deopotrivă tendențions de 

sensibil oricărei încercări meritocratice de elitizare și profesionalizare a 

cadrului politic. 

În cazul celei de-a doua formulări a organicului, și anume a celui pre-

național, eseul de față vine să prezinte cum înțelegerea conservatoare asupra 

societății se reflectă la nivel religios, politic, economic și cultural. Piesele 

constitutive ale unei comunități nu sunt determinate de rasă, religie sau 

origine, ci de eficiența și naturalețea funcționării lor. Înainte ca naționalismul 

să polarizeze grupurile locale eterogene și să își revendice poziția pe prim rang 

în mentalul colectiv, interacțiunile primare ale omului erau de ordin economic: 

instinctul de autoconservare transgresează barierele naționale și se manifestă 

ca dublu beneficiu – al vânzătorului și cumpărătorului. Ambii sunt câștigați 

din punctul lor de vedere și ambii vor continua să facă schimburi comerciale 

pe baza cererii și a ofertei locale. Se poate vorbi de un sistem micro-economic al 

libertății de a dispune de propriile resurse, ca o prefigurare la scară 

minimalistă a pieței libere. Aceasta este premisa conservatoare de la care 

filosofii politici și sociologii pornesc în argumentația lor. 

 

                                                           
5 José Ortega y Gasset (1883-1955), filosof și eseist spaniol, adept al perspectivismului kantian, căruia îi 

adaugă un caracter non-relativist. Susține că cea mai vitală rațiune este cea istorică, întrucât oamenii și 

comunitățile nu sunt detașate de propriul trecut. Pentru a înțelege realitatea, omul are nevoie de o 

înțelegere cât mai profundă a istoriei. După cuvintele sale, omul nu are natură, ci istorie, iar rațiunea nu 

trebuie să se sprijine pe ceea ce este, ci pe ceea ce devine.  



 
86 

Drepturile naturale și starea de natură pentru Edmund Burke. Prima 

perspectivă asupra societății 

 

Edmund Burke (1729-1797), om de stat irlandez, membru al Partidului 

Whig și membru al Parlamentului englez între 1766-1794, publică în 1790 

lucrarea Reflecții asupra Revoluției din Franța, o analiză sistematică asupra 

evenimenteleor revoluționare franceze și asupra felului în care excesul de 

putere și raționalismul ateu sau deist afectează societatea umană și, implicit, 

individualitatea. Reflecții devine cartea de căpătâi a conservatorismului, născut 

atunci ca reacție la violenta răspândire a noilor idei Iluministe, care răstoarnă 

vechiul sistem politic și intelectual de gândire. Pe baza lucrării lui Burke, se 

poate alcătui o primă perspectivă conservatoare a societății: cea religioasă, 

istorică, legalistă și cutumiară. Omul, creația lui Dumnezeu, a fost dotat cu 

capacitatea de a se dezvolta ca ființă morală. Ordinea morală naturală – 

simpatia, imitația, pasiunile care ne leagă – îl poate determina pe om să devină 

o ființă virtuoasă, iar punctul de pornire al acestei ordini este comunitatea 

politică sau religioasă. Politica este o prelungire a moralei.6 Edmund Burke 

considera societatea ca fiind un contract, însă spre deosebire de ideile lui 

Hobbes sau ale lui Rousseau, era un contract încheiat între Dumnezeu și om și 

toate generațiile din istorie – cele trecute, cele prezente și cele nenăscute încă.7 

Societatea era un lucru sacru, o înțelegere tacită între generațiile care o 

alcătuiesc. Referitor la cei nenăscuți încă, misiunea decidenților politici era de a 

le crea un cadru care le asigură protecția socială și care le alimentează scopurile 

finale, fără a urmări extragerea unui câștig imediat. Plasarea idealului pe 

durata lungă a deciziilor politice favorabile comunității face din 

conservatorismul lui Burke o filosofie morală a responsabilității, unde teoria 

armoniei sociale se manifestă ca o complementaritate naturală între diferitele 

categorii de cetățeni. Burke vedea societatea ca pe o creație a Providenței, unde 

voia lui Dumnezeu cu privire la omul politic se făcea cunoscută prin 

„prejudecățile și tradițiile pe care milenii întregi de experiență umană, alături 

de sensul și judecata divină, le-au implantat în mintea unei specii‛8. Pentru 

Burke, era lipsit de pietate instinctul omului de a-și eleva intelectul izolat 

împotriva înțelepciunii colective și de a planifica un construct utopic adaptat 

numai schemelor unei rațiuni singulare, care are intenția de a se extinde asupra 

                                                           
6 Edmund Burke, Reflecții asupra Revoluției din Franța, Editura Nemira, 2000, Introducere, p.  
7 Ibidem, p. 102 
8 Russell Kirk, The Conservative Mind, Seventh Revised Edition. Washington, DC: Regnery (1985), p. 29 
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întregii societăți. Credința sa în natura umană păcătoasă, o marcă a gândirii 

conservatoare originare, l-a transfigurat pe Burke într-unul dintre adversarii 

impacabili ai celor ce doreau să făurească un paradis pământesc. Iar dacă 

societatea este sacră, dacă lumea este ordonată după un plan divin, omul nu 

are posibilitatea să o restructureze după anumite scheme raționale pure. După 

cum observa și Russell Kirk, Burke „nu putea să conceapă o ordine socială 

durabilă în lipsa unui spirit al pietății‛9. Omul, pentru filosoful englez, ar 

trebui să aibă respect în deciziile sale zilnice față de obiceiurile și legile 

omenirii și să le aplice cu promptitudine. Unde „crusta‛ prejudecățiilor și a 

prescripțiilor sociale se crapă, civilizația se clatină din temeliile. Dacă oamenii 

politici ar începe să altereze constituțiile statelor după bunul lor plac, nicio 

generație nu ar mai fi conectată cu alta, astfel încât, după Burke, „oamenii ar 

deveni nimic mai mult decât zburătoarele unei veri‛10. Metafora micilor 

zburătoare sezoniere își găsește corespondentul în dezrădăcinarea legilor 

moștenite și în desolidarizarea generațiilor, care ar deveni incapabile să se 

înțeleagă reciproc și să ajungă la consens social, prefigurând războaiele civile 

sau revoluțiile naționale.  

Istoria ocupă un loc central în gândirea burkeeană deoarece ea îi revelează 

omului scopurile divine din ordinea temporală; istoria a inițiat persoanele 

publice în vederea acceptării valorii cardinale a cumpătării și moderației și i-a 

încurajat să fie reținuți cu privire la utilizarea propriei puteri și a propriei forțe 

(use of power). El a insistat că Revoluția Franceză din 1798 a dezrădăcinat 

societatea umană și a condus-o pe calea anarhiei și apoi a dictaturii. Revoluția 

a fost, spune Burke, o „nebunie metafizică‛ bazată pe o neînțelegere teribilă a 

naturii umane11. Pericolul reprezentat de noțiunea drepturilor abstracte este 

decelat în practicile terorii revoluționare din vremea Iacobinilor, la care se 

puteau adăuga mereu alte drepturi fictive sau reale numai cu scopul de a 

urmări zadarnica perfectibilitate și Utopie a colectivităților. În orice instanță, 

Burke a aderat la legea morală naturală și la prudență ca la cele mai bune 

strategii posibile pentru a rezista tiraniei politice, înțeleasă ca domnie a omului 

(rule of man), în opoziție cu dezirabila domnie a legii (rule of law)12. 

În a cincea secțiune dedicată lui Edmund Burke, Kirk analizează concepția 

omului de stat englez asupra drepturilor naturale. Burke refuză interpretarea 

                                                           
9 Ibidem, p. 33 
10 Ibidem, p. 44 
11 Russell Kirk, Edmund Burke, A Genius Reconsidered (New Rochelle, 

N.Y.: Arlington House, 1967), p. 153 
12 Ibidem, p. 169 
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doctrinară a Iluminismului, inclusiv pe cea a lui John Locke și pătrunde într-o 

tradiție mult mai veche, cea a unei ius naturale ciceroniene, fortificată de dogma 

creștină și de legea engleză (English common law). Drepturile omului nu aveau 

legătură cu ceea ce i se datorează acestuia, ci mai degrabă cu ceea ce îi 

datorează omul Creatorului său. Prin raționamentul burkeean, drepturile 

deveneau mai degrabă obligațiile și responsabilitățile omului. Respingând și 

învățăturile lui David Hume13 sau Jeremy Bentham14, el a definit drepturile ca 

obiceiuri umane conforme cu intenția divină. A denunțat imaginea unei stări 

libere a naturii, din care omul a intrat în mod voluntar în starea de societate, 

urmând ca de acolo el să-și critice legile prin dreptul pe care îl presupunea 

libertatea anterioară. Nici istoria și nici tradiția nu susțin ideea paradisului 

primitiv pe care unii filosofi iluminiști l-au postulat. Acțiunea umană trebuie să 

se concentreze pe efortul de a conforma legile pământești celor divine, 

recunoscând limitările naturale și respectând prescripțiile lăsate de strămoși. 

Burke vedea un pericol în încercarea de a judeca ceea ce el a numit drepturile de 

cartă ale oamenilor civilizați prin noțiuni abstracte atribuite oamenilor 

primitivi. Cetățeanul avea dreptul de a cere egalitate în fața legii, securitatea 

muncii și a proprietății. Acestea sunt scopurile cu care divinitatea a rânduit 

configurația statului. Totuși, Burke nu a susținut egalitatea politică și egalitatea 

socială ca fiind drepturi naturale, considerând organice ierarhia și aristocrația. 

Prin urmare, exista vreun fel de egalitate cu care Dumnezeu a înzestrat 

omenirea? Burke răspunde: egalitatea morală. Oamenii sunt judecați în mod 

drept de către Creator și niciunul nu are o mai mare valoare ca om decât altul. 

Caracterul uman al fiecărei persoane plasează întreaga omenirea în 

subordonare egală în fața lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri – bogăția, 

moștenirea genetică, inteligența, frumusețea – care diferă de la un om la altul, 

impun deci inegalitatea. Egalitatea politică devine un construct artificial 

deoarece, în opinia filosofului, oamenii nu au dreptul natural de a conduce 

prin intermediul majorității, căci nu toți se nasc cu aptitudinile necesare 

guvernării (natura morală, tradiția, proprietata care să susțină educația 

necesară formării unui om de stat lipsesc unor largi categorii de oameni). 

                                                           
13 David Hume (1711-1776), filosof, economist și istoric scoțian, adept al empirismului, scepticismului și 

naturalismului. A încercat să definească omul din prisma unei științe a naturii, alcătuind o filosofie 

morală în care sentimentalismul modern se îmbina cu virtuțile etice antice. Se apropie de Burke prin 

refuzul raționalismului în favoarea experienței, însă de pe poziții agnostice. 
14 Jeremy Bentham (1748-1832), filosof și jurist englez, fondator al utilitarismului modern. În postura sa 

de reformator social, intră în contradicție cu Burke prin noua interpretare a libertății individuale, a 

separației statului de biserică, a drepturilor egale pentru femei, a permisivității actelor homosexuale etc. 
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Burke se temea de rezultatele unui sistem de guvernământ controlat de o 

majoritate omnipotentă, după cum Kirk îl cita: Dorința celor mulți și interesul lor 

trebuie să difere foarte des; și mare va fi diferența când ei vor face o alegere rea (evil 

choice)15. 

 

Între conservatorism și libertarianism – delimitări ideologice. Premisele 

noului conservatorism 

 

Pentru a purcede la a doua perspectivă conservatoare asupra societății, 

cea individualistă cu accente comunitariene a lui Robert Nisbet, e nevoie, pe de-o 

parte, de o delimitare ideologică între două curente care ajung într-un final să 

se identifice în aspectele lor economice și statale: conservatorismul și 

libertarianismul. Vom defini noul conservatorism postbelic prin raportare la 

libertarianismul capitalist, o teorie economică a cărei valoare primordială era 

libertatea individuală. Pe de altă parte, tranziția de la Burke la Nisbet e una 

categorică, atât prin intervalul temporal care îi desparte pe cei doi – 

aproximativ 150 de ani – cât și prin noile condiții sociale postbelice. Cu toate 

acestea, sociologul american își fundamentează conservatorismul în Reflecțiile 

lui Edmund Burke, ceea ce determină o permanență ideologică între cele două 

țări aflate la poli opuși: America anului 1950 și Anglia anului 1790. Actualitatea 

ideilor lui Burke confirmă ideea că analiza sa a vizat omul în natura sa 

primordială, în instinctele și înclinațiile sale, și anume în tendința de a se afilia 

unor grupuri imediate lui, care răspund necesităților unei regiuni cu 

particularități specifice. Ideea burkeeană dădea o alternativă statului maximal, 

repudiat de Nisbet în toate aspectele sale, văzut ca o sfidare a libertății umane. 

Robert Nisbet pornește în analiza sa asupra conceptelor politico-filosofice 

ale conservatorismului de la Reflecțiile lui Edmund Burke, lucrare pe care o 

consideră unul dintre cele mai profunde tratate a naturii legitimității politice scrise 

vreodată16. Deloc aleatorie, trimiterea burkeeană servește explicării arbitrariului 

puterii guvernamentale, proces blamat de însuși fondatorul 

conservatorismului post-revoluționar francez, după părerea căruia dreptul 

societății și a grupurilor sale istorice – precum familia, vecinătatea, breslele și 

biserica – de a se opune intervenției statale trebuie să fie inviolabil. Libertatea 

individuală este realizabilă numai în contextul unei plurități de autorități 

                                                           
15 Ibidem, p. 61. 
16 Robert Nisbet, „Conservatives and Libertarians: Uneasy Cousins‛ în Modern Age. A quarterly review, 

Winter 1980, p. 2. 
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sociale, de coduri morale și de tradiții istorice, toate servind, printr-o articulație 

organică, drept bariere intermediare între puterea statului și individ17. 

Conservatorii și libertarienii împărtășesc aceeași teorie economică a pieței 

libere, o susținere profundă a libertăților individuale și principiul non-

intervenției statului, în orice domeniu posibil. Viziunea aparte a lui Robert 

Nisbet, accea a societății cu minime accente comunitariene, ce amintește în 

unele nuanțe de solidaritățile locale medievale, intră inevitabil în conflict cu 

viziunea libertariană. Propun această paralelă pentru a observa tranzițiile 

tabloului societal de la Burke la Nisbet și apoi la Milton Friedman. 

Primul lucru pe care cele două filosofii politice îl au în comun este dorința 

de a limita intervenția guvernului național și centralizat în spațiul economic, 

social, politic și în sfera intelectuală a cetățenilor. Conservatorii sunt, fără 

niciun dubiu, mai toleranți decât libertarienii cu privire la o eventuală 

suspendare sau abrogare a acestei poziții privitoare la guvernul național în 

cazul în care necesitatea o cere. Cu toate acestea, cele două filosofii sunt 

ancorate în opoziția manifestată etatismului, contrar pozițiilor liberale, 

progresiste, populiste sau socialiste. 

Dimensiunea politică a libertarianismului economic purcede din 

angajamentul central al utilizării mâinii invizibile (invisible hand) a pieței și de la 

premisa că politica, asemenea societății, se bazează pe indivizi interesați de 

binele lor propriu. Este de la sine înțeles că guvernarea trebuie să fie rațională, 

eficientă și ieftină, rolul ei principal fiind acela de a efectua o muncă de 

mentenanță în vederea menținerii fundalului ce asigură activitatea 

nestingherită a pieței libere. Atribuțiile guvernului limitat constau în 

eliminarea constrângerilor și obstacolelor pieței, în instituirea și menținerea 

unui cadru securizat în interiorul căruia indivizii își pot urmări propriul 

Qinteres fără interferențe etatiste – aceasta este definiția statului minimal și a 

unei guvernări laissez-faire (let-do), unde guvernul este reductibil la funcția de 

paznic de noapte (night-watchman) al liberei desfășurări economice. Karl 

Polanyi18 susținea că ideea unei societăți bazate pe o piață care se autoreglează 

a fost una dintre cele mai puternice utopii ale secolului al XIX-lea. În al doilea 

rând, între conservatori și libertarieni există un consens cu privire la ce ar 

trebui să însemne egalitate legitimă. Această egalitate este, într-un cuvânt, 

legală. Atât pentru Burke, cât și pentru Mill, egalitatea în fața legii este vitală 

                                                           
17 Ibidem, p. 2. 
18 Karl Polanyi (1886-1964), economist și sociolog austro-ungar, a tratat subiecte de antropologie, politică 

și istorie economică. Cunoscut pentru lucrările The Great Transformation (1944) și Trade and Markets in the 

Early Empires (1957). 
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pentru dezvoltarea libertății individuale. Există o condamnare egală a ceea ce a 

ajuns să se numească egalitate a rezultatelor, a condițiilor sociale, a venitului 

sau a bunăstării. În al treilea rând, există o credință comună cu privire la 

necesitatea libertății, în special a celei economice. Din nou, partea 

conservatoare este înclinată totuși să accepte ocazional infiltrări ale statului în 

libertatea economică individuală prin legi și agenții regulatoare, cu scopul de a 

proteja sau ridica grupurile dezavantajate. În al patrulea rând, există o 

antipatie pentru război, mai exact pentru cel național, cum a fost implicarea 

Americii în cele două războaie mondiale. Din nou, această viziune poate fi 

edulcorată în ochii unui conservator, pentru care respectul datorat națiunii și 

patriotismul sunt factori decisivi în favoarea unei eventuale intervenții 

militare. Nisbet găsește un teren comun conservatorilor și libertarienilor cu 

privire la această chestiune, reliefând faptul că principala opoziție a participării 

americane în război a venit din parte elementelor ordinii economice și sociale 

indentificabile ca fiind conservatoare. E vorba despre acele grupuri strâns 

legate de afaceri, biserică, comunitate locală și tradiție morală, pe care Alexis 

de Tocqueville le identifica drept reluctante intervenției armate din cauza 

impactului pe care această acțiune l-ar avea asupra economiei, societății și 

moralității. 

În ceea ce privește diferențele dintre conservatorism și libertarianism, 

există un contrast în percepția populației. Conservatorii tind să vadă populația 

într-o manieră medieval-legistă și filosofic-realistă, în contrast cu cea 

nominalistă19, considerată a fi compusă nu din individualități particulare, ci 

din grupuri naturale în cadrul cărora indivizii trăiesc în mod invariabil – 

familie, localitate, biserică, regiune, categorie socială, națiune etc. Indivizii 

există, desigur, prin ei înșiși, dar nu pot fi înțeleși decât în termenii identității 

sociale, fiind inseparabili de grupuri și de asociații. Revoluția Franceză se face 

vinovată, în opinia lui Burke, de distrugerea, în numele drepturilor naturale 

ale individului, a grupurilor tradiționale – breslele, aristocrația, familia 

patriarhală, biserica, școala, localismul provincial, pe care filosoful le considera 

a fi moleculele constitutive cu statut ireductibil ale unei societăți. Modul englez 

de așezare în lume prezentat în Reflecții nu este altceva decât o contrapondere 

ideologică și identitară față de sistemul valoric proliferat de adamismul20 

revoluționar francez. Societatea nu transpare doar ca un agregat de 

                                                           
19 Robert Nisbet, op. cit., p. 5. 
20 Expresia îi aparține lui Ioan Stanomir, în lucrarea Spiritul conservator, Ed. Curtea Veche, 2008 
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individualități, ci și ca un trup permanent compus din părți tranzitorii21. Orice 

societate este coroborată în unitatea sa inclusiv de legăturile non-raționale, care 

se trag deopotrivă din emoție și din rațiune: legături de loialitate, de 

afectivitate, dar și de atașament, de respect și de reverență. Jeff Weintraub 

concluziona în analiza sa asupra lui Burke că filosoful englez vede în societate 

o țesătură (web) de practici, elaborate în cutume, tradiții și în lege, care a emers 

dintr-un proces istoric gradual, complex și neplanificat.22 Întocmai cum 

observa Francis Canovan, este evident că, pentru Burke, idealul ordinii sociale nu 

este un monolit, ci o structură mixtă în care diferitele clase ale comunității se 

inspectează și se previn reciproc.23  

Libertarienii nu închid ochii în fața existenței grupurilor și asociațiilor, 

nici în fața tradiției și a obiceiurilor, ei sunt tot atât de devotați principiului 

asocierii voluntare ca și conservatorii. Cu toate acestea, din lectura jurnalele și 

articolele libertariene, se poate identifica un germene de egoism mai accentuat 

în psihologia libertariană decât în cea conservatoare. Asemenea teoreticienilor 

dreptului natural ai secolului al XVII-lea, libertarienii consideră indivizii drept 

ființe singure, instituțiile fiind umbra lor. Încetul cu încetul, în imaginarul 

libertarian se dezvoltă o egalitate de vină între coerciția familială, bisericească, 

școlară și cea exercitată de politica guvernamentală, cu înțelesul de modalități 

restrictive ale libertății. Linia conservatoare se distanțează prompt de 

apropierea naturilor celor două tipuri de coerciții încă din Reflecțiile lui 

Edmund Burke: deși observă eterogenitatea înțelesurilor libertății, filosoful 

englez afirmă că aceasta este orice altceva înafară de solitudine, deconectare și 

egoism individual, ca și cum fiecare om avea să-și reglementeze întregul comportament 

prin voința sa.24 John Gray delimitează conservatorismul de libertarianism și la 

nivel ontologic, din punctul de vedere al raportării individului la societate. 

Variațiile antropocentrice ale celor două perspective sunt înțelese ca 

individualisme cu diferite dozaje de toleranță pentru instinctele comunitare 

moștenite, sedimentate istoric în viața societății – Individualismul pe care îl 

acceptă un conservator trebuie să fie distins în mod clar de acela susținut de liberalism 

și libertarianism. În modurile lor diferite, aceste ultime forme de individualism 

înglobează un cult romantic al afirmării de sine, care este străin sensibilității 

conservatoare.25 Alunecând mai degrabă spre egoism și partizanat politic, 

                                                           
21 Nisbet, op. cit., p. 5. 
22 Jeff Weintraub, Edmund Burke – Community, authority, tradition & conservatism, 2012, p. 8 
23 Francis P. Canovan, The Political Reason of Edmund Burke, Duke University Press, 1960, p. 79. 
24 Letter to Mons. Dupont, în The Philosophy of Edmund Burke, p.71. 
25 John Gray, op. cit., p. 146. 
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libertarianul delegitimează tradiția și convențiile acesteia, prin prezentarea lor 

drept constrângeri asupra libertății individuale. La polul opus, conservatorismul 

vede în tradiție o acumulare legitimă de ritualuri, reguli, idei, dogme, 

sărbători, credințe, nicidecum o constrângere externă asupra libertății 

individului, ce necesită să fie discreditată și, ulterior, aneantizată. După cum 

notează și filosoful politic, individualismul apreciat este cel moștenit ca patrimoniu 

al unei culturi comune, pe care guvernul poate în mod just să îl consolideze prin 

acțiunile sale.26 Din acest punct de vedere, conservatorismul conține imanent, 

deși în proporții restrânse, o doză mai accentuată de comunitarism decât 

libertarianismul, care neglijează prin doctrina statului minimal acumulările 

istorice locale. Burke susține că tradiția și practica cutumiară nu sunt, așa cum 

înțeleg iluminiștii francezi, doar superstiții absurde, ci ele cristalizează 

experiența istorică a unei societăți și felul în care aceasta s-a constituit gradual 

în funcție de necesitatea impusă de istorie. Prejudecățile, înțelese ca formă de 

exprimare a rațiunii colective, intră nu atât în contradicție, cât în extensia 

autonomiei absolute a individului. Ca urmare, tradiția permite unei societăți să 

se bazeze pe propria sa experiență colectivă în asigurarea condițiilor interne. 

Pluritatea experienței depășește cu mult unicitatea individului solitar, având 

avantajul de a încorpora o multitudine de situații comune ce transcend 

barierele propriului interes. Motivația burkeeană a failibilității rațiunii în 

domeniul politic face loc unei pendulări între varietatea și actualitatea 

experiențelor sedimentate istoric, ce întregesc ansamblul modelat de o rațiune 

limitată. Eficientizarea guvernului nu este dată de legitimarea rațională a 

instituțiilor statului, ci de gestionarea geniului colectiv. 

Considerațiile anterioare ne duc la formularea unui alt principiu care 

merită atenție: universalitatea. Dacă pentru conservatori practica socială și cea 

politică necesită o adaptare la experiența istorică, mai mult decât o implantare 

a teoriilor abstracte și a regulilor tehnice (raționale) într-un spațiu de civilizație 

cu particularități diferite, rezultă că diversitatea societăților impune inerent o 

diversitate a experiențelor istorice, fiecare spațiu fiind creatorul unei practici 

sociale și a unei tradiții culturale proprii. Burke critică impulsul universalist al 

Iluminismului de pe poziția sublinierii importanței particularităților socio-

culturale. Schema raționalistă franceză nu putea fi aplicată mediului englez, 

care avea o altă configurație istorică. Modelele generale și principiile 

universale sunt limitate și uneori derutante în abordarea problemelor-cheie 

privind teoria și practica politică, dar acestea au avut totuși o forță de seducție 

                                                           
26 Ibidem, p. 147. 
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ce a dus la transplantarea lor pe teren european, lucru ce îl determină pe Ioan 

Stanomir să observe deficitul de atracție al conservatorismului în momentul 

genezei lui: Provocării universale a revoluției, conservatorii nu îi pot contrapune o 

alternativă cu valoare de panaceu, ci doar o critică centrată pe tradiția națională. 

Decalajul dintre forța de seducție a revoluționarismului și modestia conservatoare este 

evidentă27. 

 

Filosofia autorității – între conservatorism și libertarianism 

 

Filosofia conservatoare a libertății purcede din filosofia conservatoare a 

autorității28. Conservatorismul, începând de la Burke, percepe societatea ca o 

pluritate de autorități – pornind de la cea a părinților asupra copiilor, a 

profesorilor asupra elevilor, a maestrului asupra novicelui etc. Societatea este o 

rețea de astfel de autorități. Acestea pot fi gentile, protective și proiectate să 

genereze individualități, dar, cu toate acestea, ele rămân autorități. Pentru un 

conservator, libertatea individuală rezidă în interstițiile autorităților morale și 

sociale. Nisbet vede în distrugerea legăturilor sociale emergența unei societăți 

alcătuite dintr-o populație anarhică, nicidecum liberă în sens pozitiv și 

constructiv, unde indivizii sunt impotenți, nicidecum creativi și participativi. 

Plasându-se în continuarea spuselor lui Balzac, Nisbet subscrie ideii conform 

căreia natura umană nu poate îndura un vacuum moral.29 Pentru Burke, deși 

subminarea autorității poate părea rațională și eliberatoare, o autoritate mereu 

chestionată nu va fi capabilă să coaguleze societatea pe care este chemată să o 

conducă, fapt pentru care guvernarea va apela la forță brută, la putere pentru a 

se susține, ceea ce ar da naștere despotismului.  

Conservatorii susțin că există un grad de libertate sub nivelul căruia nimic 

creativ nu poate fi realizat – e acea minus-libertate sub care nici Shakespeare, 

nici Newton, nici Moliere nu s-ar fi putut manifesta. Însă ceea ce este mai puțin 

recunsocut este că există în același timp un grad de libertate peste care nimic 

semnificativ nu se poate realiza, degenerând în utopia anarhismului. Încetul cu 

încetul, o dată cu radicalizarea liberalismului, conservatorismul se debarasează 

de elementele sale regresiste și se plasează în filosofia liberalismului clasic, în 

timp ce rivalul său se metamorfozează în neoliberalism sau socialism, ambele 

ideologii îmbrățișând intervenționismul. În balanță, libertarienii susțin că 

                                                           
27 Ioan Stanomir, Spiritul conservator, Editura Curtea Veche, București, 2008, pag. 17. 
28 Robert Nisbet, op. cit., p. 6. 
29 Ibidem, p. 6. 



 
95 

libertatea, manifestată în toate domeniile imaginabile, este cea mai de preț 

valoare socială, indiferent de cât de înjositoare, din punct de vedere moral, 

estetic sau spiritual poate deveni aceasta sub efectul acțiunilor proprii. Pentru 

conservatori, libertatea nu este decât una dintre multiplele valori necesare în 

susținerea unei comunități, fiind nevoie de o restrângere a libertății în 

momentul în care aceasta slăbește sau atunci când pune în pericol securitatea 

națională. Inamicul comun al ambelor curente politico-filosofice este ceea ce 

Burke numește arbitrariul puterii, însă, din perspectivă conservatoare, 

aplicabilitatea unei astfel de măsuri devine pardonabilă și chair imperios 

necesară în momente de criză – Londra în perioada Puritană și apoi 

Cromwelliană, Paris în perioada ascensiunii lui Napoleon ca lider al Franței. 

Nu libertatea”, nota Nisbet, ci haosul și licențiozitatea sunt principiile care ajung să 

domine o societate în care autoritățile sociale și morale ajung să își piardă compasiunea 

(appeal) pentru alte ființe umane.30 

Pe de altă parte, libertarienii privesc autoritatea morală și socială și 

puterea politică despotică drept elemente ale unui singur spectru, aflate într-o 

continuitate neîntreruptă. Pentru a cruța Leviathanul, înțeles de către libertarieni 

ca fiind statul conservator fundamentat pe o rețea de autorități, libertarianul 

este obligat să pună la încercare (challenge), să conteste și să chestioneze orice 

formă de autoritate, inclusiv pe cea care stă la baza legăturilor societale. Nisbet 

ajunge la concluzia că libertarianismul, supralicitând libertatea abstractă în 

defavoarea cele morale şi a celei interrelaţionale, ajunge să recunoască din ce în 

ce mai puțin diferențele substanțiale între coerciția familială, școlară, cea a 

comunității locale și coerciția centralizată a statului birocratic31. 

Tema autorității familiale și a celei regionale evoluează succesiv înspre 

polemica născută în jurul ideii de suveranitate națională și a gradului de 

legitimitate pe care aceasta îl încorporează. Distincția este clară: conservatorii 

pledează pentru un proces al descentralizării politice și administrative în 

conformitate cu preceptele guvernării limitate, în timp ce libertarienii 

îmbrățișează doctrina statului minimal, unde guvernarea se erijează în 

protectoarea drepturilor negative, rolul autorității fiind exclusiv garantarea 

păcii, asigurarea condițiilor optime de manifestare a libertății cetățenești și 

evitarea intervenționismului etatist în domeniile dreptului privat. Robert 

Nozick operează în vederea reducerii rolului guvernării la statutul unei 

                                                           
30 Ibidem, p. 7. 
31 Ibidem, p. 7. 
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asociații de protecție, care veghează la aplicarea drepturilor și care este arbitrul 

corectitudinii judiciare32. 

 

Piața liberă – o istorie a teoriilor economice din America anilor 1920-

1960 

 

Pentru a întregi tabloul viziunii conservatoare asupra societății în secolul 

al XX-lea e necesară o incursiune în teoria economică a pieței libere. Dacă 

teoriile sociale de agregare a indivizilor conțineau, la Burke, elemente 

religioase, morale și tradiționale, filosofii conservatori contemporani au 

diminuat valoarea moralității creștine ca unic resort al dinamismului organic în 

favoarea unor noțiuni care purced din filosofia libertății și care sunt accesibile 

unei națiuni americane constructiviste: piață liberă, autogestiune, 

constituționalism, descentralizare, voluntarism și antietatism. Pe această 

platformă ideologică este posibilă înglobarea, în spectrul conservator de 

dreapta, a libertarianismului și liberalismului clasic, a unor teorii politice care 

se fundamentează pe laissez-faire, și pe salvgardarea capitalismului, privit ca 

resort al prosperității și ca unic depozitar al libertății individuale. 

Fredrich Hayek, în lucrarea Constituția libertății, din 1960, propune două 

tipuri de abordări în teoria libertății: cea raționalistă franceză – teoria 

proiectului și cea empiristă - evoluționistă, a ordinii spontane. Teoria franceză 

credea în puterea rațiunii de a rezolva problemele societății în mod științific – 

eșecul este datorat, în opinia lor, doar lipsei de bunăvoință sau lipsei de 

cunoștere, probleme surmontabile prin educație sau progresul științelor. Acest 

tip de om este foarte încrezător în propria judecată, este pătruns de optimism și 

dragoste pentru un plan ideal de cârmuire, nu tolerează nicio abatere. Hayek 

vede neajunsul fatal al acestei atitudini: oamenii nu sunt numai niște piese inerte 

pe marea tablă a societății33. Tradiția franceză, împărtășind o abordare 

raționalistă, consideră libertatea un obiectiv colectiv absolut realizabil prin 

impunerea unui model unic valabil34. 

Filosofii scoțieni ai moralei, David Hume, Adam Smith și Adam Ferguson, 

alături de englezii Edmund Burke și William Paley, au teoretizat un mecanism 

impersonal de coordonare, în care ordinea este rezultatul spontan al 

                                                           
32 Robert Nozick, Anarhie, stat și utopie, Humanitas, 1997, pag. 163. 
33 Gabriela Tănăsescu în „Conservatorismul anglo-american contemporan‛, pag. 77, în lucrarea 

Conservatorismul. Istorie și actualitate, Ed. Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, 

București, 2007. 
34 Ibidem, p. 78. 
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interacțiunii dintre indivizi care își urmează propriile interese private. În acest 

fel, ei ajung să fie conduși de mâna invizibilă care produce un set de rezultate ce 

se dovedesc a fi în avantajul lor și neavând nicio intenție de a le produce. 

Pentru a explica modul de funcționare a unui astfel de mecanism impresonal 

de coordonare, autorii din tradiția ordinii spontane apelează la explicația de tip 

evoluționist – Hume formulează o teorie a emergenței și evoluției regulilor 

dreptății ca patern-uri recurente de comportament ce se stabilesc de-a lungul 

unui număr indefinit de interacțiuni. Evoluția se petrece la nivel cultural, nu 

biologic. De la o generație la alta, patrimoniul cultural este transmis prin 

învățarea și asimilarea instituțiilor și a obiceiurilor dovedite a avea succes. 

Hayek formulează principiul dispersiei cunoașterii ca problemă 

insurmontabilă a planificării economice. Principalul obstacol în calea 

succesului planificării îl reprezintă imposibilitatea de a aduna toată informația 

relevantă pentru a proiecta sau dirija un sistem economic planificat. 

Preferințele agenților comerciali sunt schimbătoare, dinamice și supuse 

adaptărilor continue. Piața liberă rezolvă această problemă deoarece nu 

presupune centralizarea și stocarea cunoașterii într-un singur loc, ci permite 

conservarea ei în formă dispersată. În opinia Aydei Rand, efortul individual 

direcționat spre propria bunăstare este unicul motor al civilizației și inovației. 

Adeptă a statului minimal, recuperează pentru libertarianism perspectiva 

kantiană a autonomiei.35 Individul rațional e capabil să-și dea legi sieși, să le 

respecte și el trebuie lăsat să o facă. Fiecare individ este o lume inviolabilă. 

Unul dintre cei mai influenți adversari ai pieței libere a fost John Maynard 

Keynes, Primul Baron Keynes de Tilton, economist britanic cunoscut pentru 

pledoaria sa în favoarea politicilor guvernamentale intervenționiste. Atacul lui 

Keynes, așa cum observau James M. Buchanan și Richard E. Wagner în 

lucrarea Democrația în deficit. Moștenirea politică a lordului Keynes, a vizat în mod 

deschis mecanismul de autoreglare al economiei de piață, perceput ca fiind 

ineficient în filosofia sa de funcționare: şocurile exogene nu se autoreglau de la 

sine şi nu asigurau revenirea economică ca întreg la un set de valori de 

echilibru. Nu ceea ce a propus Keynes face obiectul atenției studiului de față, ci 

felul în care teoria și viziunea sa s-au imprimat imagologic în expunerile 

economiștilor de la mijlocul secolului al XX-lea: „revoluţia‛ economică 

keynesiană marca îndepărtarea de vechea imagine a științei economice clasice, 

deși nu principiul pieței libere a generat criza economică, ci, dimpotrivă, 

                                                           
35 Dragoș Paul Aligică (coord.), Dreapta intelectuală.Teorii și școli de gândire ale dreptei contemporane 

occidentale, Ed.Humanitas, 2011. 
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echilibrarea bugetului guvernamental prin inflaționarea creditului a făcut-o. 

De la începutul anilor 1940, majoritatea economiștilor de profesie au privit 

economia într-un chip diferit de modul în care aceasta era interpretată în anii 

1920-1930, astfel că, în sensul general al expresiei, a avut loc o schimbare de 

paradigmă. Marea Depresiune dintre anii 1929-1933 a întărit considerabil rolul 

economiștilor în planificarea societății și i-a convins că apariția crizei 

economice nu a fost consecința unei simple erori de politică monetară, fapt 

pentru care aplicarea unor măsuri mai vaste și mai cuprinzătoare devenea 

dezirabilă în vederea evitării unei viitoare recesiuni. Teoria keynesiană părea 

să explice evenimentele anilor 1930 drept unul din rezultatele naturale posibile 

ale interacțiunii pieței libere. Politica non-intervenționismului îi putea lăsa pe 

oameni șomeri și nu putea să crească nivelul total al ocupării forței de muncă; 

băncile centrale nu puteau asigura o reîntoarcere la normalitate, drept urmare 

era imposibilă o reducere a ratelor dobânzilor. Aflat în blocaj, sistemul 

economic avea nevoie de un șoc sub impulsul unor forțe exogene reprezentate 

de cheltuieli guvernamentale bazate pe deficit. În acest fel se naște noua teorie 

a ocupării forței de muncă, numită „ştiinţa macroeconomică‛, ce implica în 

mod imperios un nou rol al statului. Statul expansiv, intervenționist devine 

aproape moral imperativ. El se vede obligat să intervină pentru a asigura 

bunul mers al economiei naționale, astfel că atracția imaginii unei țări cu un 

nivel ridicat al producției și al ocupării forței de muncă i-a motivat pe 

politicienii americani să adopte Legea cu privire la ocuparea deplină a forței de 

muncă în 1946. Teoretic, o echipă de consilieri economici prezidențiali 

alcătuiau previziuni privind investițiile, cheltuielile publice și comerțul, de 

unde rezultau previziunile despre echilibrul de producție și ocuparea forței de 

muncă. Rezultatul urma să fie comunicat decidenților politici, care manipulau 

bugetul guvernamental pentru a include schimbările cerute. În pofida erorilor 

de previziune, manifestate mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial, nu 

s-a făcut o cale întoarsă către o regândire fundamentală a atribuirii funcțiilor, 

căci recesiunile din anii 1950 erau considerate eșecuri ale răspunsului politic. 

Responsabilitatea pentru menținerea prosperității a rămas pe umerii 

guvernului, organul central care era nevoit să intervină în viața economică a 

statului prin politici de stabilizare. Acest tip de infiltrare guvernamentală în 

pulsația locală a comunităților economice a marcat o perioadă ce a contrastat 

puternic cu cea a relativei destinderi a pieței din intervalul 1921-1929. 

În fapt, destinderea pieței și laissez-faire-ul dintre 1921-1929 s-au 

caracterizat tocmai prin lipsa acestora. Așa cum evidenția Paul Johnson, 

colapsul economic din 1929 și extinderea recesiunii în Europa au fost 
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determinate de lipsa solidității unei mari părţi din piaţa împrumuturilor, slăbită și 

de amestecul constant al guvernului36. Președinții americani Warren Harding 

(1921-1923) și Calvin Coolidge (1923-1929), deși susțineau non-

intervenționismul și reducerea cheltuielilor guvernamentale la nivelul 

discursului politic, au menținut unele mecanisme politice în măsură să afecteze 

piața liberă: America era o țară cu taxe vamale ridicate, iar cei doi președinți nu 

au urmărit să le reducă, ci, dimpotrivă, au făcut exact contrariul. Legea 

Fordney-Mac-Cumber din 1922 și Legea Hawley-Smoot din 1930 au constituit 

lovituri serioase date comerțului american37. Mai mult, prin inflaționarea 

deliberată a rezervelor monetare și a creditului, prin conlucrarea Casei Albe și 

a Departamentului de Finanțe pentru menținerea comisioanele și dobânzile la 

nivel scăzut în mod artificial și prin politica împrumuturilor externe 

nerambursate (cazul Peru) au fost în măsură să provoace Marea Criză 

economică dintre 1929-1933. Intervenționismul prin crearea de credit artificial 

și ieftin era o invenție britanică, numită stabilizare38. Ea presupunea ca marii 

bancheri să ofere credit sistemului ori de câte ori economia dădea semne de 

slăbiciune. Cea mai cunoscută acțiune de acest fel a avut loc în 1927, când 

Benjamin Strong, guvernatorul Băncii de Rezerve Federale a New York-ului și 

Montagu Norman, guvernatorul Băncii Angliei au hotărât o nouă izbucnire a 

inflației, Banca Federală a New York-ului reducându-și rata dobânzilor cu o 

jumătate de procent. În cuvintele lui Strong, micul coup de whiskey dat pieței 

bursiere a rezultat în ultimul val de speculații39. 

 

A doua perspectivă asupra societății – Nisbet și destrămarea 

solidarităților 

 

Regândirea pieței libere în perioada postbelică a adus cu sine o renaștere 

conservatoare. Dacă Robert Nisbet își susține argumentația dintr-o perspectivă 

sociologică și istorică, Milton Friedman abordează problema de la originea sa 

economică și moralizează capitalismul. Putem afirma că cele două perspective 

se completează și se susțin reciproc, fiind complementare în raportul dintre 

nevoia solidarizării grupurilor sociale la Nisbet și nevoia libertății de acțiune 

economică la Friedman. Cu toate acestea, se fac simțite unele diferențe dintre 

cele două orientări: Nisbet continuă linia moralității pe care s-a înscris Edmund 

                                                           
36 Paul Johnson, O istorie a lumii moderne. 1920-2000, Ed. Humanitas, București, 2015, pag. 233. 
37 Ibidem, pag. 231. 
38 Ibidem, pag. 233. 
39 Ibidem, pag. 235. 
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Burke, manifestând un puternic scepticism asupra influenței morale a banului 

și regretând slăbirea legăturilor din cauze preponderent economice și mai 

puțin culturale. Milton Friedman, deși condamnă risipa și egoismul 

capitalismului irațional, edulcorează imaginea interacțiunilor economice, 

moralizând banul în numele libertății individuale. Acumulările financiare 

puteau genera solidarități atâta timp cât statul nu se manifesta în spectrul vieții 

private. Să urmărim însă cea de-a doua perspectivă conservatoare asupra 

societății, cea individualistă cu accente comunitariene elaborată de Robert Nisbet 

în lucrările sale. 

Lucrarea The Quest for Community, apărută în 1953, în America, a fost 

considerată de Nisbet, după cum el însuși afirma, drept una neoliberală sau 

politic-pluralistă, nicidecum conservatoare. După apariția acesteia, Nisbet 

începe să fie puternic revendicat de către conservatori pentru atitudinea sa 

antietatistă. În aceeași perioadă, apar cărțile lui Kirk Russell – The conservative 

Mind (1953) și a lui Fredrich Hayek – Road to serfdom (1944), lucrări care 

contribuie decisiv la renaşterea dreptei americane. Noul conservatorism nu avea 

de-a face cu orientările naționaliste de dreapta, din preajmă celui de-al Doilea 

Război Mondial, și nici cu tradiționalismul ori cu darwinismul social. Autorii 

se revendicau din școala liberalismului clasic, reinventând în America o 

tradiție politică ce se înscria într-o moderație de mult apusă pe continentul 

European. După cum el însuși afirma, am scris The Quest for Community cu 

sentimentul că atât Burke, cât și Toqueville sunt aproape de mâna mea40. Ceea ce 

aduce nou cartea lui Nisbet rezidă în conceptele de asociații intermediare, 

tensiunile perpetue între stat și familie și individualismul conceput ca 

fragmentare socială. Autorul precizează că asociațiile voluntare erau 

amenințate atât de individualism, cât și de naționalism, de teoriile dreptului 

natual și de utilitarism41. Înainte de apariția lucrării, ideile respective nu se 

bucurau de circulație intelectuală în SUA, ci mai degrabă în Germania și 

Franța. Cu toate acestea, Nisbet afirmă că le-a preluat în urma studierii 

dreptului roman și a istoriei Romei Antice în perioada Republicii și a 

Imperiului. Legea corporațiilor, cum o denumeau juriștii romani, implica 

absorbția virtuală de către stat a tuturor asociaților tradiționale sau voluntare. 

A doua sursă a autorului a fost studiul lui Otto von Gierke despre asociațiile 

intermediare din perioada Evului Mediu. Din lucrarea lui Gierke, spune 

Nisbet, se poate observa într-un mod cât se poate de aprins conflictul dintre familie și 

                                                           
40 Robert Nisbet, Still Questing, în The Intercollegiate Review, Fall 1933, pag. 43. 
41 Gabriela Tănăsescu, op. cit., p. 93. 
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stat, precum și impactul pulverizator al statului modern occidental asupra familiei și 

altor grupuri intermediare42. Inițial susținător al New Deal-ului american, ulterior 

puternic contestatar al acestei politici intervenționiste, Robert Nisbet îi imputa 

programului New Deal incapacitatea de a opri Depresia epocii (încheiată abia 

în 1941, momentul intrării SUA în război), birocrația administrativă și 

centralizarea poltică, economia anilor 1937-38, care se afla la nivelul anului 

1932 și care predispunea la stagnare financiară. Nu doar la nivel practic, ci și în 

plan retoric, guvernul federal adoptă o tehnică centralizatoare de solidarizare 

națională, acaparând traseul evoluției politicii americane prin formule relative 

precum National Community – o generoasă uniformizare sub spectrul 

infailibilității guvernamentale. Puterea se află în mâna guvernului, care se 

erijează în călăuzitorul comunității naționale. Singuralitatea idealului și 

unicitatea puterii dau impresia unei societăți unitare și stabile, însă nu au 

meritul de favoriza pluritatea atât de prețuită de conservatori. Iată primul 

paradox conservator contemporan: în pofida numelui său ce ar putea crea 

analogii retrograde, naționaliste sau tradiționaliste, el are misiunea, spunea 

Nisbet, de a demasca frauda unei sintagme precum comunitate națională. Ironic, 

el se întreabă dacă pe cetățeni nu i-ar deranja ca această comunitate națională, 

ghidată de un guvern central, să aibă și un Minister al Iubirii sau al 

Intimității43? Nisbet invita cititorii la prudență, întrucât o strategie folosită de 

unii susținători ai comunității naționale putea să afirme că vechile comunități 

tradiționale, ca biserica, vecinătatea, biserica, încep să dispară, fapt pentru care 

e nevoie de o comunitate națională care să le salveze. La polul opus, oferta 

individualismului ca alternativă logică la comunitatea națională nu oferea o 

alternativă consistentă. Nu indivizii singuri au fost cei care au dezvoltat 

America de la o coastă la alta, continuă Nisbet, ci grupurile, familiile extinse și 

asociațiile voluntare. În unele cazuri, o cantitate mare din ceea ce se preferă a fi 

denumit individualism nu este decât molozul lăsat de comunitățile dislocate și 

atomizate. George Bush, președintele SUA, într-unul din discursurile sale, a 

vorbit despre o naţiune de comunităţi, din mii de organizaţii religioase, sociale, 

etnice, etc. Nisbet așează cuvintele președintelui american alături de ideile lui 

Burke – de la micile patriotisme sau micile plutoane, la o națiune de 

comunități, de mii de organizații, toate variate, voluntare și unice. Singura 

condiție e ca acestea să fie organice, nu artificiale. Solidarizările locale nu fac 

obiectul contestației centrale, pe motiv de rasă, etnie sau discriminare, pretexte 
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43 Ibidem, p. 44. 
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pentru intervenționism și pentru acapararea gestiunii interne din partea 

guvernului. Integrarea unor grupuri etnice nu trebuie să fie săvârșită de către 

guvern – unica lui atribuție e aceea de a oferi cadrul legal propice unei astfel de 

integrări, dacă comunitățile respective o doresc – adică statuarea egalității 

tuturor persoanelor în baza legii, pentru a fi exclus rasismul sau discriminarea. 

În aceste condiții, asocierea unor diferite grupuri se face exclusiv voluntar, nu 

în mod coordonat, sub forma politicii de stat. Orice intruziune a organelor 

centrale, sub masca justiției sociale și a eliminării unui rasism iluzoriu, nu 

urmărește decât concentrarea unei cât mai mari puteri politice în mâna 

factorilor de decizie naționali. 

Misiunea unui partid conservator, după Robert Nisbet, ar fi efortul 

continuu de a diminua centralizarea, omnipotența și caracterul unitar al 

statului, împreună cu datoria sa externă și cu deficitul său.44 A doua ar fi 

protejarea, împuternicirea și creșterea, unde este necesar, a comunităților și 

asociaților care să clădească o ordine socială solidă. Nisbet reiterează vechile 

imperative burkeene într-o manieră contemporană, într-o lume nouă, 

consumată de cele două războaie mondiale și de centralizările masive ale 

regimurilor totalitare. În comparație cu filosoful englez, demersul lui Nisbet ia 

o cale întoarsă: el deconstruiește o societate cu puternice accente paternaliste, o 

ameliorează în instinctele sale subordonatoare față de guvern, în timp ce Burke 

dorește numai să conserve prezentul etern al societății engleze de la 1791. 

În repetate rânduri, combinația dintre război și centralizare politică a avut 

efectul unei erodări a structurii sociale. Firele sunt slăbite prin strângerea 

puterii de la centru. Fără niciun dubiu, există multe persoane libere în 

societatea americană din prezent: liberi de căsătorie și de familie, liberi de 

școală, de biserică, de națiune, de locul de muncă și liberi de responsabilitatea 

morală. Ceea ce sociologii înclină să numească dezintegrare socială nu este 

nimic altceva decât spectacolul numărului crescând de indivizi care joacă 

repede și liber cu alți indivizi în relațiile de încredere și de responsabilitate. 

Cauza poate să nu se afle în cadrul grupului, ci într-un magnet îndepărtat, 

precum statul centralizat sau seducția capitalismului, care slăbește relațiile 

individului cu familia și cu alte instituții de acest fel. Prin dispariția unor astfel 

de asociații, individul este lăsat liber și tot mai liber de constrângerile care 

modelează comportamentul. Guvernul, argumenta Toqueville, departe de a a 

încerca să împiedice această erodare a limitelor, o încurajează în interesul 
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propriei puteri. Alți teoreticieni, precum Burke, Carlyle sau Marx, au 

considerat factorul economic ca fiind central în procesul de slăbire al 

legăturilor. Relațiile de rudenie și vecinătate, care au avut un rol fundamental 

în istoria societății umane, au fost dintr-o dată transpuse în relații materiale, 

animate de puterea banului. Ceea ce individul face pentru soția lui, pentru 

copii sau pentru rudele sale, pentru vecini sau pentru alți parteneri, în vederea 

menținerii coeziunii familiei, a conservării locului de muncă și chiar pentru a-și 

defini identitatea, o face acum în virtutea legăturii de bani (cash nexus). Tot mai 

puțin, observă Nisbet, sunt înclinați oamenii să depindă de virtutea prudenței 

și a responsabilității sociale în gestionarea avuției, și tot mai mult se bazează pe 

Fortună. Prin Fortuna, Nisbet înțelege o transpunere a mentalității de joc de 

noroc din incinta cazinoului în cadrul familiei și a vieții comunității. Norocul, 

riscul și boom-ul material intră în contradicție cu consistența surselor de venit și 

cu așezarea liniștită a unei familii în societate. Central în procesul de evaporare 

a celor două tipuri de proprietate, producător și consumator, este caracterul 

schimbător al familiei. În pofida mitului omului economic, al individului 

antreprenor revendicat de teoria istorică a capitalismului, principiul 

conducător al dinamicii capitalismului a fost pentru multă vreme furnizat de 

familia clasei de mijloc – o familie care până recent, sublinia Nisbet, se 

considera a fi inseparabilă de trecut sau de prezent.45 Capitalistul tipic, 

individualistul prin excepție, nu lucra numai pentru el însuși în trecut. El nu 

era o ființă a interesului atomizat, ci lucra pentru familia sa, adică în primul 

rând pentru copii săi și pentru copii copiilor săi, și astfel pentru viitor – era o 

investiție de cursă lungă vitală pentru a crea valori. În aceste circumstanțe, 

fluctuația activă a acțiunilor (incessant turnover of shares) și mobilitatea ridicată 

a operatorului sunt imperative. Cei care sunt ancorați în tradiție, în conceptele 

antice de onorare, încredere și loialitate vor fi inevitabil pierduți. 

Conservatorismul, încheie Rober Nisbet, este astăzi o anatemă. Fiecare individ 

vrea să fie bogat, dar în egală importanță, slăbește în relația sa cu orice și cu 

oricine – echitate, familie, biserică etc. Într-o scenă de acest fel, chiar și cei 

bogați se simt săraci. Banii devin propriul lor scop, ducând astfel la un dispreț 

care rezidă în fascinația aproape narcotică pe care o exercită puterea banului. 

 

 

                                                           
45 Robert Nisbet, The Present Age. Progress and anarchy in America, Liberty Fund, p. 109. 
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A treia pespectivă asupra societății – Friedman și virtuțile 

capitalismului 

 

Ultima perspectivă conservatoare asupra societăţii, cea individualistă, cu 

extinderi libertariene şi chiar anarho-capitaliste, îi aparține economistului 

Milton Friedman. Revendicat de conservatori și libertarieni deopotrivă, 

Friedman are meritul de a reuși să unifice cele două filosofii politice din punct 

de vedere economic. În prezent, între forțele politice americane ale 

Republicanilor conservatori și Libertarienilor există un consens economic 

fundamentat pe argumentele pieței libere, teoretizate de Friedman, și o luptă 

susținută împotriva centralizării și politicii de intervenție guvernamentală 

dusă de Partidul Democrat. 

În lucrările Capitalism și libertate (1962) și Libertatea de a alege. O declarație 

personală, publicată în 1980, Milton Friedman considera că valoarea primă a 

egalității conservatoare se traduce prin egalitatea în fața lui Dumnezeu, 

urmând ca după Războiul Civil din America, sensul său să migreze spre 

egalitatea de șanse. Aceste două tipuri de egalități, în opinia economistului, nu 

intră în contradicție cu principiul libertății, înțeles ca fiind capacitatea civică de 

a dispune de propria viață și de a o trăi după propriile alegeri46. Așadar, atât 

egalitatea, cât și libertatea servesc aceleiași valori fundamentale – aceea că 

fiecare individ trebuie privit ca scop în sine. Observația anterioară are meritul 

de a plasa individualitatea în sfera interesului privat, nicidecum colectiv. Se 

poate observa aici un refuz al comuniarismului, inclusiv al celui nisbetian, 

considerat nelegitim. Individul dispune de posibilitatea de a alege dacă 

finalitatea acțiunilor sale vizează sau nu colectivitatea. Primordială rămâne 

atenția pentru îmbunătățirea vieții personale, prin mijloace legale, care nu se 

manifestă în defavoarea altor indivizi. Viziunea conservatoare asupra societății 

nu poate fi înțeleasă exhaustiv în condițiile actuale dacă nu există o raportare 

perpetuă la valorile celor care o contestă: în ultimele decenii ale secolului al 

XX-lea, în America a apărut un nou fel de a înțelege egalitatea – egalitatea 

rezultatelor.47 E vorba de ideea conform căreia fiecare ar trebui să aibă același 

nivel de trai, același venit, aceeași finalitate. Desigur, atracția egalitarismului 

nivelator a fost promovată de un Leviatan guvernamental tot mai extins și care 

a încercat să impună tot mai multe restricții libertăților individuale. Milton 

argumentează în defavoarea acestei înțelegeri prin apel la diversitatea și 

inegalitatea naturală: Egalitatea în faţa lui Dumnezeu – egalitatea personală! – este 

                                                           
46 Milton Friedman, Libertatea de a alege. O declarație personală, Ed. Publica, București, 2009, p. 186. 
47 Ibidem, p. 192. 
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importantă tocmai pentru că indivizii nu sunt identici. Valorile, preferințele și 

abilitățile lor diferite îi vor determina să își dorească moduri de viață diferite. Egalitatea 

personală presupune respectul pentru dreptul lor de a face această alegere, nu 

impunerea valorilor sau judecăților altora48. Era tocmai argumentul lui Burke, 

îmbrăcat într-o haină modernă, a nevoii de a curs diversității naturale în 

condițiile în care rațiunea unui singur om este incapabilă să pătrundă și să 

cuprindă experiențele unei plurități de rațiuni, a unei comunități care își 

cunoaște nevoile și care, în urma experienței istorice pe care a acumulat-o, 

poate să ofere un răspuns satisfăcător cu privire la modalitățile de rezolvare a 

respectivelor probleme. 

Egalitatea, constata Alexis de Tocqueville în lucrarea clasică, Despre 

democrație în America, scrisă după vizita sa prelungită din 1830 în America, are 

un dublu sens și poate genera două atitudini diferite: de pe-o parte, pasiunea 

egalității este capabilă să genereze nevoia de a ieși în evidență, o pasiune care 

să îi ridice pe cei umili în rândurile celor măreți; dar există, de asemenea, în inima lor 

un simț depravat al egalității, care îi împinge pe cei slabi să îi coboare pe cei puternici 

la propriul nivel și îi reduce pe oameni la a prefera egalitatea în sclavie inegalității în 

libertate49. Profetic, Toqueville anticipa amenințarea pe care o poate reprezenta 

egalitatea șanselor și egalitatea rezultatelor. Milton Friedman propune, în locul 

egalității de șanse – pe care o consideră imposibilă și nerealistă, atâta timp cât 

locul, familia, educația și chiar integritatea fizică diferă de la individ la altul – o 

carieră deschisă talentelor, după expresia franceză Une carriere ouverte aux les 

talents. Noua interpretare conservatoare diferențiază și ierarhizează oamenii în 

societate în funcție de meritele și de aptitudinile personale, fără a lua în calcul 

determinăriile de ordin național, sexual, religios, etnic sau valoric. Ea 

transgresează înțelegerea meschină a originilor, deseori utilizată ca pretext 

politic de combatere a unei discriminări închipuite, și o leagă de principiul 

libertății individuale de manifestare privată, fără constrângeri guvernamentale. 

Cu toate acestea, dacă unei persoane i se interzice accesul la o funcție pe baza 

etniei, culorii sau religiei, aceasta devine o încălcare flagrantă a dreptului lor la 

viață, libertate și fericire, neagă egalitatea de șanse și sacrifică libertatea unora 

în avantajul altora. Problemele de acest fel sunt surmontabile prin aplicarea 

justă a egalității în fața legii, fără nicio diferențiere pe baza altor principii. 

Egalitatea de șanse înțeleasă astfel de economiștii epocii stă la baza pieței 

libere, unde fiecare are dreptul de a intra într-o afacere, de a urma orice 

ocupație, de a vinde și de a cumpăra, de a se bucura de beneficiile propriei 

                                                           
48 Ibidem, p. 187. 
49 Alexis de Toqueville, Democracy in America, ed. Francis Bowen (Boston: John Allyn, Publisher, 1863), 

vol. I, pp. 66-67. 
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reușite sau de a suporta costurile eșecului. Fundamentul este performanța, nu 

originea, religia sau naționalitatea. Se poate obiecta că societatea liberă nu îi 

împiedică pe unii oameni să obțină poziții privilegiate, dar atâta timp cât este 

menținută libertatea, aceasta va asigura mobilitatea socială necesară ca pozițiile 

respective să nu devină instituționalizate. Flexibilitatea socială va permite celui 

dezavantajat astăzi să devină privilegiat mâine, fără a se închide în privilegiul 

său ca într-o castă în care nu poți intra și din care nu poți ieși. 

 

Considerații finale 

 

Incursiunea de față a parcurs un interval temporal vast – de la Burke până 

la Milton Friedman și până în prezent s-au petrecut multe schimbări socio-

politice: votul universal este respectat în toate țările europene, drepturile și 

libertățile cetățenești se bucură de o protecție internațională instituționalizată 

la nivelul organelor Uniunii Europene, iar naționalismul și radicalismul 

secolului al XX-lea a scăzut semnificativ în intensitate. Ideea burkeeană a 

aristocrației naturale înnăscute, văzută ca singura clasă capabilă să conducă 

eficient o societate inegală în esența ei, a căzut în desuetudine, iar 

recrudescența ei este puțin probabil să se producă. Pe lângă ordinea socială 

dată de natură, Burke avea credința, cu unele rezerve, că natura a înzestrat 

societatea cu materialele necesare alcătuirii unei aristocrații meritocratice, 

bazate nu pe descendență, ci pe posibilitățile de devenire ale individului într-

un mediu favorabil manifestării libere a acestuia. Putem astfel crea o punte de 

legătură între conservatorismul primar și cel contemporan american – Milton 

ridică libertatea omului la rang de dogmă a noului conservatorism, cel scos de 

sub aripa ideologiei și integrat organic în tabloul economic al pieței libere. Deși 

am expus trei perspective conservatoare asupra societății, se pot contura destul 

de clar o serie de permanențe care persistă în trecerea timpului și care rămân 

actuale, în pofida profundelor transformări pe care le-a cunoscut ordinea lumii: 

egalitatea în fața legii, nu și între categoriile sociale, egalitatea șanselor, nu și a 

rezultatelor, piață liberă, descentralizare, ordine morală și moderație 

ideologică, reformism, nu revoluționarism, gradualism și, în cele din urmă, 

capitalism. Egal aplicabile atât în secolul al XX-lea, cât și în secolul al XVIII-lea, 

avertismentele lui Burke atrag atenția asupra pericolului unei elite fanatice, 

care cere conformitate ideologică: To them [the French revolutionaries], spunea el, 

the will, the wish, the want, the liberty, the toil, the blood of individuals is nothing. 

Individuality is left out of their scheme of government. The state is all in all50. 

                                                           
50 Russell Kirk, The Conservative Mind From Burke to Santayana 

(Chicago: Henry Regnery Company, 1953),  p. 60. 
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Abstract: Generally, there are two perceptions of the Romanian 19th century 

intellectuals on the peasantry: one negative, more dominant in the doctor’s speeches, 

where the peasants were seen miserable, ignorant,a being more close to the animals 

than humans, and one positive, dominant in the works of the writers, that sees 

peasantry as the main keeper of the traditions, the essence of a nation, usually 

idealizing its role in the forming of the cultural heritage. As there is already a study 

that deals with the first case, we have chosen to study the perceptions of a writer that is 

well-known in the Romanian literature – Ioan Slavici. We have chosen to study this 

author not only because of his renown in the Romanian literature and politics, but also 

due to his familiarity with both the peasantry in Austria-Hungary and in Romania. 

For the reasearch to be comprehensive, we have tried to analyse some works from 

almost every fictional and nonfictional genre Slavici had approached. 
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1. Introducere 

 

-Nu mi-aș face prea multe griji în legătură cu aceasta, fiule. Mai ales în privința 

țăranilor și a servitorilor. Ei nu simt la fel ca noi. 

-Dar și ei sunt oameni. 

-Nu chiar. Ar putea fi chiar o altă specie. Ce s-ar întâmpla dacă noi nu i-am ține 

în frâu? Nu ar mai munci pământul. Și-ar sări unul la gâtul altuia dacă nu i-am opri 

noi. Admite faptul că sunt conduși de instinct. Evident, asta e o generalizare, există și 

indivizi care s-au ridicat deasupra instinctelor. Personal, cred că asta este originea 

                                                           
* Studentă în anul al III-lea la Facultatea de Istorie și Filosofie, specializarea Istorie, din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai. Coordonator științific: Conf. dr. Constantin Bărbulescu, Universitatea Babeș-

Bolyai. 
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nobilității. Chiar și azi, cu ajutorul zeilor, prin muncă grea și cu ceva noroc un 

asemenea om s-ar putea ridica mai presus de condiția sa. Însă ca grup... 

Andrew Ashling, The invisible Chains – Part 2: Bonds of Fear1 

 

În ciuda faptului că citatul de mai sus nu provine nici din vreun discurs, 

memoriu, scrisoare ori altă lucrare ce ar putea fi considerată drept o sursă 

primară istorică, nici din vreo altă scriere științifică, ci dintr-o operă de ficțiune 

apărută doar acum câțiva ani, mi s-a părut totuși relevant, întrucât aduce în 

discuție două dintre perspectivele asupra țăranului și țărănimii în general în 

secolul XIX și începutul secolului al XX-lea. Viziunea negativă, cea care, după 

cum se poate observa, domină citatul, este reprezentativă pentru paradigma 

sălbaticului. Această viziune apare, în cazul spațiului românesc, cu precădere 

în discursurile medicilor, după cum reliefează Constantin Bărbulescu în 

lucrarea România medicilor2. 

A doua viziune, poate mai puțin vizibilă la o primă vedere, schițată în 

citat de vorbele fiului (Dar și ei sunt oameni), constituie paradigma 

autohtonului3. Ea încearcă să îl pună pe țăran într-o lumină mai favorabilă, 

uneori imaginea sa fiind chiar idealizată; țăranul este văzut adeseori în acest 

caz cel care conservă tradițiile, însuși esența poporului român. Această a doua 

viziune își face simțită prezența mai ales în operele scriitorilor de secol XIX. Un 

caz interesant pentru acest studiu îl reprezintă Ioan Slavici, nu doar datorită 

faptului că face parte din cei patru mari clasici, ci mai ales datorită 

provenienței sale dintr-o familie de țărani și a cunoașterei situației țăranilor 

români atât din Vechiul Regat, cât și din Austro-Ungaria. 

 

2. Copilăria și educația scriitorului 

 

Ioan Slavici s-a născut la 18 ianuarie 1848 ca al doilea copil din cei cinci ai 

Elenei Borlea și Sava Slavici, un cojocar destul de înstărit din Șiria, sat aflat în 

apropiere de Arad. Despre Șiria, satul unde s-a și născut și și-a petrecut și 

copilăria, Slavici avea să afirme cu mândrie în memoriile sale că este cel mai 

                                                           
1 Citat preluat de pe: https://www.goodreads.com/quotes/tag/peasants, accesat pe 31.12.2017. 
2 Constantin Bărbulescu, România medicilor. Medici, țărani și igienă rurală în România de la 1860 la 1910, 

Humanitas, București, 2015, 356 p. 
3„Ţăranii români din secolul al XIX-lea: violul şi incestul erau foarte dese, iar casele erau doar nişte 

găuri în pământ, unde familia stătea înghesuită‛ 

,http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/Taranii-romani-secolul-xix-lea-violul-incestul-erau-foarte-dese-

casele-erau-doar-gauri-pamant-familia-statea-inghesuita-1_55536449cfbe376e35285ccb/index.html, 

accesat pe 31.12.2017. 

https://www.goodreads.com/quotes/tag/peasants
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/Taranii-romani-secolul-xix-lea-violul-incestul-erau-foarte-dese-casele-erau-doar-gauri-pamant-familia-statea-inghesuita-1_55536449cfbe376e35285ccb/index.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/Taranii-romani-secolul-xix-lea-violul-incestul-erau-foarte-dese-casele-erau-doar-gauri-pamant-familia-statea-inghesuita-1_55536449cfbe376e35285ccb/index.html
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mare și mai de frunte dintre satele din Podgorie4, iar despre locuitorii săi precizează 

următoarele: Fiind mai înstăriți, mai înaintați în cultură și mai sfătoși, podgorenii, 

aproape numai români, se sâmt ei înșiși, și sunt socotiți și de alții, cei mai de frunte 

dintre românii din partea locului, iar fruntea frunții, adecă cei mai de frunte dintre 

podgoreni, sunt șirienii5. Prin părinții săi, Slavici a avut rădăcini din mai multe 

provincii românești – prin tatăl său, din Transilvania și Țara Românească 

(bunicii acestuia erau din Oltenia), iar prin mamă, din Moldova (familia sa se 

trăgea din satul Borlești, aflat în județul Neamț)6.  

Amănunte despre viața sa le putem afla din numeroasele sale memorii, 

cele mai cunoscute sunt Închisorile mele (1920), Amintiri (1924) și Lumea prin care 

am trecut (1924). Dacă în primele două vorbește mai mult despre perioada de 

maturitate, despre viața petrecută atât în închisorile din Imperiul Austro-

Ungar, cât și în cele din România, dar și despre legăturile cu cei de la Junimea, 

în cea din urmă realizează o descriere detaliată a universului copilăriei și a 

tinereților sale, de care a fost profund influențat. Acest lucru ce reiese și dintr-o 

scrisoare trimisă în 1872 revistei Convorbiri literare, în care afirmă: Întreaga 

copilărie a mea n-a fost decât o poveste lungă și frumoasă7. 

Pe lângă înfățișarea unor momente din copilăria sa, Slavici amintește 

ocazional în Lumea prin care am trecut caracteristici ale prietenilor, vecinilor și a 

altor oameni pe care îi întâlnea, în cea mai mare parte țărani. Atât pe podgorenii 

noștri, cât și pe cei mai apropiați dintre vecinii lor, pe mureșeni, pe câmpeni și pe 

luncani, nu pot să mi-i aduc aminte decât ca oameni cu inimă deschisă, totdeauna 

voioși și doritori de mese-ncărcate8 Pomenește totodată și de ospitalitatea acestora 

– era deci lucru de neiertat să nu te duci și tu la casa celui ce-a făcut popas la casa ta, și 

multe drumuri făceau oamenii cucmsecade numai și numai pentru ca să poată poposi 

mai ici, mai colo9. Pretutindeni pe unde mă duceam, oamenii mă îmbrățișau cu 

dragoste, încât minune nu-i dacă m-am pătruns în curând de gândul că lumea e 

alcătuită din oameni care mă iubesc și pe care am deci să-i iubesc și eu10. 

                                                           
4 Ioan Slavici, „Lumea prin care am trecut‛, în Constantin Mohanu (editor), Ioan Slavici, Amintiri. 

Închisorile mele. Lumea prin care am trecut, Editura Albatros, București, 1988, p. 375. 
5 Ibidem, p. 376. 
6 Adriana Dumitrescu, Introducere în opera lui Ioan Slavici, Editura Didactică și Pedagogică, R. A., 

București, 1997, pp. 8-9. 
7 Scrisoarea d-lui I. Slavici către redacțiune, relativă la Zâna Zorilor, în Convorbiri literare, anul VI (1872), 

nr. 3 (1 aprilie), p.90. 
8 Ioan Slavici, op. cit., p. 378. 
9 Ibidem, p. 379. 
10 Ibidem, p. 380. 
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În ceea ce privește educația, Slavici își formează încă de timpuriu un 

sistem moral solid, datorită lecțiilor de morală și de bună cuviință primite de la 

mama și bunicul său, de care amintește adeseori în memoriile mai sus 

menționate. Educația formală avea să o înceapă din 1854, când este trimis la 

școala din sat. Demnă de menționat este legătura strânsă în care se afla 

comunitatea în care trăia, de care menționează în Lumea prin care am trecut : Era 

o strânsă legătură între casă, școală și biserică, între noi, copiii, eram cuprinși mereu 

de sâmțământul că fiecare dintre noi face parte nu numai din familia sa, ci dimpreună 

cu aceasta și din obștia creștinească și că bine pentru el nu poate să fie decât ceea ce și 

pentru toți ceilalți e bine11. Despre această legătură avea să vorbească și în câteva 

articole din vremea maturității, în care critică încercarea politicului și 

urbanului de a o desființa prin intervenția lor asupra lumii satului. 

Gimnaziul îl urmează mai întâi la Arad, iar apoi la Timișoara, pentru a 

învăța germană. Din cauza faptului că starea materială a familiei sale se 

înrăutățește, este nevoit să dea lecții particulare ca să se întrețină. În 1868 

revine la Arad, unde se înscrie în ultimul an la Liceul Maghiar de aici12. 

Bacalaureatul nu-l dă nici la Arad, nici la Timișoara. Motivul îl menționează tot 

în memoriile sale: Lucrurile veniseră așa că pentru examenul de clasa VIII m-am 

prezentat la Arad prea târziu, când ceilalți făceau examenul de maturitate. Am alergat 

la Timișoara. Tot prea târziu. Am fost îndrumat să mă duc la Sătmar13, unde îl trece. 

În toamna aceluiași an se înscrie la Facultatea de Drept și Științe a 

Universității din Budapesta și se implică în activitățile Societății „Petru Maior‛. 

Din cauza unor probleme de sănătate și pentru că nu mai avea cu ce să se 

întrețină, se reîntoarce în 1869 în ținuturile natale și intră ca secretar la 

notariatul din Cumlăuș, o comună aflată în apropiere de Șiria14. Se pare însă că 

nu numai din motive obiective renunțase el la studiile universitare din 

Budapesta, în realitate neavând nici mare tragere de inimă pentru ele, dovadă 

o mențiune din Lumea prin care am trecut : Școli așa-zise mari la Cumlăuș, ce-i 

drept, nu erau, dar eu tot am învățat acolo neasemănat mai multe decât la 

Universitatea din Pesta15. Nu a rămas pentru mult timp aici, în septembrie 

oferindu-se ca voluntar pe un an într-un regiment din Viena, unde își continuă 

totodată și studiile la Facultatea de Drept a Universității din Viena. Aici îl 

întâlnește pe Eminescu, alături de care leagă o prietenie strânsă. Amândoi 

                                                           
11 Ibidem, p. 395. 
12 Emilia-Alina Pop, Imaginea satului în nuvelele lui Ioan Slavici,Editura Napoca Star, 2015, p. 5. 
13 Ioan Slavici, op. cit., p. 413. 
14 Constantin Cubleșan, Ioan Slavici, Editura Recif, Cluj-Napoca, 1994, pp. 5-6. 
15 Ioan Slavici, op. cit., p. 419. 
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aveau să se afle printre fondatorii Societății academice sociale-literare 

„România Jună‛, ocupându-se și de serbarea comemorativă de la Putna. 

Perioada petrecută la studii în Viena a reprezentat o treaptă hotărâtoare în 

formarea intelectuală a ardeleanului, tot aici intrând în contact și cu operele 

unor mari filosofi, precum Kant, Aristotel, Schopenhauer, Confucius etc16. 

 

3. Începuturile carierei scriitoricești – operele dramatice, basmele și 

povestirile 

 

În perioada petrecută la Viena, sub îndrumarea lui Eminescu, începe să 

scrie primele opere. Fiind recomandat de Eminescu directorului revistei 

Convorbiri literare încă din 1870, debutează în coloanele acesteia în 1871 cu o 

comedie, Fata de birău17. Acțiunea se petrece într-un sat ardelean, Ciohotești, 

însă în plin plan nu se află țăranii, ci elita satului – birăul (primarul), Badea 

Hârlea, fiica sa, Anița, învățătorul din sat, Cimbru, care o iubește pe Anița, și 

Tănase-a-Popii, teolog. Comedia se construiește în jurul poveștii de dragoste 

dintre Anița și Cimbru, precum și intrigile lui Tănase-a-Popii de a-l denigra pe 

învățător și de a ajunge la mâna și zestrea Aniței, manipulându-l pe tatăl 

acesteia, Badea Hârlea. În cele din urmă lucrurile sunt aduse pe făgașul cel bun 

de Mitru Florii-Cucului, un „om din sat‛, care se arată de partea cuplului de 

îndrăgostiți încă de la începutul operei. Prin această comedie, Slavici încearcă 

să satirizeze anumite defecte, precum parvenitismul, lenea, impostura, 

demagogia etc, întruchipate în persoana lui Tănase-a-Popii18. 

Slavici ar fi dorit să-și câștige un renume în literatură prin teatru, 

considerând că astfel ideile sale de schimbare a societății ajungeau în mod 

direct la mase19. Acest entuziasm pentru dramaturgie avea să i-l destăinuiască 

într-o scrisoare lui Iacob Negruzzi : am o dispoziție deosebită pentru arta 

dramatică20. Din acest motiv a mai avut încă alte câteva încercări în dramaturgie 

– două comedii: Toane sau vorbe de clacă (1875) și Polipul unchiului (1875), și 

două drame eroice: Bogdan-Vodă (1876) și Gașpar Grațiani (1888). Din nefericire, 

niciuna dintre acestea nu i-a adus notorietatea visată în literatură. Acest lucru 

                                                           
16 Adriana Dumitrescu, op. cit., pp. 12-13. 
17 Constanța Bărboi, Ioan Slavici – pagini alese: comentarii, sinteze, personaje, noțiuni de teorie literară, Meteor 

Press, București, 2007, p. 10. 
18 Constantin Cubleșan, op. cit., p. 124. 
19Ibidem, p. 120. 
20 Scrisoare de la Ioan Slavici către Iacob C. Negruzzi, datată 18 martie 1872, Viena, apud Ion Dodu 

Bălan, „Opera dramatică și liniștea epică‛, în Virgil Vintilescu (coord.), Slavici. Evaluări critice, Editura 

Facla, 1977, p. 30. 
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ar putea avea ca explicație, după cum apreciază Ion Dodu Bălan, inventivitatea 

săracă în vederea creionării personajelor din clasele exploatatoare, care domină 

teatrul lui Slavici, în contrast cu succesul de care dă dovadă în creionarea 

personajelor din lumea rurală21. 

Printre primele preocupări ale lui Ioan Slavici ca scriitor s-au numărat și 

basmele și poveștile, predilecția pentru creațiile populare având-o încă din 

copilărie – Cât am fost în casa părinților mei,am ascultat, cât am fost departe de ea, 

am spus la povești: povestea a fost fondul plăcerilor mele din copilărie22. Acest citat ar 

putea avea legătură și cu ideea ingenioasă a bunicului său, care, pentru a-l 

răsplăti, nu-i oferea dulciuri sau jucării, ci povești23.Astfel, Slavici a fost printre 

primii care au încercat să sistematizeze cunștințele despre folclorul românesc 

tocmai prin atenția pe care a acordat-o creației populare, motiv pentru care 

Dumitru Pop l-a încadrat în categoria etnopsihologilor, alături de Grigore 

Silași24.Ca lucrări științifice legate de folclor s-a remarcat prin Die Rumänen in 

Ungarn Siebenbürgen und der Bukovina (1881), în care tratează din punct de 

vedere istoric diverse aspecte culturale și sociale ale românilor din Austro-

Ungaria, aceasta fiind în fapt și prima monografie românească de tip 

etnografic. Asupra chestiunilor legate de folclor a mai revenit și ulterior în 

diverse articole din Tribuna25, însă preocuparea sa pentru folclor este vizibilă 

mai ales în basmele și povestirile pe care le-a scris. 

În ciuda faptului că își publică primul basm în 1872 (Zâna zorilor), 

volumele de Povești ale lui Slavici aveau să vadă lumina tiparului abia la 

începutul secolului următor. Existase dorința de a și le publica într-un volum 

în limba română26 și înainte de 1900, dar fie din cauza lipsei de timp, date fiind 

preocupările multiple ale scriitorului, fie din cauza unor posibile neînțelegeri, 

acest lucru nu a mai fost posibil. Astfel, primul volum apare în 1908, 

cuprinzând șapte povești ce apăruseră anterior în Convorbiri literare, în Tribuna 

din Sibiu și în Tribuna din Arad. În 1923 avea să reediteze acest prim volum și 

                                                           
21 Ion Dodu Bălan, „Opera dramatică și liniștea epică‛, în Virgil Vintilescu (coord.), Slavici. Evaluări 

critice, Editura Facla, 1977, p. 60. 
22 Scrisoarea d-lui I. Slavici către redacțiune, relativă la Zâna Zorilor, în Convorbiri literare, anul VI (1872), 

nr. 3 (1 aprilie), p.90. 
23 Emilia-Alina Pop, loc. cit. 
24 Dumitru Pop, Ioan Slavici, teoretician al folclorului, în C. Mohanu (editor), Ioan Slavici, EdituraEminescu, 

București, 1977, pp. 172-173. 
25Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii românești, Editura Enciclopedică Română, București, 1977, p. 211-213. 
26 Traduceri în alte limbi ale unor povești au fost publicate în câteva volume, precum Rumänische 

Skizzen (1877) și Rumänischen Marchen (1882). (în Constantin Mohanu, „Note și comentarii‛, în Ioan 

Slavici, Opere, vol. V: Povești. Teatru, , EdituraFundației Naționale pentru Știință și Artă, EdituraUnivers 

Enciclopedic, 2004, p. 785). 



 
113 

să îl publice și pe al doilea, care, deși cuprinde mai multe povestiri 

(doisprezece), după părerea lui Constantin Mohanu, acestea sunt în mare parte 

inferioare din punct de vedere calitativ celor din primul volum. Alte câteva 

povești au rămas în periodice27. 

În ceea ce privește modul de lucru în realizarea poveștilor, Slavici a 

încercat să realizeze din variantele culese, pe care le compara, îmbina și 

analiza, un întreg nou. Acest întreg însă nu e o simplă compilație folclorică, ci 

prezintă și elemente de creativitate ale autorului. Ulterior avea să renunțe la 

această metodă de lucru și să dezvolte doar una dintre variantele găsite în 

propriul său stil28. Demnă de menționat este și analiza lui Enea Hodoș în 

privința modului de lucru: Inferior lui Creangă în ale basmelor, dl Slavici e 

considerat totuși între puținii cari știu să reproducă poveștile nepretențioase ale 

țăranului păstrându-le naivitatea originală, cu forma simplă, curată, fără zbuciumările 

de stil, ce ne întâmpină azi tot mai adesea la tinerii noștri povestitori. Ca în toate 

povestirile sale, autorul și aici este preocupat de trebuințele sufletești ale lumii pentru 

care scrie. Prea este dascăl excelent, prea este desăvârșit în experiențele vieții, ca să se 

poată scutura de gândurile moralizatoare în literatură, ba poate mai ales în literatură29. 

Deși în majoritatea basmelor există personaje care, prin descrierea lor, fac 

trimitere la țărani (Florița din codru, Limir-Împărat, Stan Bolovan, Petrea prostul, 

Ioanea mamei etc.), foarte puține reliefează viața țăranului, ele punând mai mult 

accentul pe elementul fantastic sau moralizator. Însă există și câteva care pun 

mai mult accentul pe viața rurală, precumPeștele pe brazdă, Păcală în satul lui, 

Din poznele lui Dincă. În primele două, acțiunea se petrece în lumea satului, 

personajele fiind întruchipate de țărani. În Peștele pe brazdă este vorba despre 

încercarea unei babe de a-i demonstra moșului ei, cu care are pentru prima oară 

o ceartă dintr-un motiv pueril, că o femeie poate să-și facă bărbatul nebun numai 

dacă vrea30, oricât de înțelept ar fi acesta.Interesante pentru subiectul de studiu 

sunt câteva detalii care nu apar tocmai în prim-plan: credința uneori destul de 

naivă a țăranului în minuni, ilustrată prin episodul în care moșul e fel convins 

că din brazda lui au răsărit pești ca printr-o minune dumnezeiască, dar și rolul 

comunității sătești care, unită, încearcă să-l aducă înapoi pe calea cea dreaptă 

pe moș, ce pare a fi înnebunit. 

                                                           
27 Constantin Mohanu, „Note și comentarii ‛, în Ioan Slavici, Opere, vol. V: Povești. Teatru, , 

EdituraFundației Naționale pentru Știință și Artă, EdituraUnivers Enciclopedic, 2004, pp. 786-789. 
28 Ibidem, pp. 778-779. 
29 Enea Hodoș, I. Slavici, „Povești”, în Luceafărul, anul VIII, nr. 12, 16 iunie 1909, pp. 279-280. 
30 Ioan Slavici, Peștele pe brazdă  

,http://www.ioanslavici.eu/opere/povesti/pestele_pe_brazda.html#.WkwdkPTvabI , accesat pe 3.1.2018. 

http://www.ioanslavici.eu/opere/povesti/pestele_pe_brazda.html#.WkwdkPTvabI
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În Păcală în satul lui, avem de-a face cu țărani atât în postura de personaj 

individual, cât și în postura de personaj colectiv. Făcând abstracție că Păcală 

este el însuși un țăran, pentru că el aparține mai mult ficțiunii decât sferei 

realului, o scenă interesantă în care este descris țăranul ca personaj individual 

este atunci când Păcală poposește în casa unei femei de la marginea unui sat – 

sunt evidențiate teama femeii de gura satului, încercarea acesteia de a da bine 

în ochii lumii, prin pregătirea celor mai alese bucate în întâmpinarea vornicului 

satului, precum și o frescă din viața cotidiană a țăranilor care, datorită 

păcălelilor lui Păcală, se tranformă într-o zi de sărbătoare. În postura de 

personaj colectiv avem din nou comunitatea sătească din satul de baștină a lui 

Păcală, care de această dată nu mai are rolul de călăuză pentru personajul 

principal, ci opusul. Slavici încearcă să evidențieze și câteva defecte ale 

comunității obștești prin Păcală în satul lui, defecte ca invidia pe reușita unui 

membru al său (evidențiată în poveste de scena uciderii junincii lui Păcală, 

precum și atunci când Păcală se așază la casa lui) sau credulitatea acesteia 

(relevant în acest sens fiind episodul în care toți sătenii se aruncă în Dunăre cu 

gândul că se vor îmbogăți, asemeni lui Păcală). 

În opera Din poznele lui Dincă, deși personajul principal nu este țăran, ci 

pare a fi fiul unei familii burgheze, acesta intră în contact cu lumea țăranilor. 

Cea mai relevantă scenă mi s-a părut a fi cea descrisă în primul capitol, 

intitulat Vrea să fie și el ca ceilalți. În ciuda faptului că avea o stare materială 

destul de bună, Dincă se săturase să fie diferit de ceilalți copii de la școală, 

motiv pentru care începe să se îmbrace și să se comporte ca ei, autorul 

realizând, prin ochii protagonistului, o frescă din viața copiilor de țărani. 

Astfel, în toiul verii, toți erau desculți și îmbrăcați numai în cămașă. *...+ Când se-

ntorceau droaie de ștrengari de la școală, ei își târșeau picioarele prin praful din drum 

și se ridicau nori de colb în urma lor, iar dacă se-ntâmpla să plouă, ei bălăceau prin 

băltoace și se lăsau să-i bată ploaia. Dat fiind faptul că mulți locuiau departe de 

școală, majoritatea școlarilor își aduceau în traistă merinde și rămâneau de prânz la 

școală, *...+ apoi se puneau fericiții de ei, pe joacă, în vreme ce Dincă era osândit să se 

întoarcă acasă, ca vai de el. În urma transformării sale radicale, moralul lui Dincă 

avea să se ridice - mergând spre școală, Dincă își târșea și el picioarele ca și ceilalți 

băieți și se bucura din toată inima când vedea norii de colb ridicându-se-n dosul lui. 

Nu mai puțin se bucura când bălăcea și el prin băltoacelede pe la puțurile din drum31. 

                                                           
31 Ioan Slavici, „Din poznele lui Dincă‛, în Opere, vol. V: Povești. Teatru, , EdituraFundației Naționale 

pentru Știință și Artă, EdituraUnivers Enciclopedic, 2004, pp. 337-339. 
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Nu e exclus ca în descrierile folosite în acest capitol să se fi folosit de amintirile 

din propria copilărie, de care a rămas fermecat până la bătrânețe. 

Revenind la viața lui Slavici, în iulie 1872 acesta părăsește Viena pentru 

Arad, unde intră în cancelaria avocatului M.S. Stănescu și în redacția revistei 

Gura satului. Anul următor avea să fie unul tragic pentru scriitor: în iunie și 

iulie îi mor, pe rând, părinții, din cauza epidemiei de holeră, iar către sfârșitul 

anului ajunge în stare gravă la Spitalul obștesc din Viena, fiind în situația în 

care era necesară amputarea brațului stâng32. Însă a reușit să evite această 

„tragedie‛, alegând să se recreeze la țară, pe care o vedea ca adevăratul leac 

pentru problemele sale de sănătate, după cum afirmă într-una dintre 

memoriile sale: După ce cu ajutorul primit de la Junimea am plecat la țară și-am stat 

acolo cinci luni de zile la aer curat, la apă limpede și la lapte bun, m-am vindecat fără 

de nici o căutare medicală, alegându-mă cu o neînsemnată anchiloză parțială33. 

 

4. Imaginea țăranului și a lumii rurale în nuvele și romane 

 

În 1874, dată fiind numirea lui Titu Maiorescu în funcția de ministru al 

Instrucțiunii Publice și Cultelor, Slavici, care îl cunoscuse pe acesta nu cu mult 

timp înainte, este chemat la București pentru a se ocupa de documentele 

adunate de Eudoxiu Hurmuzachi (1812-1874) în calitate de secretar al Comisiei 

însărcinate cu publicarea acestor documente34. Despre impresiile primilor zece 

ani pe care avea să-i petreacă la București aflăm tot din memoriile sale: Timp de 

zece ani aproape, cât am stat la București, am avut legături cu toți oamenii mai 

însemnați ai țării și m-am bucurat de bunăvoința tuturora. Lucram ca secretar al 

comisiunii însărcinate cu publicarea documentelor istorice adunate de Baronul 

Eudoxie Hurmuzachi, colaboram la Timpul și dădeam lecții la Azilul Elena Doamna și 

la școala normală a Societății pentru învățătura poporului român, nu-i stăteam deci 

nimănui în cale. În același timp, nu îmi cerusem recunoașterea calității de cetățean 

român, căci eram hotărât să mă întorc iar acasă, ceea ce am și făcut după ce prietenii 

mei din Ardeal au reușit să înființeze Tribuna”35în 1884. Aici avea să rămână 

pentru următorii șase ani, timp în care avea să joace un rol important în 

mișcarea politică și națională a românilor din Austro-Ungaria. 

                                                           
32 Constanța Bărboi,  op. cit., p. 11. 
33 Ioan Slavici, Închisorile mele, p. 3  

(https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/INCHISORILE%20MELE%20-%20Ioan%20Slavici.pdf; 

accesat pe 4.1.2018) . 
34 Constanța Bărboi,loc. cit. 
35 Ioan Slavici, Închisorile..., p. 3. 

https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/INCHISORILE%20MELE%20-%20Ioan%20Slavici.pdf
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Tot în această perioadă începe să-și scrie nuvelele care, alături de romane, 

sunt surse extrem de bogate pentru studiul imaginii țăranului creată de elita 

intelectuală a secolului XIX și începutul secolului XX, dar și cea mai importantă 

parte a operei sale, ele fiind cele care i-au adus notorietatea scriitorului în 

literatură. În nuvelistică debutează încă din 1873, cu Popa Tanda, urmând ca în 

1881 să-și publice nuvele în volumul Novele din popor. Acest volum și nuvele lui 

Slavici în general au fost primite cu mult entuziasm de literații vremii: După 

opiniunea noastră, NOVELELE d-lui Slavici alcătuiesc cel dintâi pas serios ce s-a făcut 

până acum pentru întemeierea novelei și a romanului nostru național. Nu e vorbă, 

afară de d. Slavici se mai află și alți autori care au lucrat în aest sens, precum d-nii I. 

Creangă, Iacob Negruzzi și N. Gane *...+. D Ioan Slavici a făcut un pas mai departe; d-

sa e un adept al realismului; în toate nuvelele sale nu găsești nimic afară din marginile 

observațiunii și stilul său nu se înlătură niciodată din mersu-i liniștit (N. Xenopol)36. 

Adept al realismului poporan, ce presupune utilizarea elementelor din 

viața reală și a folclorului nu doar ca sursă, ci și ca etalon37, nuvelele lui Slavici 

au drept cadru general lumea satului privită din mai multe perspective. E 

evident că scriitorul vrea să zugrăvească această lume nu numai cu problemele, tipurile 

și conflictele, ci și cu aspectul ei etnografic, pe care el îl cunoaște foarte bine și îl 

privește nu dinafară, cu ochiul rece al orășeanului plictisit, care umblă după inedit, ci 

dinlăuntrul lui, cu toată căldura sufletului său de artist38. Caracterul etnografic 

puternic al nuvelelor lui Slavici este observat și de George Călinescu, acesta 

fiind evident în operele ce au în plan principal clipele rituale, logodnă, praznic, 

clacă39, nuvele precum Gura satului, La crucea din sat, Scormon. 

Prima sa nuvelă, Popa Tanda, aduce în discuție povestea unui preot, 

Trandafir, care încearcă să schimbe obiceiurile proaste ale locuitorilor din satul 

Sărăceni. Inițial preot în satul Butucani, preluând parohia de la tatăl său, a fost 

mutat în satul Sărăceni, din cauza atitudinii sale critice față de săteni. Sătenii 

din Sărăceni, după cum spune și denumirea satului, aveau un trai precar: 

Sărăcenii? Un sat cum Sărăcenii trebuie să fie. Ici o casă, colo o casă... tot una câte 

una... Gardurile sunt de prisos, fiincă n-au ce îngrădi; uliță este satul întreg. Ar fi 

prost lucru un horn la casă: fumul află cale și prin acoperiș. Nici muruiala pe pereții de 

lemn n-are înțeles, fiindcă tot cade cu vremea de pe dânșii. Câteva lemne clădite 

laolaltă, un acoperiș din paie amestecate cu fân *...+, o ușă făcută din trei scânduri 

                                                           
36 Mircea Braga, „Postfață‛, în Ioan Slavici, Nuvele, Minerva, București, 1992, p. 380. 
37 Ibidem, p. 377. 
38 I. Breazu, Studii de literatură română și comparată, EdituraDacia, Cluj, 1970, p. 489, apud Emilia-Alina 

Pop, op. cit., p. 10. 
39 George Călinescu, Istoria literaturii române, Litera Internațional, București, 2001, p. 183. 
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înțepenite c-un par cruciș și cu altul curmeziș... lucru scurt, lucru bun. Cui nu-i place 

să-și facă altul mai pe plac. În vârful satului, adecă cel mai înălțat loc, este o alcătuială 

pe care sărăcenii o numesc biserică40.Însă Slavici nu le imputa sărăcenilor lenea ca 

o caracteristică de la natură, ci menționează că motivul pentru care sărăcenii au 

devenit leneși și neglijenți este reprezentat de poziția geografică a satului, 

situat în „Valea Seacă‛, care, după cum se înțelege și din nume, nu oferă cele 

mai prielnice condiții pentru trăit. 

Ținând cont de faptul că sărăcenii vor continua să trăiască în sărăcie, și el 

avea să fie la fel de sărac, preotul Trandafir încearcă să îi transforme în 

gospodari atât cu vorba bună, cât și prin batjocură, însă niciuna dintre metode 

nu dă roade. Mai mult, sărăcenii ajung să-l poreclească „Popa Tanda‛ și îl 

reclamă la episcop, însă episcopul nu-l găsește vinovat pe preot. Revenit acasă, 

Popa Tanda observă că și gospodăria și familia sa au ajuns într-o stare 

neglijentă, lucru ce-l duce la disperare. În acest moment își dă seama că ar 

trebui să se ocupe mai întâi de sine și de familia lui și apoi de ceilalți. Începe 

așadar să-și amenajeze casa și grădina. Rezultatele ajung să-i uimească într-atât 

pe sărăceni încât încep și ei să-l copieze, Sărăceniul devenind ulterior un sat 

prosper. Recunoștința sărăcenilor față de schimbarea pe care a produs-o 

preotul Trandafir se reflectă în ultimele rânduri ale nuvelei, prin vorbele unui 

„om din sat‛: Ține-l, Doamne, la mulți ani, că este omul lui Dumnezeu!41. Morala 

acestei nuvele este că nu trebuie ca oamenilor de la baza societății să li se 

impună ceva pentru a se schimba, ci trebuie să le fie oferit un model, idee ce 

apare destul de recurent și în articolele de maturitate ale scriitorului.  

Însă cea mai faimoasă nuvelă a lui Ioan Slavici este Moara cu noroc (1880). 

Apreciată de George Călinescu ca o nuvelă solidă, cu subiect de roman42, Moara cu 

noroc prezintă dorința unui țăran, Ghiță, cizmar de meserie, de a strânge bani și 

de a-și schimba statutul social pentru a asigura familiei sale un trai mai bun, 

precum și consecințele nefaste ale setei de înavuțire43 – pierderea moralității și 

destrămarea familiei sale. Nuvela este interesantă mai ales din punct de vedere 

etnografic, întrucât prezintă viața din jurul unei cârciume, cârciuma ocupând 

în general o poziție însemnată în viața țăranului de zi cu zi în secolul XIX și 

care poate încă mai ocupă.  

                                                           
40 Ioan Slavici, „Popa Tanda‛, înNuvele, Minerva, București, 1992, pp. 7-8. 
41Ibidem, p. 23. 
42 George Călinescu, loc. cit. 
43 Marilena Lascăr, Liliana Paicu, Eseul. Varianta rapidă de pregătire pentru Bacalaureat, Art Educațional, 

București, 2017, p. 44. 
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La nuvele, în special, surprinde și imaginea complexă pe care Slavici o 

construiește în cazul femeilor, provenite, în marea lor parte din mediul rural, 

scriitorul fiind un bun cunoscător al sufletului feminin44, dată fiind influența pe 

care a avut-o mama sa asupra lui. În cazul Morii cu noroc, asistăm la schimbarea 

radicală a soției personajului principal, Ana, odată cu transformarea interioară 

a lui Ghiță. Astfel, din soția tânără și frumoasă, fragedă și subțirică, la început o 

femeie devotată căminului45, aceasta devine o străină pentru Ghiță – Ana, pe care o 

privea cu atâta drag mai înainte, încetul cu încetul se înstrăinase de dânsul și nu mai 

era veselă ca mai înainte...46, și o femeie care, în final, devine slabă și cade în 

păcatul adulterului, dar nu din cauza firii sale, ci din cauza comportamentului 

soțului ei. Acest păcat, dar și finalul tragic pe care-l suferă au fost necesare în 

construcția nuvelei pentru a sublinia tema principală – influența nefastă a 

banilor. Un alt portret pe care-l realizează simplu, dar cu un caracter puternic 

este cel al mamei Anei, care înfățișează arhetipul bătrânei înțelepte. 

Însă cele mai puternice personaje feminine sunt ilustrate în romanul Mara, 

de către Mara și, în special, de Persida, fiica acesteia. Roman de debut, dar și 

cel mai reușit a lui Slavici, Mara este publicat după ce acesta revine în România 

(și unde va rămâne până la sfârșitul vieții), în 1894, în primele 24 de numere ale 

revistei Vatra (revistăpe care o administează alături de Caragiale și Coșbuc), și 

în volum în 190647. Mara, personajul cel mai viu după opinia lui George 

Călinescu din roman, reprezintă tipul comun al femeii de peste munți și în genere al 

văduvei, întreprinzătoare și aprige. E lacomă, avară, mândră de copii, de o concepție a 

vieții aproape cinică48. Cu toate acestea, deși în faza inițială ea este în centrul 

atenției, ulterior fiica acesteia preia rolul personajului principal al romanului. 

Fiind un Bildungsroman, evoluția Persidei este cea care frapează cel mai mult. 

Dintr-o copiliță năzdrăvană, aceasta devine, în urma perioadei petrecute la 

mănăstire, dar mai ales după ce își acceptă sentimentele pentru Națl și se 

căsătorește cu acesta, o femeie matură, calculată, iar după ce își deschide 

propria afacere alături de soțul ei – o cârciumă - începe să-i semene din ce în ce 

mai mult mamei ei – avară, autoritară și plină de orgoliu familial49. 

Slavici construiește un portret puternic și pentru personajele masculine ale 

operei, mai ales în cazul lui Națl și a lui Trică, însă, după opinia noastră, nu pe 

                                                           
44 Adriana Dumitrescu, op. cit., p. 69. 
45Marilena Lascăr, Liliana Paicu, op. cit., p. 46. 
46 Ioan Slavici, Nuvele..., pp. 177-178. 
47 Constanța Bărboi, op. cit, pp. 13-14. 
48George Cărturescu, loc. cit. 
49Ibidem, p. 184. 
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măsura celor două protagoniste. Romanul este interesant pentru studiul nostru 

de caz nu numai pentru că reflectă o licărire din universul interior de care și 

țăranii pot da dovadă, ci și pentru că prezintă anumite elemente de etnografie 

(botezul copilului Persidei și a lui Națl, traseul pe care trebui să-l parcurgă o 

calfă pentru a putea să practice meseria respectivă – cazul lui Națl și a lui Trică 

etc), la fel ca în nuvele, dar și a realităților de la mijlocul secolului al XIX-lea 

(efectul mișcărilor lui Garibaldi asupra naționalităților din Austria, receptarea 

unui posibil război în lumea rurală etc.). Cât despre celelalte romane ale lui 

Slavici, acestea nu au fost primite la fel de bine de critică, George Cărturescu 

afirmând: Câtă vreme Slavici se mărginește a observa lumea lui țărănească, rezultatul 

e cel puțin onorabil. Când se amestecă în viața orășenească de dincoace, față de care 

manifestă o ură ieșită din neînțelegere, producția e lamentabilă50. 

 

5. Publicistica cu tematică rurală 

 

Pe lângă un mare scriitor de literatură, Slavici a fost și un prolific 

publicist, dovadă fiind cele patru volume care tratează publicistica sa din seria 

Opere apărută la editura Fundația Națională pentru Știință și artă, volume care 

însumează peste 6000 de pagini. De-a lungul vieții sale, Slavici a colaborat și s-

a implicat și în administrarea mai multor ziare, precum: Convorbiri literare, Gura 

satului, Timpul, Tribuna, Corespondența română, Vatra, Minerva, Ziua, Gazeta 

Bucureștilor, Scena, Adevărul literar și artistic etc. Printre numeroasele subiecte 

abordate, se numără și câteva studii și articole care tratează direct problematica 

rurală din secolul XIX și începutul secolului al XX-lea.  

O primă temă pe care o abordează, temă ce este prezentă în mai toate 

articolele sale, este neînțelegerea țărănimii de către clasa conducătoare în cazul 

României. O explicație o oferă în studiul Țăranul român, publicat în Timpul între 

1878-1879.El e de părere că diferența de natură dintre elita din România și elita 

românească din Austro-Ungaria e una dintre posibilele cauze pentru această 

neînțelegere, în sensul că cea din urmă se trage aproape în totalitate din 

rândurile țărănimii, acesta fiind motivul pentru care o înțelege mult mai bine: 

aproape toți care vorbesc, scriu despre trebile publice sunt ieșiți din „popor”, sunt fii 

ori nepoți de țărani, și așa e un lucru firesc să ție la matca din care au ieșit51. În cazul 

celei din România, el afirmă că nu există această legătură care să-i apropie clasa 

                                                           
50 Ibidem. 
51 Ioan Slavici, „Țăranul român *I+‛, în Opere. VIII. Scrieri istorice și etnografice. Scrieri sociale și economice, 

Editura Fundația Națională pentru Știință și Artă, EdituraUnivers Enciclopedic, București, 2007, 

pp.1168-1869. 



 
120 

conducătoare de cei de jos și că din această cauză elita ia decizii care nu 

îmbunătățesc starea poporului, ci, din contră, o fac mai dificilă. 

De asemenea, în același studiu, dar și în articolul Țăranii, publicat în 

Corespondența română în februarie 1894, le impută demnitarilor încercarea 

punerii sub autoritatea și administrația statului și lumea satului. Astfel, Slavici 

aduce în discuție faptul că românii mereu au avut o viață comunală bine 

organizată, lăudată chiar și de străini și respectată de toți ce care au venit 

asupra lor, care nu s-au implicat sau au dat legi care să-i afecteza autonomia. 

Însă, referitor la provinciile române, odată cu preluarea puterilor de către o 

clasă conducătoare românească și cu obținerea independenței, lucrurile s-au 

schimbat în rău, tocmai pentru că noii conducătorii au nesocotit această 

autonomie a vieții comunale și au introdus funcționari care nu s-au mai 

bucurat de încrederea și respectul de care se beneficiau conducătorii 

tradiționali (precum preotul), ci pe care, din contră, țăranul îi urăște și pentru 

care îi este scârbă de întreaga noastră organizație politică52. În fapt, Slavici e de 

părere că problemele ce apăruseră la sate, după impunerea noii situații (cea a 

introducerii funcționarilor în mediul rural) sunt cauzate de impunerea unei 

forme fără fond, propunând ca soluție descentralizarea administrației și libera 

gospodărire a comunelor53. 

Tot în studiul din 1878-1879 din ziarul Timpul prezintă o perspectivă 

interesantă asupra rolului pe care îl are țăranul în societate. Slavici, în replică la 

afirmația lui E. Stătescu, care afirma că țăranul este acela care a conservat tot ce 

mai avem, consideră că nu țăranul în genere a păstrat valorile culturale, ci el s-a 

preocupat doar să muncească și să se conserve pe sine însuși, rolul elementului care 

face și conservă fiind preluat de noi, ăștia, care nu suntem țărani54. Scriitorul 

ardelean nu încearcă să pună într-o lumină proastă țărănimea, ci, aducând ca 

exemplu anatomia copacului, care este reprezentația poporului, el compară 

țăranul cu trunchiul, crengile și frunzele, fără de care nu ar exista floarea 

rodnică, adică intelectualimea; de asemenea, scriitorul atrage atenția și asupra 

faptului că, dat fiind faptul că floarea nu poate exista fără restul 

componentelor, aceasta trebuie să se îngrijească ca trunchiul, frunzele și 

crengile, adică țăranii, să fie sănătoase. 

Diferența dintre românii transilvăneni și cei din România avea să o aducă 

în discuție într-un articol intitulat tot Țăranul român, publicat ca editorial în nr. 

                                                           
52 Ibidem, p. 1185. 
53 Constantin Mohanu, „Note și comentarii‛, în Ioan Slavici, Opere. Vol. VIII..., p. 1573. 
54 Idem, „Țăranul român *I+‛, în Opere. Vol. VIII..., pp. 1174-1176. 
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din 8 mai 1914 al revistei Minerva. Plecând de la afirmația unui profesor 

universitar cum că țăranii români din afara granițelor ar duce-o mai bine decât 

țăranii din România, Slavici afirmă că există zone în care românii din teritoriile 

străine o duc mai rău decât cei din regat (îi dă ca exemplu pe cei din 

Maramures, din preajma Clujului, din Sălaj și Bihor), și că cei care o duc mai 

bine, sunt cei care trăiesc în preajma germanilor, șvabilor și sașilor. Aceștia nu 

o duc mai bine datorită pomanagiilor, din mila vreunui guvern ori a vreunui partid 

politic, ci datorită faptului că au învățat de la sași, germani și șvabi, că, pentru a 

supraviețui, trebuie să muncească, dar aduce în discuție și faptul că legislația 

austriacă (menționează perioada 1850-1860), le-a fost favorabilă. În concluzie, 

pentru ca și țăranii din România să prospere, Slavici își întărește părerea că 

statul nu trebuie să le ofere pământuri țăranilor, ci o legislație care să-i 

ocrotească împotriva exploatatorilor și educație, ca să învețe cum să lucreze 

pământul afirmând că succesul țărănimii din teritoriile străine nu constă în 

iubirea clasei conducătoare, ci în faptul că acesteia ise lasă putința de a agonisi 

prin propria [sa] vrednicie55. 

Despre importanța primordială pe care trebuie să o ocupe educația ce 

trebuie oferită țăranilor pentru a-și îmbunătăți starea vorbește în două 

editoriale din 1913, publicate tot în revista Minerva. În Sănătatea țăranului, deși 

este de aceeași părere cu medicii în privința stării proaste ce domină în satele 

românești, Slavici afirmă că nu din cauza țăranilor se petrec aceste lucruri, ci 

din cauza faptului că nu primesc educație suficientă. El afirmă că degeaba se 

silesc medicii să le spună țăranilor ce să facă, este în primul rând de datoria 

bisericii și școlilor, mai apropiate sufletește de țărani, să îi îndrume pe săteni 

spre viețuire rațională, dar și a administrațiunii, care trebuie să le asigure putința 

de a-și agonisi mijloacele bunului trai56.  

Al doilea articol care aduce în discuție această problemă este Cestiunea 

agrară. Slavici consideră că în România nu se poate pune problema că nu există 

suficiente pământuri care să fie lucrate de țărani, ci faptul că pământul nu este 

lucrat calitativ, acesta oferind două motive drept explicație: din cauza 

explotatorilor – care se află în preajma țăranilor, în sensul că ei provin din 

funcționarii și militarii de rang inferior, dar și din cauză că țăranii nu știu cum 

să muncească calitativ, pentru că nu au fost educați în acest sens; astfel, ca 

soluție, el afirmă că statul trebuie să le ofere mai întâi ocrotirea legală, siguranța 

deplină că nu va putea nimeni să abuzeze nici de buna lor credință, nici de lipsa lor de 

                                                           
55 Ioan Slavici, „Țăranul român *II+‛, în Opere. Vol. VIII..., p. 1423. 
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pricepere57, dar totodată, după ce acest lucru e pus în aplicare, și îndrumare spre a 

munci în mod rațional și spre a-și chivernisi cu priceperea cuvenită avutul58. 

În Noile împroprietăriri Slavici propune o altă idee pentru o reformă agrară 

reușită. Deși nu infirmă faptul că sunt între țărani și oameni leneși ori ușurateci, 

dacă nu chiar stricați, care nu sunt în stare să chivernisească o avere mai însemnată59, 

el consideră că ideea statutului de a face noi împroprietăriri vine tocmai din 

faptul că există numeroși țărani care știu a lucra pământul. Astfel, pentru a se 

evita eșecul reformei agrare din 1864, Slavici propune ca terenurile destinate 

împroprietăririi țăranilor să fie date doar în arendă acestora, iar indivizii sau 

instituțiile care dau în arendă să se afle sub atenta supraveghere a statului – în 

acest mod, țăranul ar putea avea parte de câștig pentru anii pentru care încheie 

contractul de arendare, se evită exploatarea lor și cei care puneau pământurile 

spre dispoziția țăranilor ar fi avut un venit sigur. În final, Slavici afirmă că nu 

mai încape nicio îndoială că lucrul rațional e să le dăm sătenilor – nu pământ, ci 

putința de a-și agonisi fiecare potrivit cu vrednicia sa pământ pe care-l muncește60. 

După cum se poate observa, în majoritatea articolelor ce au legătură cu lumea 

rurală răzbate ideea că ceea ce îi trebuie țăranului este educația – pentru a ști 

cum să lucreze pământul, o legislație care să-l protejeze împotriva 

exploatatorilor și să-i permită să-și câștige existența și posibilitatea de a lucra 

pământul, nu neapărat pământuri în sine. Totuși, nu poate fi trecută cu 

vederea și ostilitatea pe care o avea ardeleanul față de majoritatea politicienilor 

din România, ostilitate care reiese frecvent din articolele sale. 

Întorcându-ne la biografia lui Slavici, acesta nu a avut un trai liniștit nici 

în ultima parte a vieții. Fervent susținător al neutralității, odată cu intrarea 

României în Primul Război Mondial în 1916 a fost arestat și domiciliat forțat la 

Domnești și apoi la Hotel „Luvru‛, alături de alți neutraliști. După eliberare, a 

fost angajat ca traducător la publicația Bukarester Tageblat de către comandatura 

germană, motiv pentru care în 1919 a fost învinuit, alături de Tudor Arghezi, 

D. Karnabatt, Dem Teodorescu și alții, de spionaj pentru Puterile Centrale în 

timpul războiului și condamnat la 5 ani de închisoare la Văcărești. Pedeapsa 

avea să fie anulată în urma unei intense campanii de presă pentru apărarea 

acestor ziariști. În ultimii cinci ani de viață nu a renunțat la scris, în ciuda 

faptului că era bolnav de diabet și avea astm – în această perioadă a datspre 

publicare alte câteva romane și și-a scrie o parte din memorii, făcând astfel o 

                                                           
57 Idem, „Cestiunea agrară‛, în Opere. Vol. VIII..., p. 1391. 
58 Ibidem. 
59 Idem, „Noile împroprietăriri‛, în Opere. Vol. VIII..., p. 1372. 
60Ibidem. 
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retrospectivă a vieții sale. S-a stins din viață în casa fiicei sale, la Crucea de Jos 

(Panciu), în 17 august 192561. 

 

6. Considerații finale 

 

În concluzie, opera lui Slavici oferă o imagine destul de complexă asupra 

țăranului și a lumii satului în general. Dacă în operele literare, cu precădere în 

nuvele, încearcă să ofere o licărire din complexitatea lumii interioare de care și 

țăranul este capabil, în publicația socială oferă o perspectivă din exterior 

asupra țăranilor, prin ochii cuiva care face parte din „noi, ăștia care nu suntem 

țărani‛ sau cel puțin care nu mai face parte dintre ei. El însuși fiu de țăran, 

amintindu-și cu drag de mult fericita sa copilărie petrecută la țară, Slavici nu 

creează totuși în opera sa o imagine idealizată a țăranului. Mai degrabă el 

încearcă să atragă atenția asupra faptului că și țăranul „este om‛, și că lui și 

lumii sale nu trebuie să i se aplice normele după care se conduce elita, ci îi 

trebuie doar un mediu propice pentru a se dezvolta în felul ei. Evident, dată 

fiind cantitatea enormă de surse primare constituită de scrierile literare și 

nonliterare ale lui Slavici, acest studiu de imagologie trebuie văzut mai mult ca 

o schiță la o cercetare mai amplă, ce s-ar putea întinde peste câteva sute de 

pagini sau poate chiar mai mult, luând în considerare faptul că Slavici nu a fost 

doar un scriitor prolific, ci și un gânditor complex.  

 

 

                                                           
61 Constantin Cubleșan, op. cit., pp. 11-12. 
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Abstract: The establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia had 

represented a turning point in the Czechoslovakias` and especially its inhabitants fate, 

whose national identity elements were in danger. The birth of a pro-German 

government in Slovakia and the uncertain idea of an independent state had a negative 

effect of this event. Regarding this, the Czechs had fought hardly for keeping their 

national integrity and democratic political principles, as the foundation of their state 

emerged only two decades before these events. On one side, this article aims to offer a 

perspective of the Czech resistance in the context of this unforgiveable destiny, on the 

most notable actions taken against the regime and the way this fight was carried. On 

the other hand, another target it is represented by the next question: did this regime 

had its unicity in contrast with the other occupied countries?  

Keywords: resistance, Czech people, Czechoslovakia, Third Reich, Protectorate, 

Bohemia, Moravia, Anthropoid, Prague.  

 

Preluarea puterii de către Adolf Hitler a reprezentat începutul unei 

crâncene perioade din istoria Europei. În acest context, al dorinţei acestuia ca 

toţi germanii să fie uniţi într-un singur Reich, iar rasa ariană să primeze asupra 

celorlalte, Cehoslovacia şi-a vazut soarta crunt încercată. 

Astfel, obiectivele acestui studiu, pe lângă realizarea unei radiografii a 

orașului Praga în timpul ocupației germane, sunt reprezentate de identificarea 

motivelor pentru care Hitler a ales să impună un regim de ocupație, alături de 

o perspectivă analitică și evenimențială asupra rezistenței poporului ceh. 

Astfel, prin relevarea acestor aspecte, apare o problemă ce poate da naștere 

multor studii în domeniu, și anume specificitatea regimului de ocupație din 

Cehoslovacia1. Dacă aceasta a existat, a fost influențată, într-o anumită măsură, 
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de trecutul istoric al acestei națiuni și de către stuctura socială existentă în 

momentul ocupației? 

În urma Tratatului de la München, care a avut loc în zilele de 29 şi 30 

septembrie ale anului 1938, la care au participat reprezentanţii Germaniei, ai 

Franţei, ai Marii Britanii şi ai Italiei, Regiunea Sudetă a fost anexată Reich-ului ( 

zona graniţei de nord a Cehoslovaciei cu Germania, a celei de vest şi a celei de 

sud-vest) iar fortificaţiile create împotriva Germaniei au fost pierdute, la fel ca 

şi fabricile de textile, oţel şi fier. În luna martie a anului 1939, restul 

Cehoslovaciei, care nu a fost anexată, a intrat sub ocupaţie germană, creându-

se, astfel, protectoratul Boemiei şi al Moraviei, care avea drept capitală oraşul 

Praga. Slovacia a devenit independentă, fiind condusă de un guvern pro-

german, în fruntea căruia se afla monseniorul Tiso. Mai mult, înainte de 

instaurarea Protectoratului, a fost pierdută partea de sud a Slovaciei, anexată 

de către Ungaria în urma arbitrajului de la Viena, din luna noiembrie a anului 

1938, după ce, cu o lună înainte, colonelul Beck, ministrul de externe al 

Poloniei, a alipit regiunea Teschen. 

Pe lângă puternica minoritate germană aflată în Regiunea Sudetă, 

potențialul industrial și economic al Boemiei și a Moraviei, la fel ca și bogatele 

sale regiuni agricole și abundența materiilor prime l-au determinat pe Hitler să 

își îndrepte atenția către acest teritoriu care, cu siguranță, urma să aducă 

nenumărate avantaje poporului german. Mai mult, puternica tradiție 

democratică și alianța cu democrațiile europene, în special cu Franța, au 

reprezentat încă un motiv pentru declanșarea acestei agresiuni. Mai mult, în 

dorința lui Hitler de a anexa Regiunea Sudetă și de a ocupa restul teritoriului 

pot fi invocate și aspectele ideologice: crearea unui Reich care să includă toți 

etnicii germani, obținerea spațiului vital necesar dezvoltării națiunii germane 

dar și invocarea inferiorității rasiale a poporului ceh. În ceea ce privește 

ideologia național-socialistă, poparele de origine slavă erau inferioare națiunii 

ariene, care trebuia să dobândească hegemonie în Europa și în întreaga lume. 

Principiile democratice au cunoscut ascensiunea prin persoana lui T. G. 

Masaryk2, iar încă din momentul apariţie statului cehoslovac, în anul 1918, cu 

                                                                                                                                                    
1 În raport cu alte regimuri de ocupație germană. 
2 Tomas Garrigue Masaryk  (1850 - 1937)  a fost  primul preşedinte al Cehoslovaciei, între 1918 şi 1935. A 

rămas cunoscut în istoria Cehoslovaciei drept fondatorul Primei Republici şi un avid susţinător al 

principiilor democratice. A fost urmat de catre Eduard Beneš. Unul dintre fiii săi a fost Jan Masaryk, 

Ministrul de Externe al Cehoslovaciei între anii 1940 – 1948, care a fost găsit mort in anul 1948 în curtea 

Ministerului de Externe din Praga, sub fereastra apartamentului său din acea instituţie, cel mai probabil 

ucis de către un agent sovietic. 
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doar 20 de ani în urma acestui nefast eveniment, aceste principii au stat la 

temelia gândirii politice a acelor vremuri. Acum, soarta acestui popor se vedea 

greu încercată. 

Primul guvernator al Protectoratului a fost Konstantin von Neurath, însă 

începând cu anul 1941, a fost înlocuit de către Reinhard Heydrich, o 

personalitate extrem de crudă şi artizanul Soluţiei Finale, cel care a instaurat o 

perioadă de extremă teroare în Praga şi împotriva căruia rezistenţa a întreprins 

cel mai amplu atac.  

Literatura de specialitate din spațiul occidental a adus numeroase 

contribuții în ceea ce privește istoria Protectoratului Boemiei și Moraviei. În 

spațiul central european și estic, pe de altă parte, studiile referitoare la această 

perioadă din istoria Cehoslovaciei nu au adus multe rezultate notabile, fiind 

constrânse de puternicul impact ideologic de după cel de-al Doilea Război 

Mondial. Abia după încheierea acestuia, o serie de istorici cehi au putut duce la 

final cercetări calitative. 

 Peter Demetz, în lucrarea Prague in danger. The years of German 

occupation: memories and history, terror and resistance, theater and jazz, film and 

poetry, politics and war realizează o radiografie a orașului Praga în timpul 

ocupației. Pe lângă relatarea operațiunii Anthropoid, acesta se oferă și o 

perspectivă politică și socială asupra realităților din capitala cehoslovacă, 

cuprinse între anii 1939 și 1945. Astfel, acesta încearcă să plaseze acest punct 

culminant al rezistenței cehoslovace în contextul existent la acea vreme și, 

cumva, să îl justifice. În acest sens, în cadrul metodologiei pe care autorul a 

utilizat-o, studiile de caz ocupă un rol extrem de important3. 

 O perspectivă vădit politică, în dauna celei sociale a realizat-o Chad 

Bryant, în a sa lucrare numită Prague in black. Nazi rule and Czech nationalism. Pe 

lângă crearea contextului internațional al anexării Regiunii Sudete și a 

instaurării Protectoratului Boemiei și Moraviei, la fel ca și cel intern, autorul 

oferă o perspectivă detaliată asupra politicii promovată în Cehoslovacia 

ocupată. Pe lângă faptul că realizează portrete ample ale primilor doi 

guvernatori ai Protectoratului, acesta relatează într-o manieră detaliată 

modalitatea în care aceștia și-au impus viziunea politică asupra teritoriului 

ocupat, mai ales în cazul lui Heydrich. 

                                                           
3 De exemplu, atunci când tratează prigoana îndreptată asupra evreilor și tratamentele pe care 

autoritățile din Praga din timpul Protectoratului le-au pus în aplicare, autorul invocă situația unui tânăr 

poet ceh de origine evreiască, Jiri Orten. Acesta, fiind lovit de un autoturism, a decedat în urma rănilor, 

după ce niciun spital din acest oraș nu a acceptat internarea și îngrijirea sa. 
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Pentru studierea modului în care rezistența a funcționat și cum a fost 

influențată de către guvernul aflat în exil, importante contribuții au adus și 

istoricii cehi Hanzlik Frantisek și Mastny Vojtec. Primul, a cărui lucrare se 

numește Compatriots and Czechoslovak foreign resistance 1939-1945, a realizat o 

radiografie a guvernului aflat în exil, alături de întreaga rezistență ce a 

funcționat de pe teritoriul britanic și a modului în care au influențat decisiv 

grupurile de acest fel aflate pe teritoriul Cehoslovaciei. Același demers l-a 

realizat și Vojtec care, în studiul său intitulat The Czechs under the Nazi rule. The 

failure of the national ressistance, 1939 – 1942, a adus o nouă perspectivă. Este 

vorba despre tratarea modului în care rezistența a eșuat. Chiar dacă aceasta a 

întreprins un amplu atac împotriva guvernatorului Reynhard Heydrich, în 

urma căruia acesta a decedat, majoritatea istoricilor sunt de părere că acesta a 

adus o prigoană și mai mare asupra populației. Tocmai acest lucru încearcă să 

evidențieze și autorul: acțiunea rezistenței a fost, în fapt, un eșec, demonstrând 

acest lucru prin evidențierea consecințelor ce au urmat. 

În ceea ce privește relațiile cehilor cu minoritatea germană, într-o carte 

redactată în anul 1936, intitulată, sugestiv, Problema germană in Cehoslovacia4, 

autorul menţiona faptul că importanţa problemei germane în Cehoslovacia este 

determinată, în primul rând, de către puterea numerică a minoritaţii germane care, 

conform recensământului din anul 1930, număra 3.231.688 de suflete iar acest lucru 

reprezintă o populaţie care reprezintă 22.5% din totalul populaţiei Cehoslovaciei, care 

numără 14.729.536 de oameni5. Cu toate acestea, niciodată cehii nu s-au temut că 

integritatea lor teritorială și identitatea națională va fi pusă în pericol de către 

elementul german, mai ales de cel de peste graniță. Abia în a doua jumătate a 

anilor 1930, cehii au început să se teamă cu privire la securitatea lor, în 

contextul agresiunii italiene în Etiopia și a războiului civil spaniol6. 

Bineînțeles, această lucrare conține un puternic element propagandistic, 

dar este eficientă în ceea ce privește crearea unei imagini de ansamblu asupra 

rolului populației germane pe teritoriul Cehoslovaciei. Cu toate acestea, 

problema rasială şi impunerea ca popor dominant a rasei ariene nu a 

reprezentat niciodată, până în acel moment, motivul conflictului dintre 

germani şi cehi. De altfel, în acest caz nici nu a putut fi vorba despre un 

pregnant conflict anterior care a culminat într-unul de proporţii, ci de 

impunerea voinţei unui popor asupra celuilalt, a dorinţei de supremaţie a unui 

                                                           
4 Josef Chmelar, The German problem in Czechoslovakia, Orbis Printing and Publishing Company, Prague 

,1936, p. 25. 
5 Ibidem, p. 11. 
6 Toman Brod, Jiři Doležal, Nastal čas boje. Cechoslovak anti-fascist resistance in pictures, Prague, 1965. p. 26. 
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conducător autoritar şi de lupta poporului aflat sub ocupaţie de a își păstra 

integritatea şi principiile călăuzitoare. 

În istoriografia română de după cel de-al Doilea Război Mondial, nu au fost 

aduse studii substanțiale și calitative în ceea ce privește anii de ocupație în orașul 

Praga și a modului în care rezistența funcționa. Acest lucru a fost cauzat de 

rigorile regimului comunist și a puternicului impuls ideologic. Voi aminti cazul 

unei lucrări aflate în volumul de studii numit Rezistența europeană în anii celui de-

al Doilea Război Mondial: 1938-1945, apărut la Editura Politică în anul 1973.  

Autorul, folosind binecunoscutul limbaj de lemn, realizează, în 50 de 

pagini, o radiografie a mișcării de rezistență de pe teritoriul Cehoslovaciei. Încă 

din primele fraze ale studiului este menținat rolul Partidului Comunist în 

coordonarea rezistenței și a influenței pe care acesta a avut-o în lupta de 

început împotriva ocupantului german7. Mai mult, atunci când invocă 

exemplul activităților de protest, pune accent pe faptul că în fruntea 

demonstranților se aflau comuniștii cehi8. Guvernul aflat în exil este menționat 

doar pentru a evidenția rolul grupării de rezistență Narodna Odbrana, și anume 

cel de a trimite informații acestui guvern în ceea ce privește situația de acasă9. 

Rolul acesteia este clar diminuat, căci pe lângă acest rol, principala scop era 

acela de a crea o grupare militară de rezistență și de a coordona acțiunile de 

acest fel. Dacă ar fi menținat acest lucru, ar fi restrâns într-un mod vădit 

referirile la rolul Partidului Comunist. De asemenea, referirile la persoana lui 

Reinhard Heydrich sunt realizate doar în contextul prezentării preluării 

funcției (fără detalii, însă, doar sub aspect evenimențial), a principalelor 

coordonate a programului său, iar în ceea ce privește operațiunea Anthropoid, 

aceasta este relatată fugitiv, fără a i se menționa numele, la fel ca în cazul 

artizanilor acesteia, Gabcik și Kubis10. 

În capitala istorică a cehilor, în special şi în restul teritoriului, în general, 

anii ocupaţiei au adus o soartă crudă unui popor care, după ani întregi de 

opresiuni şi încercări de afirmare naţională, a cunoscut libertatea timp de doar 20 

de ani. Anul 1939 a fost anul care a marcat începutul unei noi luptei pentru 

supravieţuire a acestei națiuni, probabil mult mai mai îndârjită şi mai 

semnificativă decât cele anterioare, căci nu era una de afirmare, ci reprezenta 

lupta supremă, cea de supravieţuire şi de păstrare a tuturor principiilor care au 

                                                           
7 Milică Moldoveau,   ֦ Cehoslovaciaˮ, în Rezistența europeană în anii celui de-al Doilea Război Mondial: 1938-

1945, Ed. Politică, București, 1973, p. 57. 
8 Ibidem, p. 60. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, p. 77. 
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dus la formarea statului. În tot acest timp, cehii și-au celebrat istoria şi cultura ca 

un semn de rezistenţă tăcută, însă curând şi-au dat seama că este nevoie de o 

rezistență cât mai îndârjită şi de manifestaţii publice11. Printre primele astfel de 

manifestaţii şi una dintre cele mai importante din perioada de început a 

Protectoratului a fost pe data de 20 aprilie 1939, atunci când ziua de naştere a 

Führer-ului era celebrată în teritoriile ocupate. În tot acest timp, cehii au format o 

mulţime din ce în ce mai mare în jurul monumentului ridicat în cinstea lui T. G. 

Masaryk, în Praga şi au aşezat lângă acesta buchete de flori. Cu toate acestea, nu 

s-au înregistrat represalii notabile. Acest lucru s-a întâmplat pentru că în 

perioada respectivă, Germania național-socialistă își pregărea atacul asupra 

Poloniei. Mai mult, la fel de importante erau și realizarea tacticilor în ceea ce 

privește politica dusă de către germani în Occident. Astfel, aceste proteste ale 

populației de pe teritoriul Protectoratului au fost trecute cu vederea de către 

ocupant tocmai pentru că existau alte priorități politice și militare. 

Mişcările de rezistenţă au început să fie din ce în ce mai vizibile, iar 

ulterior au fost masiv influenţate de către Guvernul lui Eduard Beneš, aflat în 

exil în capitala Marii Britanii12. Cele mai importante dintre acestea au fost 

Obrana Národna (Apărarea Naţională), Politické Ústředí (Puterea Centrală) şi 

Petiční Výbor „Věrni Zůstaneme” (Comitetul Petiţiei „Noi rămânem uniţi‛). 

Primul grup avea un caracter militar, a fost creat de către ofiţerii militari 

cehoslovaci şi avea ca principal scop crearea unei viitoare armate secrete, care 

urma să se bazeze pe activităţi de spionaj şi de sabotaj. Gruparea de rezistenţă 

Politické Ústředí a fost înfiinţată în anul 1938 de către apropiaţi ai lui Eduard 

Beneš şi credeau cu ardoare în instituţiile democratice ale Primei Republici. 

Ultima dintre acestea a reunit tineri intelectuali care repudiau partidele 

tradiţionale, sindicalişti şi admiratori ai socialismului13. 

La începuturile formării mișcărilor de rezistență acestea erau doar într-o 

anumită măsură influențate de către Guvernul aflat în exil, însă începând cu 

anul 1939, atunci când generalul Sergej Ingr, un membru proeminent al 

grupului de rezistență Obrana Národna, i s-a alăturat lui Eduard Beneš în 

Londra, a fost consemnat începutul strânsei legături între rezistența internă și 

cea din exil. Începând cu acest moment, mii de mesaje au fost transmise din și 

                                                           
11 Peter Demetz, Prague in danger. The years of German occupation: memories and history,  terror and 

resistance, theater and jazz,  film  and poetry,  politics and war, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2008, p. 

55. 
12 În momentul în care a fost semnat Acordul de la München, Eduard Beneš a renunțat la funcția sa de 

președinte al Cehoslovaciei și a plecat în exil, în Marea Britanie. A fost înlocuit de către Emil H{cha. 
13 Peter Demetz,  op. cit., pp. 70-72. 
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către Londra, iar de cele mai multe ori acestea erau trimise și prin intermediul 

curierilor și al diplomaților. Mai mult, ofițerii serviciilor secrete au înființat un 

al doilea birou în capitala britanică imediat după ce Boemia și Moravia au fost 

ocupate14. Rezistența nu a fost lipsită de represiuni, astfel că în decembrie 1940 

gruparea Obrana Národna aproape că a fost distrusă din temelii după un raid al 

Gestapo-ului, majoritatea membrilor fiind uciși, însă acest lucru a reprezentat 

un impuls pentru activitatea și mai înverșunată a luptei cehilor împotriva 

ocupației. A fost creată, astfel, Conducerea Centrală a Rezistenței Locale ( 

ÚVOD), însă autoritatea sa a rămas, pentru mult timp, ambiguă, căci nu toți 

membrii celorlalte grupuri de rezistență au aderat la aceasta. Cu toate acestea, 

nu s-a putut nega faptul că a reprezentat principalul nod de comunicare între 

mișcarea de rezistență a cehilor și guvernul în exil, lucru care, de altfel, era 

vital în acele momente de restriște15. 

Una dintre cele mai importante demonstraţii împotriva ocupaţiei s-a 

desfăşurat pe data de 28 octombrie 1939, de ziua naţională a Cehoslovaciei, 

atunci când Jan Opletal, student la Facultatea de Medicină a Universitaţii 

Caroline din Praga, a fost împuşcat, iar câteva zile mai târziu, pe data de 11 

noiembrie, a decedat în urma rănilor suferite. Acesta a devenit un erou 

naţional şi un exemplu al sacrificiului în numele libertăţii. O lună mai târziu, a 

avut loc o mare demonstraţie în onoarea sa, în urma căreia aproximativ 1.200 

de studenţi au fost arestaţi în Praga şi in cel mai mare oraş din Moravia, Brno, 

iar nouă dintre aceştia au fost ucişi16. 

Chiar dacă consecinţele au fost dure, rezistenţa nu s-a lăsat descumpanită 

şi, chiar dacă cele mai notabile activităţi ale acestor grupări nu au fost foarte 

numeroase, o constantă a vieţii de zi cu zi era marcată de către o gândire a 

rezistenţei. În urma atacului Germaniei împotriva URSS-ului, activitaţile 

rezistenţei au devenit din ce în ce mai vizibile. În aceste momente de restriște, 

cehii priveau către est și îi considerau pe sovietici drept apărători, mai ales că îi 

uneau originile slave. În rândurile rezistenței se aflau și foarte mulți adepți ai 

extremei stângi iar grupările marxiste au avut o influență hotărâtoare în ceea ce 

privește acțiunile rezistenței. 

De obicei, membrii grupurilor de rezistenţă foloseau semnul V, care făcea 

referire la victorie ( la cea a aliaţilor), însă Goebbels s-a temut că acestea pot 

apărea în spaţiile publice din Praga şi a decis că acest V trebuie să facă referire 

                                                           
14 Vojtec Mastny, The Czechs under the Nazi rule. The failure of the national ressistance, 1939 – 1942, , 

Columbia University Press, New York and London 1971, p. 146. 
15 Ibidem, p. 148. 
16 Ibidem, p. 60. 
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la zeiţa victoriei din lumea romană, Victoria ori la sintagma veni, vidi, vici şi a 

ordonat ca aceste semne să fie plasate pretutindeni, în Praga. În semn de 

opoziție, cehii au scris lângă V-urile germane literele en, căci în limba cehă, 

cuvântul ven înseamna afară17. 

Cea mai cruntă perioadă pentru poporul ceh a sosit odată cu numirea în 

funcție de guvernator al Protectoratului Boemiei și Moraviei a lui Reinhard 

Heydrich. Acesta a ajuns în Praga pe data de 4 octombrie a lunii 1941. Acesta 

era recunoscut pentru duritatea și cruzimea sa, lucruri pe care nu a ezitat să le 

pună în practică odată cu numirea sa în această funcție. Acesta s-a născut în 

anul 1905, în orașul german Halle. Tatăl său era un antisemit și un naționalist 

convins, iar acest lucru și-a pus puternic amprenta asupra dezvoltării sale. 

În ceea ce privește asumarea rolului său și a principiilor sale, pe care 

dorea cu ardoare să le pună în practică, în momentul investirii acestuia în 

funcție, într-o conferință publică la care au participat membri ai NSDAP-ului, 

acesta și-a început prelegerea cu următorele cuvinte: ‛Acum trei zile, la ordinele 

Führer-ului, am preluat funcția de Reichprotektor în locul lui von Neurath, care s-a 

îmbolnăvit. Germanii trebuie să știe că această parte a Reich-ului este, într-adevăr, o 

parte a Reich-ului și din acest motiv, pe de-o parte, au parte de protecție și joacă cel mai 

important rol în acest spațiu; pe de altă parte, acest lucru înseamnă că germanii, în 

acord cu acest drept, au datoria să se comporte ca niște adevărați germani18. 

Imediat după instalarea sa, populația evreiască din Praga a avut mult mai 

mult de suferit decât anterior, întrucât exterminarea acestora a fost una dintre 

primele priorități ale călăului din Praga. Chiar dacă anterior aceștia au fost 

obligați să poarte Steaua lui David iar legislația împotriva evreilor începuse să 

prindă contur încă din timpul guvernării lui Neurath, primul transport către 

lagărele de concentrare au avut loc imediat după preluarea funcției de către 

Heydrich. Între 3 și 5 noiembrie 1941, primul transport a plecat, inițial, către 

Lodz și apoi către Chelmno19. Aceasta este și perioada în care a fost creat 

ghetoul din Terezin20, iar primul transport a avut loc pe data de 24 noiembrie, 

evreii fiind aduși din Praga. La sfârșitul lunii mai a anului 1942, o treime din 

                                                           
17 Chad Bryant, Prague in black. Nazi rule and Czech nationalism, Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts, London 2009, p. 132. 
18 Václav Král, Lessons from history. Documents concerning Nazi policies for Germanization and extermination 

în Czechoslovakia, Orbis Printing and Publishing Company, Prague, 1962., p. 121. 
19 Peter Demetz, op. cit.,  p. 139. 
20 Acest oraș era, de fapt, o garnizoană construită în secolul al XVIII-lea de către împăratul Iosif al II-lea 

în anul 1789, care a fost numit Theresienstadt ca un omagiu adus mamei sale, împărăteasa Maria 

Tereza. 
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populația evreiască a Protectoratului se afla deportată la Terezin21. În anul 

1943, numărul evreilor deportați în acest lagăr a atins apogeul, aici fiind aduși 

și cei de pe teritoriul Austriei, dar și din Germania. În ceea ce privește evreii 

din Protectorat, 90% dintre acestea se aflau la Terezin22. 

 În Protectoratul Boemiei și al Moraviei, situația referitoare la politica 

aplicată evreilor a fost diferită față de cea din Polonia, de exemplu. În 

momentul izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, Polonia deținea cel 

mai mare procentaj al populației de origine evreiască din Europa. La o 

populație de 34,8 milioane polonezi s-a înregistrat un număr de 3,4 milioane de 

evrei23, pe când in Cehoslovacia numărul acestora era de 356.830 la o populație 

de 14.800.000 cehi24 Astfel, Polonia era singura țară ocupată în care ascunderea 

evreilor era pedepsită cu moartea25. Erau uciși atât evreii ascunși, cât și 

întreaga familie a celor ce i-au ascuns. Cu toate acestea, în ceea ce privește 

statutul social al evreilor, situația din Protectoratul Boemiei și al Moraviei era 

la fel ca cel din toate țările ocupate: nu aveau voie să frecventeze anumite 

localuri și instituții, își pierdeau funcțiile profesionale și le era interzis chiar și 

să frecventeze parcurile din orașe26. Mai ales după adoptarea Legilor Rasiale de 

la Nuremberg, tratamentul împotriva acestora a devenit și mai radical, în 

foarte multe orașe de pe teritoriul Protectoratului, precum Brno sau Olomouc27 

fiind incendiate sinagogile, iar violențele împotriva evreilor au escaladat28.  

Pe lângă situația evreilor, este necesară și o discuție asupra situației 

cehilor ce nu aveau origini evreiești. În acest context, intervine întrebarea: a 

avut regimul de ocupație din Cehoslovacia specificitatea sa? Trecutul istoric și 

structura socială existentă la acea vreme ar putea oferi răspunsurile necesare, 

însă pentru realizarea unei perspective mult mai clare asupra acestui aspect, 

este nevoie de date mult mai detaliate. 

                                                           
21 Ronald M. Smelser, Learning about the Holocaust. A student`s guide,  Macmillan Reference USA, New 

York, 2001,  

p. 58 
22 Ibidem. 
23 Andrew Hempel, Poland in World War II. An illustrated military history, Ed. Hippocrene Books, New 

York 2000,  

p. 400 
24 "Statistics of Jews". American Jewish Yearbook. vol. 48, p. 606. 
25 Andrew Hempel, op.cit., p. 400. 
26 Livia Rothckirchen, The Jews of Bohemia and Moravia, University of Nebraska Press, Lincoln, 2006, p. 

103. 
27 Olomouc este un oraș localizat în Moravia, în partea de est a Republicii Cehe. 
28 Livia Rothckirchen , op. cit., p. 103. 
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 Pe de-o parte, se poate realiza o paralelă între regimul de ocupație 

existent în Protectoratul Boemiei și Moraviei și cel din Polonia, ambele popoare 

fiind de origine slavă. Unul dintre principiile susținute cu ardoare de către 

Adolf Hitler era acela că popoarele slave sunt inferioare celor de origine ariană 

și non-valoroase din punct de vedere rasial. Un important aspect de care 

trebuie ținut cont atunci când se realizează o paralelă între aceste regimuri de 

ocupație este acela că în zona Sudetă se afla o importantă minoritate de origine 

germană, la fel ca și în restul teritoriului. În acest context, putem invoca și 

trecutul istoric, alături de structura socială existentă la acea vreme in 

Cehoslovacia. Faptul că poporul ceh a făcut parte din Imperiul Hagbgurgic a 

lăsat puternice amprente în ceea ce privește viața culturală, dar și aspectul 

etnic. Cultura cehă și cea slovacă s-au aflat întotdeauna la confluența dintre est 

și vest, elementele slave îmbinându-se cu cele germanice. În istoria culturală a 

acestei națiuni, elementul germanic a avut un rol hotărâtor. Limba germană 

era, în cele mai multe cazuri, a doua vorbită, iar în învățământ, atât cel 

secundar, cât și cel superior, se preda și în limba germană, existând instituții 

speciale de acest fel. Influența germană și-a păstrat rolul, chiar dacă majoritatea 

elitei politice se identifica cu spațiul slav și cu cel rus, în special. Importanta 

minoritate de origine germană a avut, și ea, rolul ei. Aceasta reprezenta 23.32% 

din populația Cehoslovaciei, în momentul în care Hitler a preluat puterea29. 

Chiar dacă nu pare un argument istoric veridic, aceasta a avut un rol hotărâtor 

în ceea ce privește comportamentul ocupantului. 

Un alt aspect important în ceea ce privește specificitatea regimului de 

ocupație în raport cu cel al Poloniei rezidă din motivele pentru care acesta a 

fost implementat. Un aspect important a fost cel economic: Cehoslovacia avea 

o industrie puternică, de care Reichul se putea folosi, la fel ca și un puternic 

potențial agricol, în cazul Slovaciei. În Polonia, pe de altă parte, principalele 

motive au fost cele rasiale ( mai ales că pe teritoriul acestei țări se afla și o 

puternică minoritate de origine evreiască) și de obținere a spațiului vital. 

Pe de altă parte, pentru a privi din altă perspectivă, este necesară și 

comparația cu un regim de ocupație din Europa nordică, acolo unde 

majoritatea populației era considerată valoroasă din punct de vedere rasial. 

Este cazul Norvegiei, care a avut un regim de ocupație germană, dar la baza 

căreia au stat mai ales motive militare și economice. În primul rând, regimul de 

ocupație al Norvegiei le-a oferit germanilor calea către resursele de fier ale 

Suediei. În al doilea rând, le erau deschise căile comerciale către Europa. Mai 

                                                           
29 Ibidem. 
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mult, norvegienii erau considerați arieni nordici, spre deosebire de cea din 

Protectorat care era considerată de origine slavă, deci inferioară populației 

ariene. 

Cea mai importantă acțiune a rezistenței a fost îndreptată către Reinhard 

Heydrich și, cu toate că acesta a decedat în urma atacului, încă se mai discută 

asupra succesului acestei operațiuni. Chiar dacă scopul acesteia a fost atins, 

consecințele ulterioare i-au făcut pe istorici să se întrebe, deseori, dacă acesta a 

fost, într-adevăr, o reușită a membrilor rezistenței. 

Cu un important ajutor venit din partea guvernului aflat în exil în Londra, 

membrii rezistenței care aveau sa îndeplinească aceasta misiune au fost 

antrenați și au primit armamentul necesar. Figurile centrale ale operațiunii 

Anthropoid au fost Josef Gabčík și Jan Kubiš, care au avut o soartă crudă la 

sfârșitul acesteia. Cei doi au fost instruiți în Londra cu privire la misiunea lor și 

l-au întâlnit pe Beneš. În luna decembrie a anului 1941, ordinele finale au sosit, 

iar cei doi au fost trimiși cu un avion către Cehoslovacia, alături de ceilalți 

membrii ai acestei operațiuni, 16 în total, muniție și aparate radio30. Deasupra 

Boemiei, pilotul și-a pierdut orientarea și cei doi bărbați au fost nevoiți să se 

parașuteze. Din acea zi, au avut la dispoziție doar cinci luni pentru a se pregăti 

pentru atacul asupra lui Heydrich. 

Pierduți în pădure, Gabčík și Kubiš au fost ajutați de către un morar care a 

auzit zgomotul produs de către avion și a aranjat pentru aceștia să intre în 

contact cu membrii patrioți ai asociației Sokol31. De asemenea, a stabilit ca 

aceștia să plece către Praga, cu trenul, pe data de 8 ianuarie și, ulterior, să se 

ascundă la diferite familii32. 

Operațiunea îndreptată împotriva guvernatorului Protectoratului Boemiei 

și al Moraviei a avut loc în luna mai a anului 1942, în apropierea Castelului din 

Praga. În perioada sărbătorilor pascale, Heydrich a petrecut timpul, alături de 

familia sa, într-o vilă ce a aparținut unei familii evreiești și obișnuia să plece 

din acest loc către Castel, acolo unde se afla biroul său, cu mașina, fără să fie 

însoțit de o gardă de corp, doar împreună cu șoferul său. Înainte ca cei doi 

membrii ai rezistenței să stabilească această dată drept cea decisivă pentru 

desfășurarea atacului, dulgherul care a fost însărcinat cu îngrijirea mobilei ce 

se afla în Castel le-a spus acestora că guvernatorul trebuia să părăsească Praga 

                                                           
30 Peter Demetz, op.cit.,  p. 116. 
31 Sokol reprezenta, la acea vreme, asociația tradițională de gimnastică a Cehoslovaciei. În traducere, 

Sokol înseamnă șoim. 
32 Peter Demetz, op. cit., p. 167. 
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pe data de 27 mai, pentru o vizită la Berlin. Astfel, data de 27 mai avea să 

devină ziua decisivă33. 

În acea dimineață, Kubiš și Gabčík s-au poziționat în dreptul unei curbe ce 

se afla în imediata apropiere a Castelului, acolo unde șoferul lui Heydrich urma 

să încetinească. În momentul în care acest lucru s-a întâmplat, un alt membru al 

rezistenței, Josef Valcik, i-a alertat pe cei doi cu ajutorul unei oglinzi în care se 

reflecta soarele iar Gabčík a încercat să folosească pistolul său pentru a îl 

împușca mortal pe guvernator. Ca o ironie a sorții, acesta nu a funcționat, iar 

Heydrich i-a ordonat șoferului său să oprească și a încercat, la rândul său, să 

deschidă focul asupra lui Gabčík, însă nici arma sa nu a funcționat. Între timp, 

Kubiš a lovit mașina, un Mercedes decapotabil negru, cu o grenadă de mână, iar 

Heydrich a fost grav rănit. În acest haos care s-a produs, Gabčík a reușit să se 

îndepărteze cu ajutorul bicicletei sale și, ulterior, s-a urcat într-un tramvai34. 

Din cauza rănilor puternice, Heydrich a murit opt zile mai târziu, pe data 

de 4 iunie, iar acest moment a reprezentat momentul unei crude represiuni 

împotriva poporului ceh. Tocmai din această cauză, o întrebare foarte 

pregnantă a continuat să apară: a reprezentat această operațiune un real succes, 

ținând seama de consecințele care au urmat?  

Hitler a fost informat cu privire la aceste evenimente imediat după atac și 

a ordonat uciderea unui număr impresionant de cehi din rândul populației 

civile. Mai mult, germanii au considerat că satul Lidice a reprezentat o bază a 

acestei acțiuni și au fost îndreptate violențe de o ferocitate ieșită din comun 

asupra locuitorilor acestuia. Cu toate acestea, nu a fost gasită nicio evidență 

palpabilă a faptului că, într-adevăr, această localitate a fost nucleul acestei 

acțiuni și că au avut loc contacte între membrii rezistenței și localnici35. Un 

transmițător britanic a fost găsit în localitatea Lež{ky, iar furia germană s-a 

năpustit și asupra acesteia. 

Soarta satului Lidice a fost teribilă: localitatea a fost distrusă complet, toți 

bărbații au fost uciși, femeile au fost trimise către lagărele de concentrare iar 

copiii, cei mai mulți dintre ei, către camerele de gazare aflate în lagărul de la 

Chelmno36. 

Membrii rezistenței au fost trădați tocmai de către un alt membru, Karel 

Čurda, care le-a mărturisit germanilor numele familiei care îi ascundea pe 

artizanii atacului: familia Moravec. După ce fiul acestei familii a fost torturat, 

                                                           
33 Ibidem, p. 168. 
34 Ibidem, p. 169. 
35 Chad Bryant, op. cit., , p. 171. 
36 Peter Demetz, op. cit, p. 170. 
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acesta a mărturisit locul în care se ascundeau membrii rezistenței, și anume în 

Biserica Sfinților Metodius și Cyrillus. Pe data de 18 iunie, după o luptă aprigă 

dată între aceștia și trupele SS, mulți dintre membrii rezistenței au decedat din 

cauza rănilor, iar unii dintre aceștia s-au sinucis, precum Kubiš37. Alături de 

victimele din localitățile Lidice și Lež{ky, alți 3.188 de cehi au fost arestați iar 

alți 1.357 au fost uciși38. Artizanii operațiunii Anthropoid și-au găsit sfârșitul în 

timpul acestei lupte. 

Prețul uman a fost unul mare, iar suferințele cehilor nu aveau să se 

termine în acest punct. Heydrich a fost înlocuit de către Kurt Daluege, care a 

continuat politica de represiune. Eliberarea orașului Praga și sfârșitul 

Protectoratului au venit odată cu luna mai a anului 1945, luna în care Reich-ul 

german a fost înfrânt definitiv. Lupta pentru Praga s-a dat între zilele de 5 și 9 

ale lunii mai, cu un ajutor însemnat din partea Armatei Roșii. Cu câteva zile 

înainte de lupta îndârjită pentru eliberare a cehilor, mai exact pe 26 aprilie, 

rușii au ajuns în Brno, în sudul Moraviei și, ulterior, au înaintat către Ostrava, 

un cunoscut oraș industrial aflat în partea de sud-est a Cehiei de astăzi. Revolta 

a început în momentul în care angajații de la oficiile poștale și din industria 

feroviară au început să înlăture simbolurile germane, probabil la ordinele 

Ministerului Transporturilor39. În următoarea dimineață, manifestațiile s-au 

mutat în stradă și în cele mai importante locuri din Praga a fost arborat steagul 

Cehoslovaciei, iar numărul de victime înregistrat de partea cehilor a fost cel de 

90. Însă, adevărata bătălie pentru Praga a izbucnit pe data de 6 mai, atunci 

când trupele SS au luat cu asalt capitala. În următoarea zi, revolta a atins un 

punct sensibil, întrucât aproximativ 300 de manifestanți au fost uciși și ale 

câteva sute arestați, după ce ajutorul cerut aviației britanice și a celei a Statelor 

Unite a rămas fără niciun răspuns concludent și nicio acțiune efectivă. Salvarea 

a venit din partea aceleiași Armate Roșii, după ce tancurile germane 

invadaseră partea istorică a orașului și centrul acestuia. 

Analizând aspectele prezentate în cuprinsul acestui studiu, este lesne de 

înțeles că regimul de ocupație german din Protectoratul Boemiei și al Moraviei 

a avut specificitatea sa. Un prim aspect de care trebuie ținut cont în ceea ce 

privește analizarea acestei chestiuni este reprezentat de către trecutul istoric al 

poporului ceh. Faptul că în Cehoslovacia se afla o minoritate germană 

importantă numeric a făcut ca acest regim de ocupație să fie mai blând decât 

                                                           
37 Ibidem. 
38 Chad Bryant, op. cit., p. 172. 
39 Peter Demetz, op. cit., p. 225. 
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cel din Polonia, de exemplu. Mai mult, acest aspect a influențat foarte mult 

cultura cehă, căci aceasta a avut și încă mai are nenumărate referințe către 

spațiul germanic. De asemenea, trebuie ținut cont și de motivele care au stat la 

baza ocupației. Poporul ceh era, într-adevăr, unul slav, iar exterminarea 

popoarelor de origine slavă era o parte a ideologie național-socialiste, căci erau 

considerate inferioare. Unirea tuturor germanilor într-un singur Reich avea, de 

asemenea, o importanță deosebită, dovadă anexarea Regiunii Sudete, însă 

foarte importante au fost și motivele economice. Puternica industrializare a 

Cehiei, alături de potențialul agricol al Slovaciei i-au deteminat pe național-

socialiști să ocupe acest teritoriu. Este o diferență importantă față de cazul 

Poloniei, popor, de asemenea slav, dar care a suferit mult mai mult. Pe de altă 

parte, regimul din Protectorat a fost mult mai dur decât cel din țările nordice, 

precum Norvegia sa Danemarca. Pe lângă faptul că acestea au fost ocupate din 

motive economice și de reunire a tuturor germanilor (în cazul Danemarcei), 

populația era majoritar ariană. Cehii și slovacii erau slavi, deci meritau, în 

viziunea germanilor, un tratament mai dur. 

După încheierea războiului, populația de origine germană din Praga și nu 

numai urma să fie supusă unui dur tratament. Au fost excluși din societate, 

abuzați, uciși, iar personalitățile de origine germană, precum artiștii sau 

scriitorii, au fost denigrați. Acest comportament a reprezentat sentimentele 

unei națiuni care a luptat pentru libertate, democrației și pentru drepturile 

omului încă de la începuturile existenței sale. 

 

 



 
139 

 

 

 

 

DAVID BORCHIN 

 

 

Abstract: This article deals with the policy of Romanianization that started in 

1940 and lasted until Ion Antonescu was ousted from power in 1944. This policy 

aimed at expropriating all Jewish property and later redistributing it to the ethnic 

Romanian population. By the time the policy had reached its final stages, Jews had lost 

all of their rural and urban properties, had had their radios confiscated, had been 

conscripted for forced labor, and, mainly in the regions of Bessarabia, Bukovina, and 

Moldavia to a lesser extent, Jews were deported to Transnistria where many of them 

died. These anti-Semitic policies, applied on a nationwide level, had an interesting 

effect in the region of Banat where these discriminatory policies were not applied to 

their fullest extent because of a longstanding tradition of tolerance and understanding 

in Banat between people of different ethnicities. This fact, coupled with Antonescu’s 

decision to go to war with Germany against the USSR, reflects a peculiar case in the 

history of Romania and the region of Banat where it can be argued that it was better to 

be a Jew than a Romanian because Jews had greater chances of surviving the war since 

they were exempt from military service. 

Keywords: Romanianization, Jews, Banat, expropriation, antisemitism. 

 

Antisemitismul din România are o istorie îndelungată, care începe în 

secolul al XIX-lea, odată cu venirea evreilor aşkenazi în cele două principate, al 

Moldovei şi al Ţării Românești, cei mai mulți stabilindu-se în Moldova. Odată 

cu întregirea statului român, de după încheierea Primului Război Mondial, au 

intrat în componenţa populației României şi evreii din Transilvania, Bucovina, 

Banat, Crișana şi Maramureș, iar, după adoptarea Constituției din 1923, toţi 

evreii din România au putut avea cetăţenie română şi nu au mai fost excluşi 

din viaţa politică a statului aşa cum au fost înainte. Evreii s-au putut bucura de 

cetăţenia română, fără a mai fi nevoiți să demonstreze că ei, părinţii sau bunicii 

lor au participat la Războiul de Independenţă,de acum puteau să îşi exercite 

dreptul la vot şi la reprezentare în România. 

                                                           
 Master, Universitatea din București, coord. științific prof. univ. dr. Victor Neumann 
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Doctrinele de extremă dreaptă au căpătat cu timpul o influenţă tot mai 

puternică în Europa. Focarul principal al răspândirii acestor ideologii a fost 

Germania nazistă, a cărei influenţă s-a extins şi asupra României prin legăturile 

sale comerciale, politice şi culturale cu România. Astfel, antisemitismul din 

România a avut şi factori externi care să îi sporească aderența în rândul 

populației. Desigur, nici numeroșii factori interni nu trebuie excluşi deoarece 

antisemitismul a existat ca fenomen în România încă din secolul XIX, iar chiar 

numeroase figuri culturale ale epocii, precum Nicolae Iorga sau Mihai 

Eminescu, au exprimat în mai multe rânduri păreri antisemite1. În secolul XX, 

A.C. Cuza a avut o influenţă semnificativă asupra impunerii antisemitismului 

ca şi politică de stat, prin înfiinţarea Ligii Apărării Naţional-Creştine, la care a 

participat pentru o perioadă scurtă şi viitorul lider al Mişcării Arhanghelului 

Mihail, Corneliu Zelea Codreanu2. Trebuie menţionat, de asemenea, că în 

perioada aceasta chiar şi antisemitismul lui Nicolae Iorga s-a mai temperat, 

marele istoric susţinând că dacă ar avea de ales între cuzism şi evreii, el ar 

merge cu evreii. 

Rezultatul alegerilor parlamentare din decembrie 1937 a arătat cât de 

fragilă devenise democraţia din România după ce Partidul Naţional Liberal nu 

a putut câştiga nici măcar necesarul de 40% din voturi exprimate pentru a 

putea forma un guvern. În contextul acesta, regele Carol al II-lea a numit în 

ianuarie 1938 Partidul Naţional-Creştin, condus de Octavian Goga şi A.C. 

Cuza, să formeze un nou guvern. Noul executiv a trecut cu neîntârziere la 

adoptarea primelor măsuri antisemite de când se formase România Mare şi 

anume retragerea cetăţeniei române a evreilor. Măsurile au fost abolite ca 

urmare a dizolvării guvernului,după ce regele Carol a proclamat dictatura 

regală şi a schimbat Constituţia, dar aceasta nu a oprit ca 120.000 din evreii din 

România să îşi piardă cetăţenia în timpul guvernului condus de Octavian 

Goga3. De atunci încolo, evreii au fostmonitorizaţi de către agenţii legiunilor de 

jandarmi şi de către pretorii de plasă – ca politică de securitate a statului. În 

Banat, rapoartele pretorilor susţin că evreii nu păreau a fi loiali statului român 

şi că ar fi avut mai curând sentimente filo-maghiare4. 

                                                           
1A se vedea Victor Neumann, Istoria Evreilor din România: Studii documentare şi teoretice, Editura 

Amarcord, Timişoara, 1996, capitolul „Problema emancipării evreilor reflectată în cultura română 

modernă‛ pp. 161-192.   
2 Z. Ornea, Anii treizeci Extrema dreaptă românească ediția a IV-a, Cartea Românească, București, 2015, pp. 

229-230. 
3 Raul Hilberg, Exterminarea evreilor din Europa, trad. Dina Georgescu, Hasefer, București, 1997, p. 660. 
4 Pretorul plasei Recaș scrie în raportul său către prefectul judeţului Timiş-Torontal: „Evreii, deși putini ca 

număr în plasă, dețin în mâna lor comerțul. Parcă se arată mai fideli Statului român, dar când este vorba de 
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Legislaţia antisemită avea să fie reluată ca politică de stat în 1940 când s-a 

format guvernul lui Ion Gigurtu, care a implementat primele legi rasiale din 

istoria României, pentru a se apropia de puterile Axei, prin Decretul 2650. În 

fond, decretul îi împărţea pe evrei în trei categorii: evreii de categoria I erau 

evreii care nu aveau cetăţenie română înainte de 30 decembrie 1918, cei de 

categoria a II-a erau evreii ce aveau cetăţenie înainte de decembrie 30 1918, iar 

evreii de categoria a III-a erau cei care nu aparţineau nici categoriei I, nici 

categoriei a II-a. Desigur, împărţirea evreilor pe categorii a venit şi cu prevederi 

asupra profesiunilor pe care evreii le puteau urma sau pe care nu le mai puteau 

urma. Așadar, evreii de categoriile I şi III nu mai puteau fi comercianţi, avocaţi 

sau funcţionari publici5. Acesta reprezintă primul pas real în adoptarea unei 

politici de românizare. Însă apropierea de Axă nu a temperat pretenţiile Ungariei 

asupra Transilvaniei, iar o parte din Transilvania a trebuit cedată Ungariei, ca 

urmare a Dictatului de la Viena. Criza internă provocată de pierderea unei treimi 

din teritoriul naţional al României a dus la colapsul guvernului lui Ion Gigurtu şi 

la abdicarea regelui Carol al II-lea, în favoarea fiului său Mihai I. Ion Antonescu 

a fost desemnat preşedinte al Consiliului de Miniştri de către clasa politică, 

deoarece se considera că doar el putea restabili ordinea în ţară.Antonescu a ales 

să încheie o alianță cu Mișcarea Legionară şi, astfel, a instaurat un regim 

naţional-legionar, în care Horia Sima avea să îi fie vice-preşedinte la Consiliul de 

Miniştri şi 45 din cei 46 de prefecți să fie legionari6. 

În cele 5 luni de existenţă ale regimului naţional-legionar, s-a pus în 

aplicare pentru prima oară o politică anti-evreiască cu scopul de a transfera 

capitalul evreiesc, în principal din mediul rural, înspre capitalul românesc şide 

a pune restricţii pe piața de muncă evreilor. Toate aceste politici se încadrează 

în ceea ce am putea numiplanul de românizare al statului român. Un aspect foarte 

important de reținut este felul în care este folosit termenul de „românizare‛ în 

timpul lui Antonescu. Unde în majoritatea cazurilor în care avem de a face 

cuderivate de tip: naţiune + - izare/- ificare (maghiarizare, germanizare, 

rusificare, bulgarizare, grecizare, etc.), acesta se referă la procesul de asimilare 

a unei populații străine prin adoptarea culturii națiunii asimilatoare. În cazul 

                                                                                                                                                    
sacrificii sunt răi, sgârciţi, mergând până la sfidarea oricărei acțiuni de orice natură: rechiziții ajutorarea 

concentraților etc. Evreii constituesc un element în care nu se poate pune nici o incredere. Au afinități deopotrivă 

de estompate pentru unguri, pentru germani şi sunt un pericol pentru populația rurală, fie că sunt funcţionari 

publici, fie că sunt comercianţi etc.‛ Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale (în continuare 

SJTAN), fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal, d. 7/1940, f. 80. 
5 Radu Ioanid, Evreii sub regimul Antonescu, Hasefer, Bucureşti, 1997, p. 28. 
6 KeithHitchens, România 1866-1947, Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 528. 
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de față, procesul de „românizare‛ din timpul lui Antonescu se referă la 

excluderea economică, culturală şi socială a populațiilor etnice străine, cu 

precădere evreii, deoarece ei au fost considerați de-a lungul timpului ca fiind 

populația cea mai indezirabilă din România, din cauza bunăstării lor 

economice şi a multiplelor poziții din profesiile liberale pe care ei le ocupau. 

De asemenea, trebuie reținute şi angajamentele diplomatice luate de statul 

român, care nu au permis țintirea minorităților germană şi maghiară pentru 

românizare fiindcă ar fi stricat relațiile româno-germane şi româno-maghiare, 

iar, chiar în cazul maghiar, ar fi putut aduce represalii pentru românii din 

Transilvania de Nord care se aflau sub administrație maghiară. 

Prin Adresa nr. 14892 din 19 septembrie 1940 a Ministerului Afacerilor 

Interne li s-a interzis evreilor să mai profeseze ca artiști sau muzicanți în 

localuri sau teatre care nu sunt evreiești7. Această măsură i-a afectat pe toţi cei 

965 de membri ai Sindicatului Artiștilor Instrumentaliști8 şi toţi cei 733 de 

membri ai Sindicatului Artiștilor Dramatici şi Lirici, care erau evrei9. 

În 5 octombrie 1940, s-a dat un decret-lege pentru exproprierea a 

bunurilor rurale deținute de evrei.Evreii, în cazul acesta, au fost definiți ca: toţi 

aceia având ambii părinţi evrei sau numai unul, fără distincţie dacă ei sau părinţii lor 

sunt sau nu botezaţi în altă religie decât cea mozaică, dacă sunt sau nu cetăţeni români 

sau dacă domiciliază sau nu în cuprinsul ţării10. Exproprierea propriu-zisă trebuia 

efectuată de către un delegat special numit de către prefect11, dar aflăm dintr-o 

adresă a prefectului legionar din Timiş-Torontal că pretorii de plasă, 

comandantul Legiunii de Jandarmi şi primarii din Timişoara şi Lipova 

trebuiau să ia legătura cu „delegaţii speciali‛, care trebuiau să fie legionari12, 

pentru efectuarea exproprierii bunurilor rurale evreieşti13. Așadar, procesul de 

expropriere a necesitat prezenţa mai multor delegaţi care să elaboreze toate 

actele necesare exproprierii şi să întocmească procese-verbale cu foştii 

proprietari evrei. Până în 19 noiembrie 1940, s-a reuşit în judeţul Timiş-

                                                           
7 SJTAN, fond Prefectura judeţului Severin, d. 32/1940, f. 87: „Ministerul Cultelor şi Artelor (...) ne aduce la 

cunoştinţă că în vederea principiului românizării tuturor manifestaţiunilor artistice din ţară, precum şi a cadrelor 

care asigură realizarea acestui Comandament naţional, conform dispoziţiunilor Deciziei Nr. 38886/940, dată pe 

baza art. 149 din Legea teatrelor şi spectacolelor, a dispus interzicerea artiştilor de orice categorie şi muzicanţilor, 

care sunt de origină etnică evrei‛. 
8 Ibidem, f. 66-74. 
9 Ibidem, f. 75-79. 
10 (DCFRJDH) Documentsconcerningthefate of Romanian Jewryduringthe Holocaust (Colecţie de 

documente editată de Jean Ancel), vol. 1, p. 52, apud. Radu Ioanid, op. cit., p. 30. 
11 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Severin, d. 32/1940, f. 137. 
12 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal, d. 10/1940, f. 18. 
13 Ibidem, f. 13-14.  
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Torontal exproprierea a în jur de 2770 de hectare de pământ de la evrei14, 

pentru care s-au întocmit 158 de procese-verbale15. 

Modul în care exproprierea capătă un caracter mai pronunţat de 

românizare este acela de strămutare a anumitor refugiaţi din teritoriile cedate 

pe terenurile expropriate de la evrei. Aşa se constată într-un referat de 

expropriere din Timiş-Torontal16 şi în corespondenţa dintre prefectul judeţului 

Caraş şi Subsecretariatul de Stat al Colonizărilor şi Populaţiei Evacuate când s-

a convenit asupra așezării a trei familii de refugiaţi din Cadrilater pe moşia 

expropriată a unui evreu din comuna Fizeş17. Cu timpul, numărul de refugiaţi 

stabiliţi în judeţul Caraş creşte de la 3 la 20 de familii care se stabilesc în 

comunele Bizeş, Milcoveni Berlişte şi Ciclova18. 

Această etapă a românizării s-a lovit de problema faptului că au existat 

cazuri în care proprietățile rurale expropriate se aflau de fapt în mâinile unor 

etnici români,pentru căproprietățile fuseseră cumpărate de ei, dar tranzacția nu 

fusese înscrisă în cartea funciară. Direcțiunea Judiciară a Ministerului Justiției a 

dat ordin tuturor prefecturilor să le comunice câte asemenea cazuri s-au 

înregistrat în județele lor19. În Timiş-Torontal s-au înregistrat 3 cazuri20 şi în 

Severin 821. Dar tot cel mai mare eșec a fost faptul că politica de cumpărare a 

întreprinderilor evreieşti nu a mers, fiindcă evreii au preferat să îşi vândă 

întreprinderile cunoscuților lor de etnie germană, astfel, în loc ca şi capitalul 

românesc să crească pe fondul acaparării capitalului evreiesc, capitalul german 

a crescut ca urmare a vânzării sau chiar a donării întreprinderilor evreilor către 

germani22. Decizia aceasta a fost fără îndoială motivată de abuzurile comise de 

către legionarii însărcinați cu exproprierile, care aveau obiceiul de a jefui 

magazinele evreieşti şi de a-i intimida şi amenința câteodată chiar cu moartea 

pe proprietarii evrei, dacă aceștia nu îşi vindeau magazinele la o treime sau 

chiar la un sfert din prețul lor real23. 

                                                           
14 Ibidem, f. 19. 
15 Ibidem, f. 22. 
16 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal, d. 12/1940, f. 42: „5) Vor fi aduşi refugiaţi pe acest teren, 

cari vor fi înzestraţi cu inventar complect şi cărora li se vor construi locuinţe şi grajduri pentru vite‛. 
17 Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, fond Prefectura Judeţului Caraş, inv. 115, d. 

26/1940, f. 1, 5, 6, 7,  
18 Ibidem, f. 15. 
19 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Severin, d. 23/1941, f. 127. 
20 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal, d. 12/1940, f. 13, 15,  
21 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Severin, d. 23/1941, f. 147. 
22 Radu Ioanid, op. cit., pp. 67-70. 
23 SJTAN, fond Inspectoratul de Jandarmi Timişoara, inv. 455, d. 10/1941, f. 129-132. 
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După rebeliunea legionară din 21-23 ianuarie 1941, Ion Antonescu a luat 

frâiele puterii şi a impus o dictatură militară,în care el şi apropiații săi, cum ar 

fi Mihai Antonescu,conduceau de facto. Legislaţia antisemită nu a încetat odată 

cu dictatura militară antonesciană, ba chiar, din contră, ea s-a accentuat, în 

principal din cauza antisemitismului lui Antonescu. Acesta considera că s-a 

ajuns la o luptă de tip „noi versus ei‛ între români şi evrei din cauza rezistenței 

partizanilor comuniști contra armatei române în Basarabia şi Ucraina (pe care 

el îi considera a fi în cea mai mare parte evrei) şi a ajuns la concluzia că „Satana 

este evreul‛24. Prima măsură cu care a început a fost aceea de a continua 

exproprierea proprietăților evreieşti, acum în mediul urban, iar, în acest sens, a 

dat un decret-lege în 17 martie 1941 pentru exproprierea imobilelor evreieşti 

din mediul urban. În luna mai dinacelași an ia ființă Centrul Naţional de 

Românizare (CNR), care se va ocupa de administrarea imobilelor evreieşti 

expropriate. De acum înainte evreii trebuiau să se mute şi să plătească chirie 

pentru imobilele pe care le ocupau25. În Timişoara, numărul imobilelor 

expropriate se ridica, probabil, la ordinea sutelor26, iar în Lugoj numărul a fost 

de 18627.În data de 6 mai 1941 s-a dat Decretul-Lege 1253 prin care toţi evreii au 

trebuit să îşi predea aparatele de radio-recepțieautorităților (de obicei 

jandarmeriei)28, motivul invocat fiind acela că evreii foloseau radiourile pentru 

a disemina propaganda aliată (mai cu seamă propaganda comunistă) în rândul 

populației de rând, iar, astfel, să răspândească știri defetiste. 

O altă măsură antievreiască a fost aceea de expulzare a evreilor din 

mediul rural şi de strămutarea lor în mediile urbane județene29. Astfel, pentru 

Banat, toţi evreii din satele din Timiş-Torontal au trebuit să se mute în 

Timişoara, Sânnicolaul Mare sau Lipova, cei din Severin trebuiau să se mute în 

Lugoj, Caransebeș sau Orșova, iar cei din Caraş trebuiau, ori în Reșița, ori în 

Oravița. Scopul pentru care Antonescu a dorit ca toţi evreii din România să se 

afle la orașe a fost pentru a-i putea monitoriza şi controla prin măsuri, cum ar 

fi interzicerea accesului evreilor în anumite spaţii public, de exemplu, înpiețe, 

înainte de o anumită oră30. Această monitorizare a populației evreieşti era 

                                                           
24 OttmarTraşcă, „Chestiunea Evreiască” în documente militare române 1941-1944, Institutul European, Iaşi 

2010, p. 30. 
25 Tiberiu Schatteles, Evreii din Timişoara în perspectivă istorică, Hasefer, Bucureşti, 2013, p. 362. 
26 SJTAN, fond Inspectoratul de Jandarmi Timişoara, inv. 455, d. 26/1942, f. 33. 
27 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Severin, d. 23/1941, f. 119-125. 
28 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal, d. 19/1941, f. 6. 
29 SJTAN, fond Legiunea de Jandarmi Severin, d. 39/1941-1942, f. 74, fond Prefectura Judeţului Timiş-

Torontal, d. 19/1941, f. 473. 
30 SJTAN, fond Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara, inv. 222, d. 245/1942, f. 1-2. 
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necesară pentru regim în contextul politic al vremii, în care Germania nazistă 

părea să câștige războiul, iar România dorea să se afle de tabăra învingătoare, 

motiv pentru care avea nevoie de o legislație antievreiască dură şi de un 

control ferm asupra evreilor pentru a se putea apropia de Germania şi, după 

cum spera Antonescu, să recapete Transilvania de Nord de la Ungaria. Nu 

trebuie uitat faptul că, până spre sfârșitul anului 1941 şi după, Antonescu avea 

să pună în aplicare un plan de genocid împotriva evreilor, care să se desfășoare 

în Transnistria,unde aveau să moară între 150.000 şi 210.000 de evrei31. Chiar şi 

pentru Banat a existat un plan de deportare, dar nu în Transnistria, ci în 

lagărele de concentrare naziste din Polonia. Planul prevedea ca evreii din 

Banat, SudulCrișanei şi Sudul Transilvaniei să fie concentrați în Timişoara 

(Banat), Arad (Sudul Crișanei) şi Turda (Sudul Transilvaniei), pentru a putea fi 

urcați în vagoane de tren şi trimiși în lagărele de concentrare naziste din 

Polonia ocupată, în conformitate cu un acord între statul român şi statul 

german32. Din varii motive33, acest plan de deportare nu a fost pus niciodată în 

aplicare. Au mai fost şi alte politici, care nu au fost puse în aplicare, cum ar fi 

obligativitatea purtării stelei lui David pe îmbrăcăminte34 şi încartiruirea 

evreilor în cartiere evreieşti35. 

                                                           
31 Pentru genocidul din Transnistria a se vedea Jean Ancel, Transnistria I, Atlas, Bucureşti, 1998, pp. 1-

278. 
32Victor Neumann, Istoria evreilor din Banat: o mărturie a multi şi interculturalităţii Europei central-

orientaleediția a II-a revăzută, Editura Brumar, Timişoara, 2016, p. 193. 
33 Victor Neumann, de pildă, argumentează că s-a datorat unei neînțelegeri diplomatice între Radu 

Lecca şi delegatul Germaniei, precumacțiunilor unor figuri precum baronul Francisc von Neumanncare 

îi mituia pe funcționarii statului, precum şi primrabinul României, Alexandru Şafran, care l-a rugat pe 

Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, să încerce să îl convingă pe Antonescu să nu îi deporteze pe 

evreii din Timişoara, Arad şi Turda (Ibidem, pp. 194-196). Însă, pot exista mai multe cauze pentru 

această schimbare de direcție care țin şi de fenomenul general al Holocaustului din România, cum ar fi 

presiunea exercitată asupra lui Antonescu de către Regina Mamă sau chiar situația militară tot mai 

precară de pe frontul Răsăritean. 
34 Ordinul nr. 8368 din 3 septembrie 1941 al ministrului de interne, David Popescu,stabilește 

obligativitatea tuturor evreilor,indiferent de vârstă sau de sex, să poarte cusut pe îmbrăcăminte steaua 

lui David pe partea stângă a pieptului.Dar la cinci zile după, ordinul a fost abrogat. Cf. SJTAN, fond 

Prefectura judeţului Timiş-Torontal, d. 18/1941, f. 24, 25. 
35 Prin Ordinul Confidențial Nr. 1813 al ministrului de interne, David Popescu, din 23 martie 1941 li se 

cere prefecților să cerceteze posibilitatea creării unor cartiere evreieşti, ordinul acesta a venit înaintea 

măsurii de strămutare a evreilor din mediul rural înspre centrele urbane județene. În arhivele 

prefecturilor Timiş-Torontal, Severin şi Caraş nu există niciun document care să ateste vreo abrogare a 

politicii, însă arhivele fondului prefecturii Arad arată că acest demers a fost abandonat cu timpul. Cf. 

SJTAN, fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal, d. 18/1941, f. 10-16, Serviciul Județean Arad al Arhivelor 

Naționale, fond Prefectura Judeţului Arad – ActeAdministrative, d. 360/1941, f. 1-6, 9, 14, 17. 
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Ultima şi cea mai dură măsură antievreiască pentru evreii din Banat a fost 

impunerea evreilor la munci obligatorii, denumite inițial munci de folos obștesc, 

conform Decretului-Lege 3984 din 5 decembrie 194036. Denumirea a fost 

schimbată în timpul regimului antonescian în favoarea termenului de muncă 

obligatorie, deoarece se considera că prima variantă suna prea blând37. Munca 

obligatorie pentru evrei este o consecință directă a intrării României în 

război,întrucât mobilizarea armatei a dus la o lipsă a forței de muncă. Pentru a 

compensa această lipsă de mână de lucru, evreilor li s-a impus obligația de a 

munci în diverse domenii, iar, în cazul în care nu îşi îndeplineau muncile la 

care erau supuși, puteau fipedepsiți cu deportarea în Transnistria.Toţi evreii 

între 18 şi 50 de ani trebuiau să presteze o formă sau alta de muncă 

obligatorie,această muncă varia în funcție de profesia evreilor şi de nevoile 

statului, astfel încât, cu timpul, s-au schițat trei tipuri de munci obligatorii: I – 

evreii cu vârste cuprinse între 20 şi 40 de ani prestau munca obligatorie în 

detașamente exterioare de muncă, ce lucrau cel mai adesea în cariere de piatră, 

industrii forestiere sau efectuau munci de repararea infrastructurii la drumuri, 

canale sau căi feroviare. II – evrei cu vârste cuprinse între 18-19 şi 41-50 de ani 

care urmau să fie folosiți individual sau în grup, în interesul armatei, instituțiunilor 

de stat, (județ, comună) sau la întreprinderi particulare. III – evrei de 18-50 de ani 

care erau de profesie meseriași, care urmau să fie trimiși acolo, unde nevoile vor 

cere38. Duritatea acestor munci a variat de la un caz la altul, dar, dintre cele 

două grupuri, grupul II a avut parte de cel mai greu tratament, dacă seia în 

considerare că acești oameni au fost puși la munci manuale pentru care nu a 

fost neapărat ca ei să fi avut pregătirea sau formarea necesară.De multe 

ori,condițiile în care au fostcazați erau insalubre, cu câte 10-20 de oameni 

dormind în aceeași încăpere. Munca trebuia să fie efectuată sub comanda unor 

jandarmi, care puteau fi foarte agresivişi săaplice pedepse aspre, de bătăi la 

pielea goală, cum a fost cazul detașamentului timișorean de muncă obligatorie 

din Ghioroc, judeţul Arad39. Alteori, au fost munci chiar decente, efectuate într-

un spirit de respect reciproc şi amabilitate între evreii chemați să presteze 

munca obligatorie şi oamenii însărcinați cu grija lor, cum a fost cazul unui grup 

                                                           
36 Radu Ioanid, op. cit., p. 36. 
37 Evreii din România între anii 1940-1944, I, colecţie de documente oficiale, Editura Hasefer, Bucureşti, 1993-

1998, pp. 95-97, apud. Tiberiu Schatteles, op. cit., pp. 368-369. 
38 SJTAN, fond Prefectura judeţului Severin, d. 10/1942, f 2-3. 
39Arhiva Comunităţilor Evreieşti din Timişoara, Dosar nr. 102 (suplimentar). Diverse acte, anii 1943-1944, 

filele 115-132, apud. Victor Neumann, op. cit., p. 192. 



 
147 

de 13 meseriași lugojeni40. Aceștia au lucrat într-un regim de lucru de 8 ore pe 

zi, de la 8 până la 12, cu o oră pauză de prânz şi apoi, de la 13 până la 

1741.Beneficiau de concedii medicale42, primeau bani pentru uzajul uneltelor43 

şi, caz poate chiar unic pentru contextul european de atunci, chiar șeful 

serviciului financiar a prefecturii a cerut oferireaunei măriri ale sumelor de 

bani dați acestor muncitori, precum şi oferirea de ajutor financiar familial 

pentru trei dintre muncitori, care, din punct de vedere financiar,stăteau mai 

prost44. Femeile evreice chemate să presteze munci obligatorii aveau între 18 şi 

40 de ani şi, cel mai adesea, erau solicitate să lucreze ca spălătorese, croitorese 

sau secretare (munci percepute la vremea respectivă a fi pentru femei), de 

obicei, în grupe mici, fără a părăsi judeţul de reședință45. 

Toate aceste legi antievreiești au rămas în vigoare până după căderea 

regimului antonescian, după 23 august 1944, şi întreaga legislație antisemită a 

fost abolită după Legea Nr. 641/1944 din 19 decembrie 194446. După aceea, orice 

politică de românizare a căpătat influențe doctrinare sovietice, ca urmare a 

ocupării ţării de către Armata Roșie şi a influenței tot mai apăsătoare a Uniunii 

Sovietice în instituțiile politice ale României, toate culminând cu abdicarea 

regelui Mihai I în 30 decembrie 1947 şi proclamarea Republicii Populare 

Române în aceeași zi. 

Se cuvine a se puncta, cât de mult se poate, obiectivele naționaliste ale 

politicii de românizare,şi anume eliminarea influenței evreieşti din viaţa 

economică, socială şi culturală a României, iar, prin aceasta, să întărească statutul 

etnicilor români în domeniile respective. Motivul pentru care evreii au fost ținta 

principală a acestei politici de românizare se datorează curentului antisemit din 

România, promovat de ideologiile naționaliste de extremă dreaptă, susţinute de 

Mișcarea Arhanghelului Mihail şi de Liga Apărării Naţional Creștine, precum şi 

contextului internațional în care Germania nazistă părea să câștige conflagrația 

mondială. Prin exproprierea proprietăților rurale evreieşti se dorea oferirea unui 

                                                           
40 SJTAN, fond Prefectura judeţului Severin, d. 10/1942, f. 66. 
41 Ibidem, f. 71-73, 210-211. 
42 Ibidem, f. 51, 56, 57, 61, 63, 78, 93, 110, 112, 123, 125-126, 129, 130, 149, 150-153. 
43 Ibidem, f. 120. 
44 Ibidem, f. 171. 
45 Ibidem, f. 7. 
46 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Severin, d. 23/1941, f. 43: Legea Nr. 641/1944 – publicată in Mon. Of. Nr. 

294 din 19 Dec. 1944 dispune: Sunt şi rămân abrogate pe data publicării lor toate măsurile legislative, prin care s-

au luat dispoziţiuni discriminatorii privitoare la evrei. Prin efectul abrogării acestor legi, se anulează toate 

dispoziţiunile juridice date pe baza lor de orice autorităţi publice, fie dispoziţiuni generale, fie dispoziţiuni 

individuale, inclusiv cele cuprinse în hotărârile judecătoreşti. Deasemenea se anulează toate dispoziţiunile 

discriminatorii luate, fără baza legală împotriva evreilor de către autorităţile publice. 
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adăpost refugiaților veniți din teritoriile cedate, după cum s-a văzut în cazul 

judeţului Caraş. Exproprierea proprietăților urbane a urmat aceeași logică, 

practic toate pozițiile ocupate de evrei în economie trebuiau ocupate de acum 

înainte de români, de aceea evreii au fost dați afară din fabrici, întreprinderi, iar 

propriile întreprinderi au fost confiscate de stat pentru ca mai apoi să fie repuse 

în funcțiune de către etnici români. La fel, şi radiourile au fost confiscate de la 

evrei cu scopul naționalist de a le redistribui instituțiilor nevoiașe ale statului, 

adică spitalelor, școlilor, căminelor culturale, sau chiarde a le redistribui 

anumitor unități militare sau polițienești, multe din Basarabia, după cum relevă 

un raport din judeţul Severin47. Până şi munca obligatorie, chiar dacă însemna ca 

evreii să muncească în locul românilor, s-a făcut doar pe fondul lipsei forței de 

muncă, drept urmare a mobilizării forțelor armate. Conform unui comunicat al 

Ministerului Apărării Naționale, legat de sancționarea evreilor care se 

sustrăgeau de la munca obligatorie, se evidențiază următorul aspect: această 

muncă le-a fost impusă ca o obligație evreilor, în ideea că şi ei trebuiau să facă 

ceva în schimbul serviciului militar de care ei erau scutiți48, ignorându-se 

complet faptul că evreii nu aveau dreptul de a se înrola în Armata Română ca 

soldați, chiar dacă îşi doreau.Au existat cazuri de evrei care au vrut şi au încercat 

să se înroleze49. Acesta a fost asentimentul politicii de românizare, însă realitatea 

de pe teren a fost cu totul alta. 

Cu toate că nu au existat cazuri în care politicile antievreiești ale statului 

român să nu fi fost puse în aplicare, acestea nu au fostaplicate întotdeauna cu 

deplina îngăduință a celor aflați în poziții de autoritate. Aceasta se poate 

observa chiar din anul 1938, când guvernul Goga-Cuza a retras cetăţenia 

română a evreilor, iar pretorul plasei Ciacova din judeţul Timiş-Torontal a luat 

apărarea unui fierar, care a fost denunțat de niște anonimi că trebuia să îşi 

piardă cetăţenia română50. Când s-a început să se dea afară evrei din 

                                                           
47 Ibidem, f. 27. 
48 SJTAN, fond Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara, inv. 222, d. 318/1943-1944, f. 8: „In Monitorul 

Oficial Nr. 28 din 3 II.1943 a apărut Legea Nr. 59 relativă la sancţionarea evreilor nesupuşi şi dezertori dela 

munca obligatorie. Pe baza faptului că munca obligatorie pentru evrei este datorată în schimbul 

serviciului militar(bold propriu – n.n.), legea Nr. 59 precizează infracţiunile de nesupunere şi dezertare dela 

această muncă, stabilind şi sancţiunile, care merg, în timp de războiu, până la pedeapsa capitală‛. 
49 Un asemenea caz a fost consemnat de șefulSecției de Jandarmi Chizătău din judeţul Timiş-Torontal, 

Plut. Maj. Stoian, care menționează, într-un raport trimis comandantului Legiunii de Jandarmi Timiş-

Torontal, că un evreu pe nume Ernest Fischer a înaintat o cerere lui Ion Antonescu în careîşi 

exprimădorinţa de a se înrola, motivând că a fost ofiţer în armată şi că a fost decorat în Primul Război 

Mondial, ceea ce îl face un evreu de categoria a II-a.cf. SJTAN, fond Legiunea de Jandarmi Timiş-Torontal 

Sectoare şi Secţii, d. 23/1942, f. 20. 
50 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal, d. 33/1938, f. 32. 
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întreprinderi şi fabrici, au existat anumite cazuri în care întreprinderile şi-au 

păstrat angajații evrei, folosindu-se de anumite lacune juridice pentru a-i ține 

în continuare la posturile lor.Cea mai utilizată lacună juridicăa fost aceea că 

evreul sau evreii în cauză aveau cunoștințe tehnice neînlocuibile, iar, dacă ei 

urmau să fie concediați, se închidea întreaga fabrică şi sute de români îşi 

pierdeau locurile de muncă, cum a fost cazul fabricii de textile din Eșelnița51 şi 

a două fabrici din judeţul Severin52. Pentru a contracara acest fenomen, se 

găsea câte un român care să fie atașat tehnicianului evreu, pentru a-i putea 

învăța meseria, acest român fiind desemnat cu termenul de jargon de 

„dublură‛53. Chiar şi în cazul confiscării radiourilor evreilor, evreii au putut 

asculta în continuare la radio prin intermediul vecinilor, cunoștințelor sau 

prietenilor neevrei54, fapt este consemnat şi în memorialistica comunității 

evreieşti timișorene, realizată de Getta Neumann55. Documente din arhivele 

Chesturii Poliției Municipiului Timişoara consemnează corupția CNR-ului, din 

pricina căruia mulți evrei au putut rămâne în continuare în locuințele lor, care 

au fost expropriate56, lucru care capătă proporții de-a dreptul hilare când este 

confruntat cu adresa Subsecretariatului de Stat, ce îndeamnă prefecturile din 

ţară să nu mai permită CNR-ului să se folosească de evrei care prestează munci 

                                                           
51 SJTAN, fond Legiunea de Jandarmi Severin, d. 39/1941-1942, f. 83. 
52 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Severin, d. 23/1941, f. 170: „Domnule Prefect, La Ord. Dvs. No. 1451 din 

19 Iunie 1941, Bir. MONT. Avem onoare a Vă înainta tabloul tuturor evreilor cari au domiciliul stabilit în 

comunele plăşii Margina. Cu această ocazie avem onoare a Vă raporta că la Fabrica Margina-Reşiţa, există evrei 

specialişti la moment indispensabil, Dl. Ing. Eugen Weisz şi Dl. Auslender Oscar, iar la fabrica de sticlă din 

Tomeşti, Dl. Stern Alexandru. Având în vedere că de serviciile celor 2 specialişti fabrica Margina-Reşiţa la 

moment are absolută nevoie întru asigurarea funcţionării normale a Fabricei, care lucrează pentru economia 

naţională şi pentru înzestrarea armatei. Având în vedere că Dl. Stern Alexandru este specialistul Fabricei de 

sticlă, fără de care fabrica ar închide porţile şi rămân pe drumuri 350 muncitori, români, cauzând mari daune şi 

economiei naţionale. Propunem ca Dl. Ing. Eugen Weisz şi Dl. Auslender Oscar la Fabrica Margina-Reşiţa, iar 

Dl. Stern Alexandru la Fabrica de Sticlă din Tomşti să fie rechiziţionaţi pentru lucrări de interes naţional şi 

economic. 
53 Tiberiu Schatteles, op. cit., p. 361. 
54 Ibidem, pp. 388-389,  
55 Getta Neumann, Destine evreieşti la Timişoara: Portretul comunităţii din perioada interbelică până azi, 

Hasefer, 2014, p. 68, mărturia AnneiHammer: „Nu aveam aparate de radio, care erau singura şansă de 

informare reală despre front. Stăteam pe strada Cermena, în casa unui tăbăcar, şi m-am împrietenit cu familia lui, 

care locuia în apropiere. Când copiii lor erau la şcoală şi numai soţia era acasă, mă duceam dimineaţa la ei să 

ascult BBC-ul. Cam fiecare dintre noi făcea la fel, ca să fie informat‛. 
56 SJTAN, fond Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara, inv. 222, d. 271/1942-1944, f. 2: Avem onoare a vă 

trimite alăturat o notă informativă cu privire la nemulţumirilefuncţionarilor români şi criticile germanilor şi 

şvabilor, pe seama CNR-ului care a comis o seamă de abuzuri pe chestia ţinerii mai departe a jidanilor in casele 

intrate în patrimoniul Statului. 
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obligatorii57. Aceleași arhive consemnează faptul că comunitatea sârbească şi-a 

îndemnat membri care aveau locuințe date în chirie să îşi dea afară chiriașii 

actuali şi să îi schimbe cu chiriași evrei58. Mai raportează şi faptul că pe fondul 

zvonurilor de deportare a evreilor din Timişoara, Arad şi Turda s-ar fi înaintat 

un memoriu către București, semnat de personalități marcante ale Timişoarei59, 

iar că mulți evrei din Timişoara şi Arad şi-ar fi dat bunurile lor materiale 

cunoștințelor lor care nu erau evrei, în credința fermă că deportarea lor va fi 

una temporară şi că într-un final tot Aliații vor câştiga războiul60. Faptul că 

evreii care munceau în detașamente exterioare nu erau eficienți este relevat de 

mai multe ori. De exemplu, la detașamentul de muncă din comuna Șag din 

judeţul Timiş-Torontal, unde Biroul de Poliției a Legiunii de Jandarmi susține 

că, în cele 4-5 luni de când evreii lucrează acolo, au aceleași reușite pe care ar fi 

trebuit să le aibă după 2 luni de muncă61.Chiar şi în judeţul vecin, la nordul 

Banatului, Arad, prefectul a cerut Comandamentului Teritorial 7 Sibiu (care se 

ocupa de organizarea detașamentelor de muncă) să nu primească muncitori 

evrei, deoarece aceștia nu dau randamentul de lucru dorit62. Prefectura judeţului 

Severin a încercat, cum a putut, ca evreii din județ care făceau parte din 

detașamentele de muncă să rămână în județ63. Acest fapt, atunci când este 

corelat cu modul în care prefectura şi-a tratat meseriașii evrei, reflectă spiritul 

de toleranță şi de solidaritate în care funcționa prefectura Severinului. Dacă 

este luată în vedere şi afilierea politică a prefectului judeţului de pe atunci, 

colonelul Ioan Uţă (care a fost țărănist şi, după venirea la putere a regimului 

comunist a acționat ca partizan anticomunist, până când a fost prins şiîmpușcat 

de Securitate în 1949), se explică bunăvoința arătată evreilor. 

Astfel, se poate observa cât de diferită a fost teoria şi practica politicii de 

românizare în Banat. În plan economic, nu a putut fi pusă în aplicare în 

totalitate deoarece ar fi dus la o creștere așomajului pentru etniciiromâni. Chiar 

                                                           
57 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Severin, d. 23/1941, f. 79: „Domnule Prefect, Constatându-se că în unele 

birouri ale Administraţiei Generale a bunurilor expropriate dela evrei (C.N.R.), figurează printre personalul 

chemat să presteze munca de folos obştesc foarte mulţi ovrei, vă rugăm (să ordonaţi) ca toţi să fie înlocuiţi, nefiind 

admisibil ca tocmai la o instituție de românizare să figureze personal evreesc‛. 
58 SJTAN, fond Chestura Poliției Municipiului Timişoara, inv. 222, d. 271/1942-1944, f. 14: „Sunt informat că, 

Comunitatea sârbească în mod discret, îndeamnă pe locuitorii sârbi din Timişoara, cari sunt proprietari de case, să 

ajute pe evrei cu aceea că, pe cât e posibil să bage în case evrei, dând afară pe chiriaşiicreştini‛. 
59 Ibidem, f. 6. 
60 Ibidem, f. 8. 
61 SJTAN, fond Legiunea de Jandarmi Timiş-Torontal, d. 83/1943, f. 5. 
62 Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale, fond Prefectura Judeţului Arad – Acte Administrative, d. 

64/1942, f. 1. 
63 SJTAN, fond Prefectura Judeţului Severin, d. 10/1942, f. 19. 
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punctul până la care a ajuns aplicarea politicii de românizare a fost unul 

nesatisfăcător, pentru că a dus, de fapt, la înavuțirea germanilor, şi nu a 

românilor. În plan social, nu funcționat întrucât nu a existat un curent 

antisemit atât de pronunţat în Banat, mai ales nu în mediul urban. Dar probabil 

cel mai important aspect ce trebuie remarcat este acela că, atunci când politica 

de românizare este contrastată cu decizia lui Antonescu de a intra în război de 

partea Germaniei naziste împotriva Uniunii Sovietice, se constată că, oricât de 

antisemită a fost legislația în vigoare de atunci, în Banat era mai bine să fii 

evreu, deoarece aşa măcar scăpai de frontşi rămâneai în viaţă. Acesta este 

probabil punctul cel mai critic, cel mai nimicitor pentru politica de românizare 

dintre 1940 şi 1944, fiindcă evidențiază faptul că aceasta nu a reuşit să îşi 

îndeplinească scopul său primordial, cel de a asigura o viață mai bună pentru 

români, în detrimentul celorlalte naționalități conlocuitoare. 
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Abstract: The Romanian Communist Party had always used propaganda as 

means of highlighting the extent of its contribution to the development of Romania, 

during the decades in power. Its most important celebrations – May 1st – Workers’ Day 

and August 23rd –the National Day were the perfect yearly occasions. However, the 

party had never shown much interest in celebrating its founding day – May 8th 1921. 

In 1966, the second year Nicolae Ceaușescu was in power, the party held its 45th 

anniversary.It meant the perfect chance to use masspropagandain shedding light upon 

the event. 

The aim of this paper is to demonstrate how the press, considered as „the party’s 

sharpest weapon” was used to illustrate the event byshowing why the party’s existence 

iscrucial for Romania. It is important because by means of exaggeration and deception, 

communist press propaganda played an important role in glorifying the party prior 

toits celebration day – May 7th 1966. Also, after presenting examples of such 

propaganda, I will compare the press information with the actual facts, to determine 

the extent of misinformation. 

Keywords: propaganda, PCR, communist press, Nicolae Ceaușescu, anniversary 

 

Celebrarea a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român (PCR), 

organizată în data de 7 mai 1966, a reprezentat un important mijloc de punere 

în practică a propagandei de tip totalitar. În perioada ianuarie-mai 1966, 

cotidiene vremii au prezentat adunări festive, reprezentații artistice, întreceri 

sportive, etc. ce au fost organizate cu scopul glorificării partidului. De 

asemenea, au fost publicate numeroase articole elogiative la adresa istoriei 

PCR, invocând în special realizările obținute în cele peste două decenii de când 

acesta se afla la conducerea țării. Omagii, articole memorialistice ale membrilor 
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de partid din perioada ilegalității, cât mai ales relatarea desfășurării întrecerii 

socialiste, au completat peisajul propagandistic. 

Aniversarea marca ziua partidului, înființat la data la 8 mai 1921. În 

trecut, aceasta nu a reprezentat un eveniment major, fiind sărbătorităde trei ori, 

odată la cinci ani: 1951 – cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființare1, 1956 – 

35 de ani2, respectiv 1961 – 40 de ani3. Au fost editate exemplare ale 

discursurilor ținute de către Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prilejul aniversărilor 

din 1951, respectiv 1961. În 1956, acesta nu a ținut o cuvântare, Constantin 

Pârvulescu fiind cel care a îndeplinit această sarcină. În cazul tuturor acestor 

celebrări, cât și acelei din 1966, propaganda a jucat un rol foarte important. 

Propaganda comunistă a fost una a dezinformării și manipulării 

cetățenilor, pentru care se construia un sistem ce trebuia să le asigure fericirea și 

bunăstarea generală4. Se punea mare accent pe simboluri, pentru a i se conferi 

eficacitate, cu scopul de a câștiga adepți. La bază se afla doctrina, urmată de 

program, esențializat prin slogan, iar acesta printr-un simbol specific, dintre 

care cele mai diverse erau: secera și ciocanul, drapelul roșu și reprezentări ale 

cadrului muncii5. Propaganda trebuia să distrugă realitatea și să redea o 

reprezentare clară a ceea ce se dorea a fi real, astfel că și-a dezvoltat, un sistem 

de interpretare a evenimentele ce înscrie discursul istoric într-o logică a 

manipulării6. Acesta a fost cazul celei de-a 45-a aniversări a PCR. 

Politica partidului față de presă fusese de mult timp clar tranșată în 

cursurile pentru agitatori: Ziarul este izvorul principal de informare a oamenilor 

muncii. Presa este cea mai ascuțită și cea mai puternică armă a partidului nostru7. De 

asemenea, cu un an înainte de celebrare, în raportul prezentat la Congresul al 

IX-lea al PCR, noul secretar general –Nicolae Ceaușescu a vorbit despre 

importanța presei și modul în care trebuie să fie desfășurată activitatea sa: 

preocuparea ei centrală [a presei-n.m.] trebuie să fie reflectarea politicii interne și 

externe a partidului, a muncii eroice a poporului nostru pentru construirea noii 

orânduiri. Tribună a experienței înaintate, promotor activ a tot ce este nou și avansat, 

presa trebuie să practice sistematic în paginile ei largi schimburi de opinii în 

problemele activității de partid, ale construcției de stat, economice, cultural-educative, 

                                                           
1 Scânteia, an XX, nr. 2034, 9 mai 1951, p. 1. 
2 Scânteia, an XXV, nr. 3590, 9 mai 1956, p. 1. 
3 Scânteia, an XXX, nr. 5139, 9 mai 1961, p. 1. 
4 Adrian N. Maimuț, Propaganda regimului comunist 1945-1965. Metode, mijloace, instrumente, Editura Ștef, 

Drobeta-Turnu Severin, 2015, p. 5. 
5 Tiberiu Troncotă, România comunistă: propaganda și cenzură, Editura Tritonic, Iași, 2006, p. 27. 
6 Ibidem., p. 152. 
7Adrian N. Maimuț, op. cit., p. 27. 
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ca și în alte probleme de interes obștesc8.Acesta a mai vorbit despre faptul că un 

important rol al presei este criticarea eșecurilor și lipsurilor din sectoarele 

activității de partid, pentru a prezenta cauzele lor și căile de soluționare, 

punându-se accent pe continua îmbunătățire a muncii9. 

Cerințele prezentate în raport s-au reflectat în numerele cotidienelor 

consultate în cercetarea mea, prin articolele dedicate aniversării partidului în 

perioada ianuarie-mai 1966. Printre acestea se numărăScânteia, Scânteia 

tineretului, România Liberă, Flacăra și Munca.De asemenea, am folosit cotidianul 

Sportul popular pentru informații privind aportul sportului în propaganda 

celebrării. Pentru a verifica veridicitatea unor informații din ziare, am folosit 

surse de arhivă. Principalele caracteristici ale propagandei presei față de 

celebrarea partidului, pe care le-am identificat în activitatea de cercetare sunt: 

glorificarea partidului prin articole, publicarea de documente privind mișcarea 

muncitorească din România în perioada 1918-1921, activitatea antifascistă a 

PCR și menționarea prin știri a diverse evenimente organizate în cinstea 

ocaziei festive din mai 1966. 

 

Glorificarea partidului 

 

Conform statului PCR, adoptat pe 24 iulie 1965, ca urmare a Congresului 

al IX-lea, partidul era definit drept cea mai înaltă formă de organizare a clasei 

muncitoare, detașamentul ei de avangardă, alcătuit din muncitori, țărani și 

intelectuali10. În continuare, se stipula faptul că acesta reprezintă forța politică 

conducătoarea țării și slujește cu fidelitate interesele și năzuințele vitale ale 

poporului11. Din punct de vedere ideologic, acesta își desfășura activitatea 

având la bază marxism-leninismul, scopul final fiind construirea societății fără 

clase – societatea comunistă12. 

Aceste caracteristici se regăseau în propaganda oficială, iar presa era 

principalul instrument prin care erau prezentate apoteotic realizările 

partidului. Articolele publicate abundau în hiperbole, clișee și limbajul de lemn 

consacrat. Ideologia reprezenta temelia fiecărui articol, urmată de sublinierea 

                                                           
8 Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului în perioada 

dintre Congresul al VIII-lea și Congresul al IX-lea al P.C.R., 19 iulie 1965 în Nicolae Ceaușescu, România pe 

drumul desăvârșirii construcției socialiste. Rapoarte, cuvântări, articole., vol. 1: Iulie 1965-septembrie 1966, 

Editura Politică, București, 1968, p. 91. 
9 Ibidem. 
10 Statutul Partidului Comunist Român, Editura Politică, București, 1965, p. 7. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem., p. 9. 
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unei importanței istorice a existenței partidului, prezentându-l 

dreptprincipalul inițiator în acțiunile mișcării de stânga din perioada 

interbelică, loviturii de stat de la 23 august 1944 și a dezvoltării țării. 

Importanța muncii în cinstea partidului era subliniată predilect prin relatarea 

pe larg a întrecerii socialiste, în ziarele cu caracter politic și economic. De 

asemenea, istoria națională era, la rândul ei un subiect deosebit, fiind 

prezentată dintr-o perspectivă marxistă, îmbinată cu elemente de naționalism. 

Texte edificatoare glorificării partidului au fost publicate, în special, în 

cele cu caracter politic (Scânteia, Scânteia tineretului, România liberă). Într-un 

articol din ziarul Scânteia, era prezentată importanța de a fi membru de partid, 

afirmându-se că astfel se relevă sentimentul apartenenței la forțele care determină 

uriașe deveniri în istorie – posibilitatea împlinirii armonioase a personalității umane, a 

realizării propriului ideal de creație13. În continuare, era lăudată puterea de atracție a 

idealurilor comunismului, considerată drept un monolit care unește generațiile 

patriei socialiste, iar statutul de membru PCR ar aduce omul în fața unor noi 

sarcini, față de care trebuie să se dăruiască, cu scopul de a face din România o 

țară cu o economie și cultură avansată. Finalul articolului ține să sublinieze 

faptul că membrilor li se deschid sarcini dificile față de viața de dinainte, fiind 

nevoiți ca membrii de partid sădovedească devotament față de acesta:Venind în 

partid, renunți implicit la viața călduță într-un colț tihnit. Cuvintele tale se așteaptă a 

fi un fel de coloană vertebrală în problemele care preocupă colectivitatea căreia îi 

aparții. Faci astfel să trăiască și să acționeze – printr-un singur om – o uriașă rațiune 

colectivă a întregului partid14. 

Articolul scris de Titus Popovici, intitulat „Focul sacru al autodepășirii‛ 

vorbește despre faptul că România a obținut progrese tehnice substanțiale, cauza 

fiind voința de care au dat dovadă românii. Textul abundă în hiperbole, lăudând 

cu accente naționaliste poporul român. Autorul consideră că realizările sunt 

mult mai substanțiale decât ale altor popoare, afirmând: străinul venit în țară cu 

imaginea unei Românii patriarhale este adesea derutat; este derutat pentru că un progres 

de proporțiile celui pe care l-a realizat țara noastră presupune, conform mentalității lui, o 

tradiție seculară, o dezvoltare lentă, plină de tatonări și de nereușite, așa cum știe că s-au 

petrecut lucrurile în propria lui țară. Motivul progresului este faptul că printr-un 

patos creator, comuniștii români dau dovadă în toate domeniile de activitate, de 

fierbintele lor patriotism verificat în decursul a grele încercări, în vremuri de cumpănă și 

                                                           
13 Mihai Negulescu, „Puterea de atracție a idealului comunist‛ în Scânteia, an XXXV, nr. 6949, 13 aprilie 

1966, p. 1. 
14 Ibidem., p. 2. 
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de epocale cotituri istorice, cetățenii patriei, cărora pentru prima dată în istorie li s-a 

oferit un larg câmp de manifestare a capacităților lor creatoare și cărora li s-au pus la 

dispoziție cele mai moderne mijloace pentru materializarea celor mai îndrăznețe idei și 

proiecte, scriu acum cea mai măreață pagină din istoria lor, pagină în care fiecare literă 

este pătrunsă de focul sacru al autodepășirii, al creației, al dragostei, și al răspunderii în 

fața generațiilor viitoare și a istoriei însăși15. 

 

Întrecerea socialistă 

 

În perioada ce precedao aniversare importantă pentru PCR, se organiza 

întrecerea socialistă – un concept ce presupunea o depășire a unei norme date și 

reorganizarea muncii în totalitatea sa. Acest proces consta în adoptarea unei 

atitudini specifice față de muncă și planurile primite de la centru, în general 

față de deciziile luate de conducerea comunistă. Scopul propriu-zis era 

evidențierea și controlul asupra activității muncitorului, a cantității de muncă 

și a repartiției produselor și a producției16. În cazul întrecerii socialiste, 

propaganda avea rolul de a supraveghea și de a controla activitatea celorlalți 

muncitori17. Cu ocazia celebrării, fuseseră emise directive, în luna ianuarie, 

pentru ca rezultatele obținute în întrecere, metodele de muncă și inițiativele noi 

apărute în producție să fie popularizate18.  

 Relatarea progresului întrecerii socialiste era foarte importantă pentru 

partid, întrucât propaganda accentua realizările obținute în economie, fiind 

prezentat bilanțul fiecărei întreprinderi la sfârșitul primului trimestru al 

cincinalului. Presa, în special cea de profil economic a relatat pe larg 

desfășurarea întrecerii socialiste, în timpul primului trimestru al anului 1966. 

Cotidianul Munca– organul central al sindicatelor a prezentat angajamentele 

muncitorilor din întreprinderile angrenate în cadrul întrecerii, rezultatele fiind 

dedicate celebrării a 45 de ani de la crearea PCR. Prin articole despre activitatea 

fabricilor, uzinelor, colectivelor, erau prezentate modalitățile fiecăreia de a 

depăși planul, desfășurarea activității și, în final, menționate întreprinderile 

care au realizat depășirea planul. Ca exemplu, colectivul Exploatării Miniere 

Aninoasa s-a angajat să depășească indicatorii planului anual, pentru ca până 

                                                           
15 Titus Popovici, „Focul sacru al autodepășirii‛ în România liberă, an XXIV, nr. 6696, 27 aprilie 1966, p. 1. 
16 Ramona Cristina Martișcă, Regimul comunist din România ca spectacol politic  (teză de doctorat, 

Facultatea de Istorie, Universitatea București), 2012, p. 153. 
17 Ibidem., p. 154. 
18Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fond Comitetul Central (CC) al PCR-Secția Cancelarie, 

dosar nr. 2/1966, f. 37. 
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la 8 Mai să fie extrase 2.500 tone de cărbune – jumătate din totalul prevăzut pe 

an, iar la prețul de cost, să se realizeze economii de 200.000 lei la prețul de cost. 

De asemenea, se dorea ca prin măsurile de îmbunătățire a producției, susținerii 

metalice, raționalizarea transporturilor în subteran etc., să fie îmbunătățite 

constant condițiile de muncă19.  

Ziarul România liberă a prezentat într-un chenar pe prima pagină intitulat 

Panoul de onoare – rezultatele unor întreprinderi din țară care îndepliniseră sau 

depășiseră planul. De exemplu, în numărul din 22 aprilie erau prezentate 

rezultatele obținute de către metalurgiștii și chimiștii uzinei 1 Mai din Baia 

Mare – produse în valoare de 8,9 mil. lei; uzina Steagul Roșu din Brașov – 4 mil. 

lei la producția globală, 1,4 mil. producția marfă; minerii din Oltenia 

obținuseră 20.000 tone lignit, cifră peste angajamentul luat; petroliștii trustului 

de extracție Târgu Jiu obținuseră beneficii de 1 mil. lei; chimiștii combinatului 

de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț – produse de 1 mil. lei, depășind 

sarcinile de plan, etc.20. 

La sfârșitul primului trimestru al întrecerii socialiste, au publicate în presă 

rezultatele producției. Astfel, în cotidianul Munca era consemnat faptul că în 

primele patru luni ale întrecerii, planul și angajamentele luate au fost 

îndeplinite și depășite. Se consemna faptul că, în cinstea aniversării, planul 

producției globale industriale fusese îndeplinit în proporție de 102,3%, 

reprezentând un spor de peste 1,2 miliarde de lei21. Nu au fost menționate 

eventuale deficiențe sau piedici întâmpinate în producție, ci faptul că trebuie 

îmbunătățită activitatea organelor responsabile de bunul mers al întrecerii 

socialiste, cu preponderență a sindicatelor.  

Reușitele obținute în producțiede către muncitorii angrenați în întrecerea 

socialistă, erau prezentate ca fiind exemplare pentru viitor. Importanța rolului 

partidului, trebuia consemnată: Stimulând inițiativa maselor, contribuind la 

extinderea experienței înaintate, sindicatele vor reuși să-și îndeplinească sarcina de 

cinste pe care le-a încredințat-o partidul, de a mobiliza tot mai larg oamenii muncii la 

realizarea planului și angajamentelor în întrecerea socialisă, contribuind astfel la 

înfăptuirea mărețului program de înflorire continuă a României socialiste22. 

Propaganda ziarului Scânteia a jucat un rol important în evidențierea 

rezultatelor întrecerii socialiste: Fiecare ceas al zilei de azi completează filele unui mare 

capitol de istorie, care capătă o încununare, în aceste zile și ore, prin creația omului din 

                                                           
19 Munca, an XXII, nr. 5657, 16 ianuarie 1966, p. 1. 
20 România liberă, an XXIV, nr. 6692, 22 aprilie 1966, p. 1. 
21 Munca, an XXII, nr. 5753, 10 mai 1966, p. 1. 
22 Ibidem., p. 3. 
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fabrică, a țăranului, a cărturarului, a tot ce înseamnă om al muncii pe bogatul cuprins al 

țării. În toate regiunile țării, angajamentele luate în cinstea zilei de 8 Mai 1966 au fost 

împlinite și depășite23. Au fost prezentate succint rezultatele în producție ale 

industriei miniere – livrări peste plan de 114.200 tone de cărbune și 11.000 tone 

fier în minereu marfă și cantități de produse neferoase și metalifere; economiei 

forestiere – depășire cu 115 milioane lei a producției marfă; industria ușoară – 

depășire cu 152 milioane lei a producției globale. De asemenea, se mai afirma 

faptul că realizările demonstrează existența unei economii mature, prin accentul 

pus pe o creație pretențioasă în care un rol major l-a jucat calitatea. Astfel, a avut 

loc depășirea planului, fiind date exemple în acest sens orașul Slatina – ca 

producție de aluminiu (depășire de 500 de tone) și Galați – care a lansat un cargo 

de peste 4.500 de tone pentru tropice24. 

Veridicitatea cifrelor se pune în discuție în contextul în care, pentru a 

prezenta importanța partidului, realizările acestuia trebuiau puse exclusiv într-

o lumină pozitivă. În timpul întrecerii, au existat numeroase deficiențe majore 

în timpul întrecerii. 

În urma analizelor și infomațiilor legate de îndeplinirea planului de stat în 

perioada 1 ianuarie -30 aprilie 1966, s-a constatat înregistrarea unor succese în 

sectoarele economice. Astfel, planul producției marfă vândută și încasată 

fusese îndeplinit în proporție de 102% (1.233 mil. lei), iar cel al planului la 

producția globală industrială în proporție de 102,3% (1.217 mil. lei)25. Această 

cifră corespunde celei prezentate în cotidianul Munca.Ministerele, organizațiile 

centrale și regiunile îndepliniseră și depășiseră planul producției globale 

industriale. Cu toate acestea, 48 de întreprinderi nu realizaseră planul, având o 

producție sub sarcina de plan de 257 mil. lei26. Persistau importante rămâneri 

în urmă la cantitatea cupru în concentrare, îngrășăminte fosfatice, polietilenă, 

cauciuc sintetic, autocamioane de 3 tone, ciment și brânzeturi27.  

La rândul ei, industria chimică era deficitară pe luna aprilie, în cinci 

întreprinderi producția nerealizată fiind de peste 46 mil. lei, ca urmare a 

stagnărilor în producție provocate de defecțiunile în funcționarea unor utilaje 

și instalații. Astfel de cazuri s-au înregistrat la întreprinderi precum 

                                                           
23 Scânteia, an XXXV, nr. 6972, 7 mai 1966, p. 1. 
24 Ibidem. 
25 ANIC, Fond CC al PCR, Secția Economică, dosar nr. 51/1966, f. 13. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem., f. 14. 



 
159 

Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele și Combinatul chimic 

Craiova28. 

Planul de producție marfă vândută și încasată nu fusese realizat din cauza 

neacoperirii cu comenzi a producției realizate, calității slabe a unor produse și 

existența unui volum mare de rebuturi29. Planul productivității muncii era, la 

rândul său, deficitar, 87 de întreprinderi fiind în urmă, situația cea mai dificilă 

fiind în regiunile Ploiești și Argeș30. Planul de investiții fusese realizat în 

proporție de numai 23,3% din cauza întârzierilor în pregătirea condițiilor de 

începere a lucrărilor noi, care nu aveau aprobate documentațiile tehnice. Astfel, 

449 din 530 de lucrări noi au înregistrat rămâneri în urmă31. 

Deși au existat realizări înprimul trimestru al planului cincinal, 

numeroase probleme au persistat. Acestea au avut, după cum s-a văzut, un 

efect considerabil asupra primului trimestru al anului 1966, și implicit asupra 

întrecerii socialiste, producția întâmpinând greutățile enunțate anterior.Însă, 

au existat întreprinderi care auobținut succese majore. Acestea au fost 

evidențiate în presa de partid, care a lăsat nesesizate deficiențele celorlalte, 

pentru a nu fi eclipsată propaganda asupra importantei celebrări din ziua de 7 

mai.Din acest motiv, afirmația din ziarul Scânteia, conform căreia toate 

angajamentele au fost îndeplinite și depășite este una falsă. 

 

Activitatea antifascistă a PCR 

 

Un factor important al glorificării partidului a fost hiperbolizarea 

activității sale din perioada interbelică, îndreptată împotriva fascismului. În 

oficiosul partidului – Scânteia au fost publicate, articole propagandistice care 

tratau pe larg acest subiect, autorii fiind vechi membri ai nomenclaturii și cadre 

militare.Fostul ilegalist Constantin Pârvulescu și generalul Mihai Burcă 

omagiau istoria PCR, într-un articol intitulat „Mărețe tradiții internaționaliste 

ale partidului‛. Prin conținutul său, acest articol reprezenta o dovadă de 

profund dogmatism față de internaționalismul proletar, fundația pe care se 

clădise partidul, în 1921: Continuator a tot ce a avut mai valoros în activitatea sa 

partidul socialiștilor români, exponent plin de abnegație al năzuințelor și intereselor 

fundamentale ale clasei muncitoare ale poporului român, Partidul Comunist Român a 

împletit organic în tot cursul istoriei sale patriotismul cu solidaritatea 

                                                           
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem., f. 16. 
31 Ibidem., f. 20. 
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internaționalistă față de lupta oamenilor muncii de pretutindeni pentru libertate, 

progres social și pace32. În continuare, s-a vorbit despre istoria mișcării 

muncitorești în România, pornind de la fondarea PSDMR (1893), despre 

Revoluția din Octombrie 1917, alături de care s-au solidarizat masele muncitoare 

din România, lupta comună dintre Armata română și Armata Roșie împotriva 

Germaniei naziste, fiind lăudată Uniunea Sovietică și solidaritatea partidului 

comunist cu proletariatul rus. Totodată, era criticată armata română din Primul 

Război Mondial pentru înăbușirea Republicii Sfaturilor de la Budapesta în 

1919, fiind pomenite grevele din România din același an.De asemenea, mai era 

tratată opoziția din perioada interbelică față de fascismul italian și politica 

dusă de Germania nazistă.Despre aportul PCR cu privire la trimiterea de 

voluntari în Războiul Civil din Spania se scria: *<+ la chemarea partidului 

comunist, însuflețiți de profunde sentimente patriotice și internaționaliste, aproape 500 

de antifasciști români – muncitori, țărani, intelectuali, studenți – au plecat în Spania, 

între care unul din semnatarii acestor rânduri*Mihai Burcă-n.m.]33. În final, autorii 

vorbeau despre solidaritatea pe care o acorda PCR celorlalte partide 

comuniste: Oriunde partidele comuniste, sfidând persecuțiile, temnițele și gloanțele 

reacțiunii, luptă pentru interesele fundamentale ale clasei muncitoare, oriunde 

popoarele sfarmă cătușele robiei coloniale, își clădesc viața nouă, ele au în Partidul 

Comunist Român, în România Socialistă un prieten devotat și de nădejde‛34. 

În același tipar se înscrie și articolul laudativ, semnat de președintele 

Institutului de Studii Istorice și Social-Politice (ISISP), Ion Popescu-Puțuri, în 

colaborare cu generalul Vasile Vâlcu la adresa activității partidului în perioada 

interbelică, dusă împotriva Germaniei naziste:Este meritul istoric al Partidului 

Comunist Român faptul că, înfruntând cu eroism prigoana dezlănțuită împotriva sa, a 

acționat ca avangardă a mișcării antifasciste, militând pentru unitatea de acțiune a 

forțelor democratice, patriotice, progresiste, pentru democrație, independență națională 

și integritatea teritorială a țării35. *<+ Partidul avea ca preocupare permanentă să 

găsească modalitatea de a stabili acorduri chiar parțiale, limitate la anumite acțiuni în 

care existau poziții apropiate, dar care să înlesnească strângerea laolaltă pe platforma 

                                                           
32 Constantin Pârvulescu, Mihai Burcă, „Mărețe tradiții internaționaliste ale partidului‛ în Scânteia, an 

XXXV, nr. 6969, 4 mai 1966., p. 1. 
33 Ibidem., p. 2. 
34 Ibidem. 
35 Ion Popescu-Puțuri, Vasile Vâlcu, „Momente din activitatea P.C.R. în preajma celui de-al Doilea 

Război Mondial‛ în Scânteia, an XXXV, nr. 6970, 5 mai 1966, p. 1. 
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luptei antifasciste a tuturor forțelor sociale dornice să-și aducă aportul la dezvoltarea 

democratică a țării, la apărarea independenței și suveranității naționale36. 

Având în vedere faptul că PCR a fost un partid minor în perioada 

interbelică, a cărui activitate era hotărâtă de către Uniunea Sovietică, se pune în 

discuție veridicitatea informațiilor din articole. Cu privire la activitatea 

antifascistă, un aspect important este legat de Congresul al VII-lea al 

Cominternului, organizat la Moscova în 1935 care a hotărât crearea de 

„fronturi populare‛ antifasciste37. PCR a adoptat noua strategie a Kremlinului. 

De altfel, încă din 1933, intensificarea campaniilor antifasciste internaționale a 

ajutat PCR să stabilească legături cu intelectuali români de stânga. Odată cu 

înființarea Comitetului Național Antifascist, în același an, importante figuri 

culturale cu înclinații către stânga au susținut activitatea sa, din cauza 

radicalizării amenințării fasciste în Europa.  

Astfel, se poate spune că, într-adevăr, PCR a jucat rolul central în mișcarea 

antifascistă și a trimiterii de voluntari în războiul civil din Spania, însă cu 

aproximativ 300 de voluntari, în loc de 500 așa cum se afirmă în Scânteia38.Cu 

toate acestea, faptul că partidul a dat dovadă de patriotism este îndoielnic. 

Acest lucru se datorează faptului că partidul avea membrii majoritar 

provenind din minoritățile naționale, conducerea fiind alogenă, numită de 

către Comintern. PCR, ca filială a Moscovei trebuia, să contribuie la 

dezmembrarea României Mari, considerată de către acesta drept un „stat 

imperialist multinațional‛. Teritoriile obținute după Primul Război Mondial 

erau considerate a fi fost incorporate forțat. Acesta este cazul Basarabiei care, 

conform comuniștilor români nu trebuia să fie parte integrantă a România, 

întrucât populația acestui teritoriu reprezenta o altă națiune, vorbind o limbă 

distinctă de română, cea moldovenească. Astfel, adevărul era pe jumătate spus, 

întrucât politica interbelică anti-românească nu trebuia menționată, pentru ca 

partidul să fie prezentat drept cel mai îndreptățit să conducă țara și poporul. 

 

Documente privind mișcarea muncitorească din România 

 

Pe măsură ce data aniversară se apropia, au început să fie publicate, în 

cotidienele centrale, documente ce relatau istoria mișcării muncitorești din 

România și momentul înființării partidului. Am ales să tratez, în acest caz, 

                                                           
36 Ibidem., p. 2. 
37 Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate: o istorie politică a comunismului românesc, Ed. a II-a, 

Humanitas, București, 2014, p. 108. 
38 Ibidem., p. 109. 
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modul în care erau prezentate aceste subiecte în revista Flacăra. De altfel, 

conținutul articolelor referitoare la documente aveau același conținut în fiecare 

cotidian, întrucât textele fuseseră trimise spre publicare ca urmare a unei 

decizii a CC al PCR.  

Cu titlul Documente ale tradiției de luptă, erau publicate imagini cu 

documente precum Statutul Societății Muncitorilor din Iași, Statutele Clubului 

Muncitorilor din Bucuresci, Programul Partidului social-democrat al muncitorilor din 

România,prima pagină a ziarului Munca sub care, cu titlul Răspândirea ideilor 

marxiste era menționat faptul că la sfârșitul anilor 1870-început de `80 își făcea 

apariția torța ideilor marxiste în mișcarea muncitorească a socialiștilor români39 

(Anexa1).Cu titlul În clocotul unor mari bătălii de clasă, un scurt articol din ziarul 

Socialismul trata sprijinul acordat de proletariatul român Revoluției din 

Octombrie 1917, nemulțumirile muncitorilor din perioada 1916-1920, cât mai 

ales greva generală din octombrie 1920. Despre aceasta din urmă se afirma: 

Aproape întregul proletariat român s-a ridicat la luptă. Clasa noastră scria una dintre 

cele mai mărețe pagini în analele luptei sale împotriva exploatării capitaliste, pentru 

binele și fericirea celor mulți și obidiți40. 

Revista Flacăra anunța faptul că aniversarea fondării partidului reprezintă 

o ocazie pentru numeroși oameni de toate vârstele să viziteze locuri legate de 

bogata și frământata istorie a partidului nostru, de lupta sa pentru fericirea 

poporului41. În următorul număr au fost publicate documente asemănătoare 

celui anterior, în special un articol propagandistic despre Congresul I al PCR. 

Ziua întemeierii partidului era prezentată astfel: 8 mai 1921. Reprezentanții celor 

peste 45.000 de membri ai partidului muncitorilor s-au întrunit ferm hotărâți să 

deschidă proletariatului român drumurile care îl vor duce hotărât la victorie42, 

sublinia cronicarul evenimentului în coloanele ziarului Socialismul. În articol se 

afirma faptul că participanții s-au exprimat împotriva cenzurii și stării de 

asediu, preferând pacea,salutând pe cei aflați în închisoare și pe greviști.  

Despre momentul formării partidului, a relatat în revistă fostul 

ilegalistIancu Olteanu, membru de partid din 192143, scriind că sediile 

Partidului Socialist și ale sindicatelor, au fost devastate de autorități la 

inițiativa puterii. În continuare, afirma că a fost arestat în luna martie a 

                                                           
39 Flacăra, an XV, nr. 16 (568), 16 aprilie 1966, pp. 2-3. 
40 Ibidem., p. 3. 
41 Flacăra, an XV, nr. 17 (568), 23 aprilie 1966, p. 9. 
42 Flacăra, an XV, nr. 18 (568), 30 aprilie 1966, p. 2. 
43 De altfel, articole prin care foști ilegaliști își povesteau experiențele de membrii de partid din perioada 

interbelică, erau o constantă cu ocazia aniversărilor PCR. 
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aceluiași an, în urma unei năvăliri a jandarmilor și polițiștilor în sediul 

Partidului Socialist, și închis la Jilava, alături de alți membri ai partidului. 

Vorbind despre organizarea congresului PCR pe 8 mai în ciuda asalturilor 

autorităților, autorul menționează: Acest lucru ne dădea puteri înzecite. În ziua de 

1 Mai am fost scoși în curtea închisorii, la un semn știut numai de noi, am început să 

cântăm Internaționala. Conducerea închisorii a turbat de furie, dar n-a putut să ne 

oprează. Mai era o săptămână până la Congres. 

În continuare, vorbește despre lucrările congresului: Așteptam cu toții 

vestea cea mare, care urma să marcheze cotitura istorică în dezvoltarea mișcării noastre 

muncitorești. Cine ne-o va aduce oare? Acesta spune că și-a dat seama că PCR se 

înființase, în urma faptului că paznicii i-au scos din celule, legându-i la mâini și 

de picioare cu lanțuri grele. Înțelesesem. Luase ființă Partidul Comunist din 

România. Eram comunist44. 

Cifrele referitoare la prezența membrilor Partidului Socialist la Congresul 

de înființare din 1921 sunt veridice. Pentru a vota afilierea Partidului Socialist 

la Internaționala Comunistă,în total au fost prezenți 549 de delegați (389 cu 

mandate pentru afiliere fără rezerve, 78 cu rezerve și 82 deliberative) 

reprezentând 45.086 de membri45. Congresul a durat cinci zile între 8-12 mai 

1921. În urma dezbaterilor, s-a hotărât afilierea cu 432 voturi pentru, 111 cu 

rezervă și două informative46. Astfel, Partidul Socialist a devenit o filială a 

Moscovei, luând ființă Partidul Comunist din România. Cu toate acestea, a 

doua zi, după sfârșitul dezbaterilor, poliția a invadat sala congresului iar 

membrii au fost arestați sub acuzația de complot împotriva ordinii de stat47.  

 

Evenimente organizate în cinstea celebrării 

 

Cu ocazia fiecărei celebrări importante a partidului se țineau diverse 

evenimente, menite să reflecte importanța PCR în istoria țării și pentru viitorul 

României. Propaganda lucra foarte eficient prin spectacole, adunări festive, 

simpozioane, întreceri sportive sau expoziții ce aveau ca subiect principal 

omagierea partidului. În paginile sale, presa a alocat spațiu diverselor 

evenimente dedicate aniversării, Acestea erau consemnate ca știri, cu accent 

ideologic vizibil. În cinstea aniversării s-au organizat mai multe evenimente: 

întreceri sportive (Cupa „8 Mai‛), festivale artistice, seri de poezie, 

                                                           
44 Ibidem., p. 3. 
45 Socialismul, an XV, nr. 83, 12 mai 1921, p. 1. 
46 Socialismul, an XV, nr. 84, 13 mai 1921, p. 1. 
47 Vladimir Tismăneanu, op. cit. p. 73.  
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simpozioane, adunări festive și expoziții. În rândurile de mai jos, voi prezenta 

evenimentele pe care le consider cele mai importante. 

Acestea s-au desfășurat în luna mai. În cadrul paradei de 1 Mai au fost 

expuse pancarte legate de aniversare (Anexa 2). 

În ziua de 4 mai a avut loc la București spectacolul de încheiere a celei de-

a VI-a ediții a Festivalului artistic studențesc, desfășurat anual. Au fost 

reprezentate 15 orașe, prin 15 centre universitare, reunind coruri și tarafe de 

muzică populară, formațiuni de dansuri și grupuri vocale, orchestre de muzică 

ușoară, brigăzi artistice de agitație, grupuri de instrumente muzicale, 

prezentate drept o adevărată olimpiadă a cântecului și jocului, a entuziasmului și 

poeziei48. Au participat, ca spectatori, printre alții – Nicolae Ceaușescu, Chivu 

Stoica, Gheorghe Apostol, Alexandru Drăghici, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 

Ștefan Voitec, precum și alți membrii ai CC al PCR. 

După ridicarea cortinei, fundalul luminos a fost dominat de stema PCR. 

Pe scenă s-au aflat cei mai buni participanți ai festivalului artistic studențesc 

din ediția 1966, și studenți din toate centrele universitare ale țării (Anexa 3). 

Programul a inclus cântece dedicate PCR, melodii și dansuri populare, 

momente coregrafice și arii din opere49. 

În finalul prezentării spectacolului, propaganda presei a pus accent pe 

importanța partidului pentru viețile celor tineri: Viitorii ingineri, medici, 

profesori, economiști, cercetători, însuflețiți de simțămintele recunoștinței adânci față 

de partid, căreia îi datorează visurile luminoase, îndrăznețe, ce se vor împlini cu 

certitudine, zestrea de romantism cu care sunt aureolați anii studenției, au închinat 

acest spectacol, ca de altfel întregul festival, sărbătorii de însemnătate istorică din viața 

poporului nostru – a 45-a aniversare a creării Partidului Comunist Român50 . 

Adunări festive au avut loc în centre precum teatre și case de cultură de 

pe cuprinsul întregii țări. Ca exemplu, în pragul aniversării, pe 5 mai, la 

Oradea, a fost organizată o adunare festivă în sala Teatrului de stat, în cadrul 

căreia au luat cuvântul membri locali de partid care au lăudat PCR. În 

încheiere, actorii Teatrului de stat, formațiile de dans ale consiliului sindical 

local, a1 liceului nr. 2 din Beiuș, a clubului sindicatelor din Salonta, formațiile 

corale, formația de balet a școlii populare de artă din Oradea au prezentat un 

montaj literar muzical-coregrafic51. 

                                                           
48 Scânteia tineretului, an XXII, seria II, nr. 5275, 5 mai 1966, p. 1. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem., p. 4. 
51 Scânteia tineretului, an XXII, seria II, nr. 5276, 6 mai 1966, p. 7. 
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În primăvara anului 1966, au avut loc numeroase expoziții dedicate 

importantului eveniment, cu scopul de a scoate la lumină cultura română, care 

s-a dezvoltat datorită conducerii PCR. Astfel, a fost organizată pe 6 mai, la 

Muzeul de artă al RSR – o expoziție retrospectivă de artă plastică, la care au 

participat artiști plastici, scriitori, oameni de artă, academicieni și un public 

numeros. Au fost expuse 200 lucrări realizate în perioada 1921-1966 – picturi, 

sculpturi, lucrări de grafică, avându-i drept autori pe Ștefan Luchian, Nicolae 

Tonitza, Iosif Iser, Corneliu Baba, Boris Carageași numeroși alți artiști52. 

Întrecerile sportive au reprezentat o componentă importantă a aniversării. 

Cu ocazia celebrării partidului, a fost organizată Cupa „8 Mai‛, denumirea 

fiind sugestivă. În cazul orașului Iași, aceasta a reunit 10.000 de concurenți 

(tineri și muncitori) – reprezentanți ai asociațiilor sportive, ce practicau 

sporturi precum: volei, handbal, fotbal, popice sau tenis de masă. Cupa s-a 

desfășurat în trei etape, în perioada martie-mai 1966. Câștigătorii probei la care 

participau erau nevoiți să dedice performanțele obținute aniversării partidului. 

Cupa „8 Mai‛ urma să se încheie cu etapa orășenească din 7-8 mai, la care 

participau câștigătorii fiecărei grupe. Asociația sportivă cu cele mai bune 

rezultate în primele trei etape urma să câștige cupa53.Același a fost cazul și 

pentru orașul București. În ultimele etape ale întrecerii între echipele 

raioanelor Capitalei, echipa raionului V. I. Lenin a câștigat Cupa „8 Mai‛, 

urmată de echipele raioanelor „Nicolae Bălcescu‛ și „1 Mai‛54. 

 

Ziua celebrării a 45 de ani de la crearea PCR 

 

În ziua de 7 mai, fiecare cotidian a publicat câte un text omagial la adresa 

partidului, însoțit de o imagine elocventă. Însă, cel mai edificator exemplu de 

glorificare este cazul revistei Flacăra (Anexa 4), care a publicat pe copertă o 

imagine fără text.  

În ziua celebrării, ce s-a ținut în fața Marii Adunări Naționale, au fost 

prezenți numeroși membri de partid din ilegalitate, conducători ai 

organizațiilor de masă și instituțiilor centrale, activiști de partid, reprezentanți 

ai muncitorilor din întreprinderi și instituțiile bucureștene, oameni de știință, 

cultură și artă, generali și ofițeri superiori. Evenimentul a fost televizat și a 

                                                           
52 Ibidem. 
53 Ioan Iacob, „10.000 de participanți la Iași!‛ înSportul popular, an XXII, nr. 4962, 4 mai 1966, p. 1. 
54 Informația Bucureștiului, an XIII, nr. 3964, 9 mai 1966, p. 3. 
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început la ora 17, printr-o adunare festivă deschisă de Constantin Pârvulescu, 

după care Ceaușescu a dat citire expunerii pregătite din timp. 

Aceasta reprezintă o încununare a propagandei de glorificare a istoriei 

naționale și a istoriei partidului, așa cum a fost prezentată de către 

propagandă. La început, în ton cu evenimentul, acesta a subliniat importanța 

rolului PCR în istoria țării, prezentându-l drept continuatorul luptelor seculare 

duse de poporul român pentru neatârnarea țării, pentru formarea națiunii române și a 

statului național unitar, pentru accelerarea progresului social și înaintarea României 

pe calea civilizaței55. Astfel, conducătorul român a vorbit despre ceea ce era 

considerată la acel moment istoria tumultoasă a poporului român, în cadrul 

căruia marea masă a populației a jucat un rol hotărâtor, evocând răscoalele 

țărănești din istoria țării. Acesta a elogiat revoluțiile de la 1821 și 1848, unirea 

de la 1859 și perioada de domnie a lui Alexandru Ioan Cuza pentru ca, ulterior, 

să pună în discuție formarea proletariatului român de la sfârșitul secolului XIX, 

și apariția mișcării muncitorești în România, subiect ce a fost tratat pe larg. 

Elementul ce a deosebit această aniversare de cele anterioare a fost criticarea 

politicii PCR de aservire față de interesele Cominternului56. Ceaușescu a afirmat 

că greșelile comise au fost cauzate de oamenii din conducerea PCR, de altă etnie, 

străine de interesele românești. Practic, era criticată politica de secesiune a 

României Mari, prin care partidul a susținut separarea Transilvaniei, 

Basararabiei, Bucovinei și Dobrogei de țară. Astfel, se contura începutul rupturii 

de perioada în care Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a afla la putere. 

 

Concluzii 

 

Celebrarea a 45 de ani de la crearea PCR a reprezentat un prilej important 

de glorificare a partidului prin intermediul propagandei presei, care a 

monopolizat marile cotidiene ale vremii. Articolele dedicate evenimentului au 

avut, în fond, același mesaj – faptul că partidul a adus dezvoltare pe toate 

planurile, iar realizările obținute reprezintă o justificare pentru a conduce în 

continuare țara.Acesta era, de altfel, tiparul obișnuit al unei aniversări a PCR. 

Propaganda presei din această a fost, după cum s-a văzut, în principal una 

a dezinformării și a exagerărilor masive, cu toate că au existat și informații 

adevărate prezentate în paginile ziarelor. Identificarea partidului cu poporul, 

                                                           
55 Nicolae Ceaușescu, „Expunere la adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 45 de ani de la 

crearea Partidului Comunist Român, 7 mai 1966‛ în Scânteia, an XXXV, nr. 6973, 8 mai 1966, p. 1. 
56 Ibidem., p. 3. 
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un element important al articolelor presei era necesară pentru a îi conferi 

legitimitatea de care ducea lipsă. Astfel, se poate spune că acesta a fost un al 

doilea scop al propagandei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1. Documente privind mișcarea muncitorească din România publicate în 

revista Flacăra (Sursa: Flacăra, an XV, nr. 16 (568), 16 aprilie 1966, pp. 2-3.) 

 

 
Anexa 2. Aspect de la aniversarea de 1 Mai ce face referire la celebrare. 

(Sursa: România liberă, an XXIV, nr 6700, 3 mai 1966, p.5.) 
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Anexa 3. Aspect de la spectacolul de încheierea celei de-a VI-a ediții a 

Festivalului artistic studențesc 

(Sursa: Scânteia tineretului, an XXII, seria II, nr. 5275, 5 mai 1966, p. 1.) 
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Anexa 4. Prima pagină a revistei Flacăra din ziua de 7 mai 1966 

(Sursa: Flacăra, an XV, nr. 19 (571), 7 mai 1966, p. 1.) 
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GEORGE-ALIN NISTOR * 

 

 

Abstract: The spy network led by Mihai Caraman succeeded in the 1960s to 

retrieve valuable information from NATO archives and offices. Several historians have 

analyzed this important spy activity, carried out during the Cold War, and the 

conclusions are almost identical: Caraman and other romanian intelligence officers 

have always played a double, triple or even quadruple "game". This situation inside the 

romanian Foreign Intelligence Department (DIE) was extended until July 28 1978, 

when Ion Mihai Pacepa deserted. 

Keywords: Mihai Caraman, Le reseau Caraman,espionage, cold war,KGB, 

 

Una dintre marile întrebări este aceea dacă „Rețeaua Caraman‛ și-a 

datorat succesul tolerării și chiar încurajării acțiunilor sale de către serviciile de 

informații franceze – DST1, a căror atitudine, în acest sens, a putut fi 

determinată de politica gaullistă, considerată anti SUA și anti NATO. La fel de 

important de aflat este dacă și în ce măsură DST a fost penetrată de KGB, iar 

sovieticii au putut, astfel, să îi folosească mai ușor și mai bine pe români pentru 

a-și procura secrete ale NATO (pe de altă parte încercând compromiterea 

relațiilor franco-române, din ce în ce mai bune de la începutul anilor ’60). Alte 

întrebări, care se repetă aproape în permanență, sunt următoarele: a fost Mihai 

Caraman2 agent dublu sau chiar triplu? Le-a furnizat acesta sovieticilor și după 

                                                           
* Școala Doctorală, anul I, Facultatea de Istorie, Universitatea din București.  

   Coordonator: Prof. Univ. Dr. Mihai-Răzvan UNGUREANU 
1 Direcția Supravegherii Teritoriului. Serviciu secret interior, care era atunci compus din 1 200 de 

funcționari abilitați să își desfășoare anchetele și contraspionajul pe teritoriul Franței. 
2 „O cotitură importantă în cariera sa a constituit-o numirea în funcțiile de consilier și locțiitor al șefului 

Agenției economice a R.P.R. din Paris (decembrie 1958–16 octombrie 1967), apoi consilier la Ambasada 

R.P.R. din Paris (16 octombrie 1967–20 mai 1969). În realitate, toate aceste funcții constituiau un paravan 

pentru acoperirea calității sale de ofițer al D.I.E., în cadrul Serviciului Franța-Benelux-Italia. În scurt 

timp a reușit să-și creeze o puternică agentură, iar în perioada 1961–1969 a condus operațiunile de 

spionaj de la sediul N.A.T.O., reușind să recruteze mai mulți agenți care aveau acces la documente 

secrete. „Rețeaua Caraman‛ a reprezentat practic cea mai eficientă acțiune de spionaj extern din 
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1964, integral, documentele obținute de agenții săi din sediul NATO? În toată 

această perioadă a fost DIE penetrată de sovietici dar și de către serviciile de 

informații occidentale? 

Nu mi-am propus să încerc să ofer noi răspunsuri și nici să completez, să 

susțin sau să infirm răspunsurile și ipotezele deja formulate. Ceea ce îmi 

propun este să prezint anumite concluzii (precum și marile întrebări dar și 

altele, subsecvente) aduse în prim-plan de către unii cercetători români și 

străini, întrebări cu al căror rezumat am și început.  

Peste impresionanta încâlceală de fapte și speculații stă o singură 

certitudine: între 1961 și 1969, documente secrete și ultra-secrete, clasificate 

cosmic, ale NATO, au ajuns, prin intermediul rețelei constituite și conduse de 

către spionul Mihai Caraman, în posesia românilor și a sovieticilor (ordinea 

poate fi, probabil, și schimbată). Aceste documente reprezentau, în principal, 

situația bugetelor militare ale unor state membre ale NATO, informații despre 

logistica Alianței (pe timp de pace și de război) dar și informații cu privire la 

sistemul de alarmă. Cristian Troncotă avansează cifra totală de șaizeci de 

dosare de documente, dintre care șaisprezece ultra-secrete3. În plin Război 

Rece, o asemenea acțiune, cu asemenea rezultate, a oferit sovieticilor (poate și 

României), în mod evident, avantaje politico-militare. 

S-a confirmat astfel, încă de atunci, faptul că serviciile de informații ale 

Pactului de la Varșovia au funcționat eficient. Și în Germania de Vest, de 

                                                                                                                                                    
întreaga activitate a structurilor represive comuniste. Succesele înregistrate i-au adus aprecieri atât din 

partea lui Alexandru Drăghici, cât și a sovieticilor (care primeau materialele obținute de Caraman). 

După ce activitatea sa de spionaj a fost compromisă, fiind retras de la Paris, a activat ca ofițer de 

securitate în cadrul I.S.J. / I.J. Ilfov (1969–1973). În 1973 a fost numit șef al Brigăzii de Contrainformații 

din cadrul Direcției de Informații Externe, funcție obținută odată cu avansarea la gradul de general-

maior. Pentru avansarea sa în grad a intervenit adeseori și Ștefan Andrei, în perioada în care acesta era 

secretar al C.C. al P.C.R. (1972–1978). În 1977 a fãcut parte din comandamentul acțiunii „Riposta II‛, 

care viza contracararea intențiilor de emigrare în Occident ale cetățenilor români. În perioada 1978–1979 

a deținut funcția de comandant adjunct al școlii de perfecționare a ofițerilor de Securitate de la 

Grădiștea. A fost trecut în rezervă în anul 1979. După căderea regimului comunist a fost rechemat în 

cadrele active și numit adjunct al ministrului Apărării Naționale și comandant al Centrului de 

Informații Externe (18 ian. 1990). A deținut apoi funcția de director al Serviciului de Informații Externe 

(martie 1990 – 9 aprrilie1992). La 20 ianuarie 1990 a primit gradul de general – locotenent. La 9 aprilie 

1992 a fost trecut în rezervã cu gradul de general – colonel. Timp de câteva luni a rămas însă consilier al 

directorului S.I.E. (9 aprilie – septembrie 1992)‛ – C.N.S.A.S., Florica Dobre (coord.), Elis Neagoe Pleșa, 

Liviu Pleșa (ed.), Securitatea. Structuri-Cadre. Obiective și Metode (1967-1989), Vol. II, Editura 

Enciclopedică, București, p. 755. Disponibil online la: 

http://www.cnsas.ro/documente/publicatii/Securitatea%20vol%202.pdf, accesat: 06. 01. 2018. 
3 Cristian Troncotă, Istoria Serviciilor Secrete Românești. De la Cuza la Ceaușescu, Editura „Ion Cristoiu‛ 

S.A., București, 1999, p. 469; O altă evaluare estimează 12 000 de pagini de documente – Mihai Pelin, 

Culisele spionajului românesc.  D.I.E. (1955-1980),  Editura Evenimentul Românesc, București, 1997, p. 76. 

http://www.cnsas.ro/documente/publicatii/Securitatea%20vol%202.pdf
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exemplu, acolo unde „cercurile de conducere guvernamentale, militare și de 

informații (inclusiv NATO) erau adânc penetrate de Stasi‛4, situație care a 

explodat cu scandalul Gunther Guillaume, din 1974. A mai existat și cazul 

Rainier Rupp – angajat la Departamentul de Planificare al NATO, care, 

împreună cu soția sa (și aceasta angajată în cadrul Alianței) a furnizat date și 

informații spionajului est-german, între acestea aflându-se Manualul de criză al 

NATO, Planul Forțelor Armate și Documentul Final despre Măsurile Preventive, 

precum și date despre intențiile și relațiile NATO cu România5. 

Dar asaltul serviciilor de informații asupra Alianței Nord – Atlantice nu a 

încetat și nu va înceta niciodată. În zilele noastre, printre cele mai recente 

cazuri de spionaj, cu NATO din nou în rolul victimei, sunt și cele prezentate de 

Liviu Găitan: cazul estonianului Herman Simm, fost șef (din 2001) al 

Departamentului pentru Protecția Secretelor de Stat, din cadrul Ministerului 

Apărării din Estonia, care, timp de câțiva ani, a oferit informații importante în 

legătură cu NATO Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SRV); 

cel al ofițerului portughez de informații, Frederico Carvalhao Gil, aflat în 

legătură cu aceleași servicii rusești, sau cazul europarlamentarului ungur Bella 

Kovacs, persoană declarată indezirabilă pe teritoriul României pentru 

declarații extremiste. Cazul de spionaj în care a fost implicat Kovacs a fost 

numit de către mass-media „KGBella‛6.  

Întorcându-ne la perioada Războiului Rece, dacă le dăm crezare lui Pierre 

Accoce și lui Daniel Pouget, în anii ’60, dintre țările din Estul Europei doar 

câteva aveau privilegiul de a acționa eficient din punct de vedere informativ în 

Europa de Vest și în SUA. România era abia a patra în acest clasament, lider 

fiind URSS, urmată de RDG și de Cehoslovacia7. Deși din toamna anului 1963, 

după cum afirmă Larry Watts, NATO a încetat să mai fie o țintă ostilă pentru 

spionajul românesc8, conducerea României nu a întrerupt operațiunile aflate în 

curs de desfășurare, NAM9, serviciul special din cadrul DIE, înființat în 1960 

pentru problemele militare ale lumii occidentale, continuând să funcționeze.  

                                                           
4 Larry L. Watts, Ferește-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România, RAO, 

București, 2010, p. 500. 
5 Ibidem, p. 501. 
6 Liviu Găitan, „Cârtițe Rusești în Blana N.A.T.O.‛ în VITRALII. Lumini și Umbre. Revista Veteranilor din 

Serviciile Române de Informații, Nr. 29, An VIII, Decembrie 2016 – Februarie 2017, pp. 113-121. 
7 Pierre Accoce, Daniel Pouget, Rețeaua Caraman. Cei treisprezece români care au zguduit N.A.T.O., Editura 

Compania, București, 1999, p. 133. 
8 Larry L. Watts, op. cit., pp. 503-504. 
9 Cristian Troncotă, op. cit., p. 324. 
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Sosit la Paris la sfârșitul anului 1958, sub acoperirea de prim-secretar și 

consilier comercial al Ambasadei române, Mihai Caraman l-a recrutat în 1961 

pe cetățeanul argentinian Robert van der Veille, șef al biroului central de 

documente secrete al NATO, și a început exploatarea informativă a acestuia 

dar și constituirea celebrei rețele din care au mai făcut parte, pe lângă alții, 

turcul Nahit Imre și francezul Francis Rousilhe. Dar era Mihai Caraman un 

ofițer DIE care servea exclusiv interesele țării sale? A fost sau nu DIE, în anii 

’50-’60, doar o extensie a KGB? Acestor întrebări li s-au dat câteva răspunsuri 

(definitive sau nu) dar trebuie spus că, probabil, mai înainte de orice, 

întrebările s-au născut și în strânsă legătură cu circumstanțele în care a luat 

ființă și a evoluat DIE, evoluție asupra căreia ne vom opri, pe scurt, pe parcurs. 

Larry Watts este categoric: Dacă nu cumva a fost o cârtiță sovietică de la bun 

început, Caraman a fost în mod sigur agent dublu, recrutat în perioada cât a fost 

instruit de sovietici, între 1950-1951. Dimpreună cu serviciile de informații franceze, 

penetrate, K.G.B-ul l-a utilizat ca paravan pentru a transfera Moscovei informații 

NATO, în perioada 1962-196810. Înainte de Watts însă, Mihai Pelin a reprodus, 

într-una dintre lucrările sale, un document al Securității, datat 22 iunie 1979, în 

care se raporta suspiciunea că: 

generalul maior Mihai Carman *<+ ar fi fost recrutat de către serviciile sovietice 

de informații, pentru care el ar fi lucrat și după întoarcerea din Franța, în centrala 

Direcției de Informații Externe, unde a fost numit șef de brigadă 11.  

Același document menționează:  

*<+ în țara noastră au avut loc mai multe discuții între consilierul sovietic din 

acea perioadă, Skamarohin, și generalul maior Mihai Caraman, la care nu participau 

alte cadre ale Direcției de Informații Externe. De asemenea, generalul maior Mihai 

Caraman a fost invitat singur la Moscova, unde a purtat mai multe discuții cu 

conducerea serviciilor sovietice, iar un cadru al acestor servicii l-a vizitat pe generalul 

maior Mihai Caraman chiar la Paris, pe timpul cât acesta se afla la post în Franța12. 

Mihai Pelin oferă, de asemenea, și o mărturie a lui Ion Păduraru, unul 

dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Caraman, conform căruia sovieticii îi 

acordaseră acestuia gradul de căpitan de care era foarte mândru13. Pe de altă parte, 

                                                           
10 Larry L. Watts, op. cit., p. 503. 
11 Fișă privind problemele ce rezultă din materialele privitoare la generalul maior Mihai Caraman, 22 iunie 1979, 

document reprodus în Mihai Pelin, op. cit., p. 273. 
12 Ibidem, p. 273. 
13 Ibidem, p. 51; Într-un alt document, întocmit de Securitate la 22 iunie 1979, semnat de către general 

maior Emil Macri și de colonelul Vasile Gheorghe, intitulat Raport privind stadiul cercetărilor efectuate în 

legătură cu actul de trădare comis de Ion Mihai Pacepa, se precizează: „Sînt date din care rezultă că Mihai 

Caraman a fost decorat de către sovietici și că ar fi primit chiar grad militar‛ – reprodus în Ibidem, p. 306. 
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Cristian Troncotă concluzionează că DIE a fost construită de ofițeri de informații 

sovietici, pe o concepție sovietică și a fost ghidată pe o mentalitate sovietică. De aici și 

concluzia indubitabilă că DIE a servit cu prioritate interesele sovietice și în prea mică 

măsură pe cele ale României14, în schimb, adaugă istoricul generația de ofițeri de 

securitate de după 1970, a fost crescută și instruită în cultul profesionalismului motivat 

de performanța lui Caraman, dar și a disprețului pentru epoca abuzurilor15.  

Consider că analiza, fie și numai a câtorva dintre lucrările cercetătorilor 

care s-au preocupat îndeaproape de constituirea și evoluția DIE, ne va ajuta să 

înțelegem că, de fapt, tocmai în istoria acestui serviciu își au rădăcinile, în 

primul rând, întrebările și suspiciunile de mai târziu. SSI16 a fost serviciul care 

s-a ocupat, între 1948-1951 de obținerea de informații externe și de 

contraspionaj. Având deja încadrați numeroși consilieri sovietici, SSI a fost 

restructurat și inclus (martie 1951) în cadrul Direcției Generale a Securității 

Statului (DGSS)17 ca direcție autonomă – Direcția A –Informații Externe.  

Această schimbare și cele care vor urma, au fost realizate de către cei doi 

consilieri sovietici ceruți de Gheorghiu-Dej lui Stalin încă din 1949: Alexandr 

Saharovski și Patrakeev18. Chiar dacă în septembrie 1952 DGSS (Securitatea) a 

fost reorganizată (ieșind din MAI și formând Ministerul Securității Statului) 

Direcția A a rămas autonomă19. Ca urmare a deciziei luate de Biroul Politic al 

CC al PMR, Ministerul Securității Statului (care a funcționat doar un an, între 

septembrie 1952 și septembrie 1953) a fuzionat, la 7 septembrie 1953 cu MAI, 

iar Direcția A a fost redenumită Direcția I Informații Externe (DIE).  

Din 30 mai 1963, după o nouă reorganizare, DIE va deveni Direcția 

Generală de Informații sau DGI, cu indicativul UM 0123. La 3 aprilie 1968, 

Consiliul Securității Statului (înființat în 21 iulie 1967 ca Departament 

independent în cadrul MAI) a fost transformat în organ central al 

                                                           
14 Cristian Troncotă, op. cit., p. 324. 
15 Ibidem, p. 472. 
16 Vezi Florian Banu, De la SSI la SIE. O istorie a spionajului românesc în timpul regimului comunist (1948-

1989), cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Mihai-Răzvan Ungureanu, Editura Corint, București, 2017. 
17 Vechea DGSP a devenit DGSS prin Decretul nr. 50 din 30 martie 1951, SSI fiind trecut în cadrul DGSS 

(parte a MAI) prin Decretul nr. 264 din 2 aprilie 1951 – Florian  Banu, „Activitatea Direcției de 

Informații Externe a Securității – între atribuțiile oficiale și acțiunile reale. 1951-1989‛ în Cetatea Bihariei, 

seria a II-a, nr. 1(3), 2005, p. 2. Disponibil online la: 

http://www.cnsas.ro/documente/istoria_comunism/studii_articole/activitati_plan_extern/Activitatea%2

0DIE.pdf, accesat: 20. 02. 2018. 
18 Liviu Țăranu, „Evoluția Direcției de Informații Externe și defectorii din spionajul românesc (1958-

1978)‛, în Caietele  C.N.S.A.S., Nr. 1, Anul 1, 2008, p. 135. Disponibil online la: 

http://www.cnsas.ro/documente/caiete/Caiete_CNSAS_nr_1_2008.pdf, accesat: 22. 01. 2018. 
19 Ibidem, p. 135. 

http://www.cnsas.ro/documente/istoria_comunism/studii_articole/activitati_plan_extern/Activitatea%20DIE.pdf
http://www.cnsas.ro/documente/istoria_comunism/studii_articole/activitati_plan_extern/Activitatea%20DIE.pdf
http://www.cnsas.ro/documente/caiete/Caiete_CNSAS_nr_1_2008.pdf
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administrației de stat, independent de MAI, dar structura DGI nu s-a 

schimbat20. Acronimul DGI s-a transformat atunci în DGIE (Direcția Generală 

de Informații Externe) noua denumire reflectând mai bine activitatea unității21. 

În continuare, prin Decretul nr. 130 din 19 aprilie 1972, s-a înființat 

Ministerul de Interne (au fuzionat Consiliul Securității Statului cu MAI), 

aceasta fiind o reorganizare de amploare, survenită după ce Ceaușescu 

„devenise conștient de coagularea unor nuclee sovietice‛ pe care le considera o 

amenințare. În structura organizatorică a noului Minister de Interne era 

prevăzut și „un Departament‛, de fapt fiind vorba de DGIE22. După cum arată 

Florian Banu, între adoptarea Decretului nr. 130/1972 și elaborarea unei legi 

care să reglementeze organizarea și funcționarea acestui Departament, a trecut 

„mai bine de un an‛. Printre cei care au redactat Decretul 363/1973 – în teorie 

strict-secret – privind organizarea și funcționarea DIE (indicativ UM 0920) în 

afară de Nicolae Doicaru sau Ion Mihai Pacepa s-a aflat și generalul Mihai 

Caraman, atunci șeful Brigăzii N (Contrainformații externe)23. 

Revenind la anii ’50, este de remarcat faptul că, pentru Saharovski, 

organizatorul „primei‛ DIE, acest serviciu reprezenta diamantul cel mai de preț în 

coroana *sa+ profesională24. Reîntors, în 1953, la Moscova, Saharovski a fost numit 

șeful spionajului sovietic (PGU – Pervoe Glavnoe Upravlenie – Prima Direcție 

Generală) iar rezidențele DIE, după cum arată Cristian Troncotă, „se aflau și mai 

mult sub controlul PGU în comparație cu cele din centrală‛25. În realitate, 

                                                           
20 Direcția a V-a se ocupa de obținerea informațiilor tehnico-științifice, Direcția a VI-a crea rezidențe 

ilegale (sau lectorate, în limbajul codificat al Direcției) în exteriorul țării iar Direcția a VII-a efectua 

acțiuni de penetrare a serviciilor de spionaj și contraspionaj străine, de apărare contrainformativă a 

reprezentanțelor României în străinătate și acționa împotriva emigrației române „reacționare‛. 
21 Florian Banu, „Înființarea Departamentului de Informații Externe. De la Memorialistică la Document‛ 

în Caietele C.N.S.A.S., nr. 1 (5), Anul  III, 2010, pp. 103-104. Disponibil online la: 

http://www.cnsas.ro/documente/caiete/Caiete_CNSAS_nr_5_2010.pdf, accesat: 20. 01. 2018. 
22 Va fi numită, în continuare, DIE, ceea ce va crea confuzie printre cercetători. 
23 Forian Banu, op. cit., pp. 105-106; În iulie 1978, cu puțin timp înainte de fuga lui Ion Mihai Pacepa, 

generalul Caraman, prin intermediul unei surse din Austria, a primit o amplă sinteză, redactată de către 

serviciile vest-germane de spionaj, intitulată Serviciile de Informații Române. Documentul conținea detalii 

despre organizarea și funcționarea DIE, dar și nume din conducerea acesteia, Liviu Țăranu considerând  

ca fiind foarte probabil ca informațiile să fi parvenit vest-germanilor din „cercuri foarte înalte de la 

București‛. Așadar, în pofida caracterului strict – secret al Decretului 363/1973, serviciile vest-germane 

(și probabil că nu numai acestea) aveau o imagine limpede asupra DIE român – Liviu Țăranu, op. cit., p. 

138; Sinteza este reprodusă în Mihai Pelin, op. cit., nota 158, pp. 386-390. 
24 apud Cristian Troncotă, op. cit., p. 324. 
25 Ibidem, p. 325. 

http://www.cnsas.ro/documente/caiete/Caiete_CNSAS_nr_5_2010.pdf
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observă Troncotă serviciul de spionaj din România nu era decât o secție condusă de 

ofițeri sovietici ale căror indicații erau lege pentru activitatea ofițerilor români26.  

Cercetătorii au remarcat și contradicția care a marcat în mod nefericit DIE, 

mai ales în anii ’50, rezultată în urma împletirii misiunilor specifice unui 

serviciu de informații (obținerea de date cu caracter militar, tehnico-științific, 

economic, politic) cu misiunile specifice pentru poliția politică, în vizor fiind 

emigrația română27. Mai mult decât atât, DIE s-a confruntat, încă de la 

începuturile ei, cu un mare deficit de personal calificat. Prezentând și câteva 

cazuri de ofițeri incompetenți, Florian Banu afirmă că numai în 1955, din cadrul 

lucrătorilor operativi din Centrală, au fost îndepărtați 84 de ofițeri, ceea ce reprezenta 

30% din efectivul Direcției28. 

Astfel, la mijlocul anilor ’50, mai bine de jumătate dintre ofițeri aveau 

doar studii elementare și nu cunoșteau nicio limbă străină. Însă în 1960, 

precizează Liviu Țăranu, noua politică de cadre a PMR a influențat pozitiv 

DIE. Au fost trecuți în rezervă ofițeri de naționalitate ruso-ucraineană, 

evreiască și cei căsătoriți cu rusoaice și au fost disponibilizate și o parte dintre 

cadrele slab pregătite (atât intelectual cât și profesional). S-a urmărit, așadar, în 

același timp, creșterea componentei naționale în aparatul de stat dar și 

creșterea calității personalului din instituții și servicii29. 

 DGIE va beneficia, în curând, și de o școală proprie în care studenții 

(absolvenți de liceu) urmau o pregătire de trei ani în domeniul securității, cu 

accent pe contraspionaj și contrasabotaj. Toate aceste schimbări din politica de 

personal au influențat benefic DIE, mai ales după 1965 când se observă și o 

revenire a spionajului românesc spre domeniul economic și către promovarea 

intereselor politice tradiționale ale României. Aducând aceste argumente, Liviu 

Țăranu se întreabă, și probabil că pe bună dreptate, de ce în spionajul 

românesc a existat un număr atât de mare de ofițeri dezertori30. 

Zece ani mai târziu, după anihilarea rețelei Caraman, ancheta Securității 

concluziona, așa cum am văzut, că Mihai Caraman fusese recrutat de serviciile 

                                                           
26 Ibidem, p. 326. Istoricul concluzionează: „putem considera că sarcinile DIE au fost de la început 

variante românizate ale misiunilor spionajului sovietic: activitate de poliție politică în emigrație și în 

rândul personalului politic din Occident; furtul de tehnologie modernă *...+ acțiuni informative contra 

N.A.T.O. ce vizau sistemele de apărare în scopul facilitării expansionismului sovietic *...+‛. 
27 Florian Banu, ,,Activitatea Direcției<‛, p. 5. 
28 Ibidem, pp. 5-6. 
29 Liviu Țăranu, op. cit., p.143. S-a început, totodată, recrutarea de pe băncile facultăților a absolvenților 

de studii superioare. În consecință, numai în anul 1969, în cadrul Departamentului Securității Statului, 

au fost angajați peste două mii de tineri intelectuali. 
30 Ibidem, p. 144. 
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de informații sovietice pentru care ar fi continuat să lucreze și după ce s-a 

întors din Franța. Mihai Pelin afirmă că, până în 1964, toate documentele 

procurate de Mihai Caraman din sediul NATO erau transmise integral serviciilor 

sovietice de informații. Începând din acest an, partenerilor de la Moscova nu li s-au 

mai oferit decât sinteze, adică informații filtrate31. Istoricul susține că și acestea din 

urmă au fost din ce în ce mai rare și mai sumare, începând cu 1965, dar adaugă: 

 *<+ mai târziu, se vor dezvolta bănuieli conform cărora rușii, totuși, ar fi primit în 

continuare nu doar sinteze, ci totalitatea documentației NATO capturată de spionajul 

românesc prin intermediul rețelei Caraman. În cazul acesta rămâne de știut cine anume 

și din ordinul cui îndruma această documentație spre Moscova. Mihai Caraman era prea 

mic spre a se angaja de unul singur într-un asemenea aranjament, deosebit de riscant, în 

urma căruia se putea aștepta oricând să fotografieze un glonț din față32.  

Întrebați dacă au date care să confirme sau nu afirmațiile conform cărora 

informațiile obținute de agenții lui Caraman au fost trimise la Moscova, parțial 

și/sau integral, înainte și după 1964, doi foști ofițeri ai DIE, care au deținut 

poziții importante în anii ’70, au răspuns că, din cunoștințele lor, acele 

informații nu au fost trimise, niciodată, nici integral și nici parțial către 

serviciile sovietice de informații33.  

Cristian Troncotă crede însă că, după 1964, sovieticilor nu li s-au mai 

trimis decât sinteze. Și menționează: 

 țările NATO au cheltuit sute de milioane de dolari ca să modifice planurile ce 

fuseseră date Kremlinului prin rețeaua Caraman. Din această cauză, spionajul 

românesc a fost considerat cel mai periculos dușman al NATO. A fost o acțiune 

originală a spionajului românesc dar calitatea și volumul informațiilor secrete au 

determinat KGB-ul să-l ia pe Mihai Caraman sub comanda sa34. 

Concluzii asemănătoare cu cele privitoare la Caraman au rezultat, în urma 

anchetei Securității, și în privința fostului șef al DIE, Nicolae Doicaru35:  

                                                           
31 Mihai Pelin, op. cit., p. 51. 
32 Ibidem, p. 63. 
33 Aceste răspunsuri au fost oferite în cadrul unei discuții libere și nu în cadrul unui interviu. 
34 Cristian Troncotă, op. cit., p. 469. 
35 „La 18 decembrie 1959 a fost promovat șef al Direcției I Informații Externe, transformată apoi în 

Direcția Generală de Informații Externe (21 iulie 1967–6 martie 1972). La 23 august 1955 a fost avansat la 

gradul de colonel „la excepțional‛, iar la 20 mai 1961 a primit gradul de general-maior *<+ La scurt 

timp după numirea în fruntea D.I.E. a reușit să preia toate rezidențele din străinătate deținute de 

Direcția de Contraspionaj, luând astfel sub controlul său întregul spionaj românesc. Neajunsurile acestei 

mãsuri au devenit evidente în 1978, după fuga în Occident a lui Pacepa și deconspirarea rețelei 

informative din exterior, când ar fi fost utilã o rețea paralelă care să nu fie cunoscută. În 1973, după ce 

conducerea Ministerului de Interne a fost preluată de Emil Bobu, D.N. a ordonat punerea în practicã a 

dispoziției ministrului privind distrugerea dosarelor de informatori ale membrilor de partid care 
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Sînt, de asemenea, date din care rezultă că Nicolae Doicaru a avut o atitudine 

slugarnică față de consilierii sovietici, pe timpul cât aceștia s-au aflat în DGIE. El le-a 

prezentat acestora toată agentura noastră din exterior, precum și ofițerii trimiși la post în 

străinătate. Din unele rapoarte, rezultă că unii ofițeri ai DGIE au fost racolați de 

serviciile sovietice, li se acordau grade, iar după plecarea la post țineau legătura cu 

sovieticii36. 

În raportul din 1 octombrie 1978, semnat de către Ministrul Secretar de 

Stat, Tudor Postelnicu, se scrie: 

Ușurința și lipsa de răspundere cu care au fost tratate problemele de muncă de 

către fosta conducere a DGIE, în frunte cu Nicolae Doicaru, rezultă în mod pregnant 

și din faptul că, deși s-au obținut informații de la o sursă externă, încă din anul 1977, 

că în cadrul DGIE există trădători, nu s-au întreprins măsuri de verificare și depistare 

a lor. Recent, la 18 iulie 1978, aceeași sursă a furnizat date din care rezulta că serviciile 

de spionaj vest-germane și americane cunosc structura organizatorică a DGIE, 

atribuțiunile precum și cadrele ce o încadrează, ceea ce conducea la concluzia certă a 

existenței unor trădători37. 

 Ancheta, efectuată de o comisie condusă de generalul Iulian Vlad, din 

care mai făcea parte și generalul Emil Macri, și desfășurată între 1978-1980, a 

oferit și alte aspecte interesante în legătură cu activitatea informativă a DIE contra 

NATO, asupra cărora literatura occidentală a păstrat tăcerea38. Mihai Pelin și Larry 

Watts explică această tăcere prin încercarea de protejare a serviciilor franceze, care, în 

opinia lor, fuseseră penetrate masiv de către sovietici în anii ’60. Dacă Ivan Agayants 

declarase, cu aproape un deceniu în urmă, că spionajul francez era „prostituata pe care 

o avea în buzunar”39, cei doi istorici consideră că, în această perioadă, KGB și GRU 

                                                                                                                                                    
colaboraseră cu D.I.E. (ordinul fiind executat de Mihai Pacepa). În 1976 a aprobat un plan de măsuri ce 

viza verificarea informativă a cetățenilor români care plecau la muncã în străinătate prin intermediul 

unor firme românești. În 1977 a girat transpunerea în practicã a acțiunii „Riposta II‛, care urmărea 

contracararea intențiilor de emigrare în Occident ale cetățenilor români. După îndepărtarea sa din 

Securitate, a deținut o scurtă perioadă funcția de ministru al Turismului (7 martie – 15 august 1978). A 

fost trecut în rezervă la 20 octombrie 1978, cu gradul de general-colonel. Pentru „succesele‛ obținute în 

muncă a fost decorat cu Titlul de „Erou al Muncii Socialiste‛ și Medalia de Aur „Secera și Ciocanul‛ 

(1971). După 1990 a fost numit consilier al viceprim – ministrului Gelu Voican Voiculescu‛ – C.N.S.A.S., 

Florica Dobre (coord.), op. cit., Vol. II, p. 759. 
36 Fișă privind problemele rezultate în legătură cu Nicolae Doicaru, 22 iunie 1979, document  reprodus în 

Mihai Pelin, op. cit., p. 272. 
37 Raport cu privire la rezultatul cercetărilor efectuate asupra cauzelor care au determinat și a condițiilor care au  

favorizat actul de trădare săvârșit de Ion Mihai Pacepa, 1 octombrie 1978, document reprodus în Ibidem, p. 

296. 
38 Cristian Troncotă, op. cit, p. 470. 
39 Larry L. Watts, op. cit., p. 499, apud Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin, The Sword and the Shield, 

New York, Basic Books, 2001, p. 152. 
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acționau în voie prin cercurile militare, politice și de informații franceze. Spionajul 

francez din anii ’50-’60 a fost considerat „fără îndoială *<+ cel mai slab și mai 

nechibzuit dintre toate serviciile ostile cu care ne-am confruntat40. 

Pentru a exemplifica gradul penetrării sovietice în serviciile franceze, 

Watts oferă și exemplul lui Phillipe de Vosjoli. Însă, în legătură cu acest caz, cel 

care ne prezintă niște detalii care ar putea fi lămuritoare din anumite puncte de 

vedere este cercetătorul Jeffrey Richelson: Anatoli Golițîn, care se predase CIA 

în decembrie 1961, a sugerat că SDECE41 fusese infiltrat de un cerc de agenți 

KGB. Președintele Kennedy i-a trimis, în 1962, o scrisoare lui de Gaulle, 

înmânată prin curier, prin care președintele francez era informat că, potrivit 

declarațiilor unui dezertor, guvernul și serviciile sale secrete fuseseră penetrate 

de sovietici. De Gaulle l-a trimis la Washington, pentru a discuta cu Golițîn, pe 

generalul Jean Louis du Temple du Rougemont, directorul Diviziei Informații 

a Statului Major General. Nemulțumirea produsă de acuzațiile lui Golițîn, 

conjugată cu relația dintre CIA și șeful stației SDECE de la Washington, care 

era Phillipe de Thiraud de Vosjoli, a dus la ruperea relațiilor franco-americane 

în domeniul informațiilor, în anul 1964, iar în următorii trei ani, Statelor Unite 

ale Americii li s-a refuzat accesul la informațiile de cercetare radio franceze42.  

Golițîn a vorbit chiar despre existența unui Complot de Inducere în 

Eroare Strategică, susținând că, din 1958, KGB își concentra eforturile în 

principal pentru realizarea dezinformării, și înființase, în acest scop, un 

Departament D în cadrul Direcției Principale I. Dezertorul insista asupra 

faptului că sovieticii își propuseseră să manipuleze Occidentul pentru a-l face 

să creadă că ar fi fost posibilă o anumită formă de destindere43. Ajunși în acest 

punct, este interesant de observat cum, în același sens, Cristian Troncotă afirmă 

că ambele concesii majore de politică externă și internă făcute de Hrușciov masoneriei 

de stânga, au avut ca țintă penetrarea structurilor nord-atlantice44. 

Ar putea părea, astfel, ca fiind plauzibil un eventual „joc‛ operativ al unei 

DST aflată la cheremul KGB, care să le faciliteze românilor activitățile, în 

principal cele anti NATO. Pentru sovietici ar fi fost o situație ideală, ce se 

îmbina perfect cu politica promovată de Charles de Gaulle, ale cărui planuri, 

                                                           
40 Oleg Kalughin, citat în Ibidem, nota 3, p. 499. 
41 Serviciul de documentare externă și de spionaj. Primul serviciu secret francez, alcătuit din militari și 

din civili, cu antene (rezidențe) în întreaga lume. În principiu, nu își exercita autoritatea în Franța. 
42 Jeffrey T. Richelson, Un secol de spionaj. Serviciile de informații în secolul XX, Humanitas, București, 2000, 

pp. 319-321. 
43 Ibidem, p. 323. 
44 Cristian Troncotă, op. cit., p. 468. 
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după cum s-a susținut, urmăreau destrămarea NATO și crearea unei Europe unite 

sub tutela franco-vest-germană, în înțelegere cu URSS, în contextul în care el aprecia 

că americanii sunt mult mai periculoși pentru Europa occidentală decât sovieticii45. De 

altfel, poziția lui de Gaulle după invazia Cehoslovaciei, când a declarat că nu 

exista „niciun motiv de a presupune că sovieticii au avut vreo intenție să 

comită o agresiune iar solicitarea vest-germană de întărire a NATO era 

exagerată‛46, nu face decât să arate atitudinea cu totul aparte a președintelui 

francez. O asemenea atitudine, precizează Watts, l-a adus la exasperare la un 

moment dat, pe cancelarul german Kiessinger, care a exclamat: veți avea Europa 

pe care ați visat-o, o Europă de la Atlantic la Urali, dar sub control sovietic47.  

Deși privită cu circumspecție, cartea scrisă de Pierre Accoce și Daniel 

Pouget48, relatează un episod interesant în legătură cu colonelul Charles de la 

Salle, implicat și el în „afacerea‛ Caraman. Conform autorilor, de la Salle (care 

s-a sinucis în timpul anchetei), fost combatant în timpul celui de-Al Doilea 

Război Mondial în cadrul escadrilei Normandia-Niemen, a povestit cum, la 6 

decembrie 1944, el și camarazii săi au fost aduși la Moscova, la ambasada 

Franței. Generalul de Gaulle a ținut atunci un discurs „scurt dar percutant‛, 

despre legăturile de acum indestructibile dintre Franța și Rusia49.  

Mihai Pelin a subliniat că atât timp cât aceste „împrejurări‛ (cu DST 

permisivă de voie sau de nevoie) au durat, Caraman și oamenii lui au putut 

acționa nederanjați, ba chiar ajutați:  

Când furnizându-le câte un agent valoros, când ascunzându-le agenții pe care îi 

furnizau, DST și serviciile de contraspionaj militar ale Franței încercau să le sugereze, 

lui Mihai Caraman și stăpânilor săi, că acțiunea lor la Paris nu se putea desfășura 

decât între anumite limite, strict precizate. Și cât timp francezii au fost interesați în 

funcționarea neîntreruptă a canalului prin care secretele NATO curgeau spre 

                                                           
45 Fișă privind<Mihai Caraman, în Mihai Pelin, op. cit., p. 275. 
46 Larry L. Watts, op. cit., p. 502. 
47 Kiessinger, citat în Ibidem, p. 503. 
48 Autorii au fost acuzați că au căzut în plasa întinsă de către serviciile secrete franceze și au acordat o 

importanță nejustificată unor acțiuni controlate, de fapt, de aceste servicii – C.N.S.A.S., Florica Dobre 

(coord.), Securitatea.  Structuri-Cadre, Obiective și Metode (1948-1967), Vol. I, Editura Enciclopedică, 

București, 2006, p. VII; Watts susține că unul dintre ofițerii serviciilor franceze a participat la publicarea 

cărții, în 1971, la Paris, de către Editura Fayard (titlul în limba franceză: Le Reseau Caraman l’Roumains 

out fait trembler l’OTAN ). În opinia lui, campania de presă lansată de francezi era sprijinită prin citarea 

unor ofițeri de informații sovietici care „dezvăluiau‛ daunele pe care spionajul  românesc  le  provocase  

NATO – Larry L. Watts, op. cit., nota 4, p. 503. 
49 Pierre Accoce, Daniel Pouget, op. cit., pp. 210-211. 
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Moscova, direct sau prin România, aureola de spion glorios a lui Mihai Caraman a 

continuat să sporească50. 

În această perioadă un rol important l-a avut, după cum afirmă Cristian 

Troncotă, și Charles Hernu, care va deveni, în Franța, în 1981, Ministrul 

Apărării. Troncotă scrie că Hernu a fost racolat mai întâi de serviciul secret 

bulgar, apoi de Caraman și ulterior de către KGB care, după 1963, și-ar fi 

rezervat „exclusivitatea‛ asupra lui „Andre‛, numele de cod al lui Hernu51. 

Liviu Tofan are însă punctul său de vedere: Astăzi, cunoscând dosarul „Hernu”, 

putem lămuri, în sfârşit, câteva lucruri. De pildă, că Hernu nu a fost niciodată agent al 

Securităţii, cum s-a tot afirmat. Adevărul este că s-a încercat recrutarea lui, în 1962-

1963, când i s-a dat şi numele de cod „Dinu”. Dar tentativa a fost abandonată la 

dispoziţia KGB-ului, în aprilie 196352.  

În analiza sa, Liviu Tofan adaugă: Vorbeam de coşmaruri. Iată un exemplu de 

coşmar franţuzesc la începutul anului 1982: ministrul Apărării, adică deţinătorul celor 

mai sensibile secrete militare, başca cel care răspunde de serviciul de informaţii externe 

(DGSE), adică de spionajul francez, este – probabil – agent sovietic. Serviciul de 

contrainformaţii francez deţine această informaţie, dar verificarea ei este extrem de 

dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Deci, ministrul Apărării este bine mersi în funcţie şi 

nu-l deranjează nimeni, pentru că nu există probe. Dacă informaţia este inexactă, totul 

e în regulă. Ce te faci însă dacă informaţia este corectă? Laşi un spion sovietic să-şi 

vadă liniştit de treabă în funcţia de ministru al Apărării? Asta e mai mult decât un 

coşmar, e o catastrofă naţională. Ce-i de făcut?53. 

Data de 16 octombrie 1967, când NATO și-a mutat Cartierul General din 

Paris la Bruxelles, reprezintă, pentru unii istorici, precum Larry Watts, 

momentul când Caraman și-a pierdut valoarea ca acoperire pentru 

operațiunile sovietice54. De acum încolo, consideră istoricul, sovieticii au 

încercat, împreună cu serviciile franceze penetrate, să-l prezinte pe spionul 

român ca pe un strălucit agent care provocase mari daune NATO și Europei 

occidentale. Prin această strategie, pusă în aplicare prin articole de presă și prin 

publicarea cărții lui Accoce și Pouget, sovieticii urmăreau, susține Watts, 

                                                           
50 Mihai Pelin, op. cit., p. 50. 
51 Cristian Troncotă, op. cit., p. 469. 
52 Cf. Liviu Tofan, „Cazul Hernu și Afacerea Tănase-Haiducu. Conexiuni surprinzătoare‛ în Caietele 

C.N.S.A.S., Nr. 2 (4), Anul II, 2009, p. 346. Disponibil online la: 

http://www.cnsas.ro/documente/caiete/Caiete_CNSAS_nr_4_2009.pdf, accesat: 02. 02. 2018. 
53 Ibidem, p. 347. 
54 Larry L. Watts, op. cit., p. 503. 

http://www.cnsas.ro/documente/caiete/Caiete_CNSAS_nr_4_2009.pdf
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compromiterea relației franco-române (<) și a germenilor cooperării dintre București 

și membrii cheie ai Alianței Nord-Atlantice55.  

Se afirmă că una dintre principalele victime ale „intoxicării‛ sovietice pare 

să fi fost SUA, unde existau prejudecăți cu privire la români și la statul român, 

prejudecăți alimentate chiar de către CIA și Departamentul de Stat. În acest 

sens, într-o prezentare a cărții lui Larry Watts, I .C. Popa sintetizează: 

 Una dintre primele şi cele mai persistente prejudecăţi care au întunecat analizele 

americane după al Doilea Război Mondial a fost aceea că România a devenit aliatul cel 

mai fidel al URSS, incapabil de o distanţare reală de Moscova, astfel că orice alte opinii 

sau informaţii care contraveneau acestei concluzii era respinsă din start ca 

neverosimilă. Această prejudecată a fost alimentată sistematic şi de o serie de 

responsabili din structurile birocratice ale SUA care s-au dovedit mai târziu că lucrau 

de fapt pentru sovietici. Pacepa, la rândul său, după fuga în SUA s-a străduit în fel şi 

chip să-şi convingă noii parteneri că România face de fapt jocul Moscovei, iar serviciile 

secrete române nu mai prididesc să fure tehnologii occidentale pentru a le pune la 

dispoziţia ruşilor. Absolut un fals premeditat, pentru că Pacepa ştia bine care era 

adevărul. În mod ruşinos, şi alţi români reveniţi din Vest după 1989 au încercat ani la 

rând să acrediteze ideea că România comunistă, prin serviciile sale secrete, era de fapt 

un pion al Moscovei56. 

Acceptând că această strategie a existat și, așa cum se afirmă, a fost pusă 

în practică, se pare că, până la un moment dat, nu a funcționat (în Franța) atât 

de repede și de bine cum își doreau sovieticii. Dimpotrivă, Caraman devenise 

un personaj simpatic publicului francez și, mai mult decât atât, revista 

L’Express l-a prezentat pe spionul român ca fiind agent triplu: al sovieticilor, al 

românilor și al unei puteri vestice57. Ceea ce va duce însă la o ruptură politică 

între Franța și România și la tăierea completă a legăturilor pe linie de 

informații, susține Larry Watts, a fost asasinarea de către sovietici, pe teritoriul 

României, a colonelului francez Cheyron d’Abzac, șeful informațiilor militare 

pentru zona Levantului. Watts afirmă că acest asasinat a avut ca efect 

                                                           
55 Ibidem, p. 503. De altfel, Jean-Paul Mauriat, fost comisar divizionar în cadrul DST, este citat, în cartea 

lui Wolton, cu aprecieri elogioase la adresa rețelei Caraman: „Această afacere este, în Franța, după cel 

de Al Doilea Război Mondial, una dintre cele în care se manifestă cel mai clar hotărârea unui serviciu de 

informații străin, siguranța mijloacelor și amploarea planului de investigații. În acest sens, ea formează 

un tot. Obiectivele urmărite sunt complementare, iar metodele utilizate sunt identice‛ – apud Thierry 

Wolton, KGB-ul în Franța, Humanitas, București, 1999, p. 119. 
56 I. C. Popa, „Larry L. Watts – Demontarea unei ample operațiuni de dezinformare sovietice: 

ROMÂNIA – CAL TROIAN AL URSS ÎN OCCIDENT‛, în Periscop,  Nr. 2 (18), Anul V, aprilie-iunie 

2012, pp. 10-12. Disponibil online la: http://www.acxie.ro/pdf/Periscop-ptr-site.pdf, accesat: 14. 02. 2018. 
57 Mihai Pelin, op. cit., p. 81. 

http://www.acxie.ro/pdf/Periscop-ptr-site.pdf
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„înstrăinarea serviciilor franceze de partenerii români, ceea ce a permis 

agenților sovietici și partenerilor apropiați care penetraseră în Franța, să dețină 

un cvasimonopol asupra evaluării evenimentelor din regiune pentru tot restul 

perioadei Războiului Rece‛58. 

În cele din urmă, „Rețeaua‛ lui Mihai Caraman a căzut. Thierry Wolton, în 

cartea sa, îl prezintă pe Ion Iacob (Iacobescu) ca fiind fisura din dispozitiv: „ca să-și 

dovedească buna credință și să-și plătească trecerea în Vest, ca orice agent din Est 

care s-a decis să facă un asemenea pas, căpitanul de Securitate nu s-a lăsat rugat 

pentru a-și denunța colegii și a-și înfunda informatorii‛59. Pe de altă parte, Larry 

Watts se mulțumește să constate că „ofițerul DIE Ion Iacob (Iacobescu) nu s-a 

predat autorităților franceze ci ambasadei britanice de la Paris‛ și să precizeze că, 

atât spionajul francez cât și Nicolae Doicaru, șeful DIE „l-au acuzat pe Iacob că l-ar 

fi trădat pe Caraman‛60. Iată însă ce s-a scris în raportul Securității din 22 iunie 

1979, document reprodus, în lucrarea sa, de Mihai Pelin: 

,Gheorghe Marcu. Este arătat de Mihai Caraman ca suspect în legătură cu 

spionajul englez. Astfel, pe timpul cât s-a aflat la post la Londra, lui Gheorghe Marcu i 

s-a propus deschis de către Intelligence Service să colaboreze cu englezii. Despre acest 

aspect, în declarațiile sale, Gheorghe Marcu precizează că a raportat în centrală și, ca 

urmare, a fost adus în țară. Căderile unor agenți valoroși din NATO, pe care Mihai 

Caraman îi avea în legătură pe timpul cât s-a aflat la post în Franța, ar fi fost urmare a 

trădării lui Gheorghe Marcu, care îi cunoștea pe agenții respectivi, iar într-un caz el a 

cunoscut locul și ora unde urma să aibă loc întâlnirea. La acea dată, agentul respectiv a 

fost arestat și apoi condamnat61. 

În continuare, în același document, putem citi: 

Agentura de la NATO pe care a avut-o Mihai Caraman în legătură a căzut în mai 

multe etape, astfel: în 1963, arestarea primului agent și, tot în același an, divulgarea lui 

Mihai Caraman la poliția franceză de către o cetățeancă a acestei țări, pe care a încercat s-

o recruteze, dar a refuzat; în 1968, arestarea celui de-al doilea agent, iar în 1969 arestarea 

ultimului său agent, cel mai valoros, și, o dată cu acesta, a altor elemente din legatura lui 

Mihai Caraman. În toată această perioadă, deși au avut loc astfel de evenimente, deosebit 

de periculoase pentru un ofițer aflat la post în străinătate, Mihai Caraman a rămas la 

Paris, unde nu i s-a întâmplat nimic, iar la plecare a oferit o recepție la ambasadă, la care 

au participat și reprezentanți ai autorităților franceze. Relațiile lui Mihai Caraman cu 

                                                           
58 Larry L. Watts, op. cit., p. 508. 
59 Thierry Wolton, op. cit., pp. 132-133. 
60 Larry L. Watts, op. cit., p. 506. 
61 Raport privind stadiul cercetărilor<Ion Mihai Pacepa, 22 iunie 1979, reprodus în Mihai Pelin, op. cit., p. 

306. 
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trădătorul Ion Iacob (Iacobescu) au fost multă vreme foarte apropiate, ele înrăutățindu-se 

doar în ultima perioadă, dar nu ca urmare a vreunei suspiciuni în legătură cu loialitatea 

lui Iacobescu, ci ca urmare a relațiilor intime pe care Mihai Caraman le întreținea cu 

soția acestuia, pe de o parte, și a faptului că Iacobescu, ajuns funcționar internațional, 

avea un salariu mai mare decât Caraman, pe de altă parte62. 

Cristian Troncotă spune că „totul a funcționat bine până în anul 1969, 

când Ion Iacobescu – oficial al III-lea secretar al Misiunii române la UNESCO, 

în realitate căpitan DIE și adjunct al lui Caraman – a cerut azil politic la 

Ambasada Marii Britanii din Paris‛63 și menționează opinia generalului-maior 

Neagu Cosma64, potrivit căreia căpitanul Ion Iakob (alias Ion Iacobescu) fusese 

recrutat cu ceva timp înaintea dezertării de un anume Leonard Kirshen, agent 

britanic (care executase cincisprezece ani de închisoare în România) Cosma 

susținând că Iacobescu fusese prevenit la timp de Pacepa și astfel a putut fugi 

înainte ca legătura lui cu spionajul britanic să fie depistată65. 

Mihai Pelin ne informează că analiza dezertării lui Iacobescu și a căderii 

rețelei Caraman a fost realizată într-o casă conspirativă a Direcției de Informații 

Externe din pădurea Băneasa, sub conducerea lui Nicolae Doicaru, în noiembrie-

decembrie 196966 și că atunci Mihai Caraman ar fi afirmat că unul dintre cei 

responsabili pentru arestarea turcului Nahit Imre era viitorul general 

Gheorghe Marcu. În finalul capitolului intitulat „Rețeaua sugrumată‛, Pelin 

prezintă și raționamentul fostului ofițer Ion Păduraru, care, considerând că 

serviciile franceze aveau tot interesul să-l scoată pe Francis Rousilhe dintr-un 

dispozitiv care nu mai putea fi agreat de noua politică a Parisului67 s-au prevalat de 

trădarea lui Ion Iacobescu.  

Dacă britanicii sau americanii nu l-au mai lăsat pe Iacobescu să se 

reîntoarcă în centrala DIE (unde fusese rechemat) au făcut astfel – în opinia lui 

Păduraru – deoarece aveau, probabil, „un agent mult mai valoros care trebuia 

protejat cu cea mai mare atenție, iar acest agent nu putea fi altul decât 

Pacepa‛68. Documente ale Securității, rezultate în urma anchetei efectuate după 

                                                           
62 Reprodus în Ibidem, p. 306. 
63 Cristian Troncotă, op. cit., p. 472. 
64 Fost șef al Direcției de Contraspionaj a D. S. S. (Direcția Securității Statului) până în 1973. 
65 Ibidem, p. 473. 
66 Mihai Pelin, op. cit., p. 82. 
67 Ibidem, p. 77. 
68 Ibidem, p. 78. Legat de aceasta, observăm cum, în Fișă privind...Mihai Caraman  se face următoarea 

remarcă: „Desigur, poate fi întâmplător sau urmare a unei coincidențe, dar are o deosebită semnificație, mai ales 

în rejudecarea cazului generalului maior Mihai Caraman, faptul că, imediat după trădarea lui Pacepa, Francis 
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fuga lui Pacepa, reproduse de Mihai Pelin, precum și o „Notă raport‛ din 29. 

IX. 1979, care analiza situația unor foști ofițeri din UM 0920, ce trădaseră în 

timp ce se aflau în misiune în străinătate, reprodusă de Liviu Țăranu, par să 

susțină acest raționament: 

Datele ce au fost obținute atestă în mod cert că întreaga comportare a 

trădătorului dovedește că acesta (Pacepa – n.n. GN) încă din 1958, s-a aflat 

permanent în atenția serviciilor de spionaj. În noiembrie 1978, ambasadorul american 

la București a afirmat, față de ambasadorul Senegalului că Pacepa a fost în legătura 

C.I.A. cu 10-15 ani în urmă. Similar apreciază și diplomații Ambasadei Italiei la 

București. Aceștia din urmă, în rapoartele trimise la Roma, apreciază că trădătorul și-a 

abandonat importanta sa poziție, întrucât era pe punctul de a fi descoperit69. 

Referitor la Iacobescu, într-un raport datat 1 octombrie 1978, se 

precizează: 

Deși cu privire la acesta, în anii 1967-1969, au fost mai multe semnalări potrivit 

cărora avea o comportare necorespunzătoare, întreținea relații cu persoane dubioase, 

însuși faptul că a fost recrutat de un serviciu de spionaj dușman, totuși, nu au fost 

luate măsuri pentru prevenirea actului de trădare, care a adus grave prejudicii statului 

nostru. Este foarte semnificativ faptul că, după trădarea acestuia, au fost preconizate 

măsuri pentru punerea în executare a sentinței de condamnare la moarte, însă 

intențiile organelor noastre au fost aflate de către serviciul de spionaj american, care a 

întreprins demersuri oficiale, prin ambasadorul S.U.A. la București, pentru 

renunțarea la măsurile preconizate, sub pretextul că acestea ar putea afecta relațiile 

dintre cele două state. Ulterior, s-a renunțat complet la urmărirea acestuia, inclusiv la 

măsurile care impuneau elucidarea căilor și mijloacelor prin care serviciul de spionaj 

american a cunoscut măsurile luate de organele noastre în cazul acestui trădător70. 

În Nota raport întocmită de Securitate în noiembrie 1979, Ion Iacob 

(Iacobescu) este numit Iacob Gh. Ioan. Printre altele, s-a scris: 

A dezertat în Franța, la 25 iulie 1969, în timp ce se afla în misiune pe linie V-1, 

împreună cu soția și copilul său *<+ În general, o bună perioadă de timp, aproximativ 

până la sfârșitul anului 1967, Iacob Ioan s-a preocupat de rezolvarea unor sarcini 

profesionale, obținând și unele rezultate concrete și avansat la gradul de lt. col. înainte de 

termen. De la sfârșitul anului 1917 până în iunie 1969, aportul lui Iacob Ioan, în 

activitatea profesională a fost foarte scăzut, aproape inexistent *<+ În august 1968 a 

                                                                                                                                                    
Rousilhe, „valorosul” informator al diplomatului român, arestat în 1968, a fost pus în libertate. De altfel, nu e 

sigur dacă el a fost arestat vreodată sau nu‛ – document reprodus în Ibidem, p. 275. 
69 Raport privind stadiul cercetărilor<Ion Mihai Pacepa, 22 iunie 1979, document reprodus în Ibidem,  p. 303. 
70 Raport cu privire la rezultatul cercetărilor efectuate<Ion Mihai Pacepa, 1 octombrie 1978, document 

reprodus în Ibidem, pp. 294-295. 
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avut loc căderea unui agent de mare valoare aflat în legătura g-ral maior Caraman 

Mihai. Toate concluziile duc la faptul că acesta a fost trădat de către Iacob Ioan pentru a-l 

compromite pe g-ral mr. Caraman Mihai și a-i lua el locul în calitate de lector *<+ 

Nereușind să-și realizeze planul de compromitere a lectorului și fiind presat de termenul 

stabilit pentru analiză în țară, de unde, datorită lipsei de rezultate nu mai avea 

certitudinea că se va mai întoarce la post, la 25 iulie 1969, împreună cu familia, a 

dezertat cerând azil politic în S.U.A. *<+ Raportăm că la 24. X. 1974, g-ral mr. 

Tănăsescu Ion a întocmit o notă raport în care arăta numele americanizat sub care 

trăiește Iacob Ioan și adresa sa exactă din S.U.A. În aceeași notă se cerea aprobarea 

trimiterii în S.U.A. a ofițerilor Brigăzii ’U’ ’Sturm Daniela’ din Austria pentru a efectua 

identificarea fizică a trădătorului și a familiei sale. Nota-raport a fost aprobată, la data 

menționată, de către Pacepa Mihai, însă nu s-a dat curs acțiunii. (subl. ns. – GN) 

 La începutul lunii ianuarie 1975, deci la aproximativ 70 de zile de la întocmirea 

acestei note-raport, s-a prezentat la tov. Pungan Vasile, ambasadorul american la 

București, Barnes jr., arătând că autoritățile americane dețin informații că organele 

noastre întreprind măsuri pentru identificarea lui Iacob Ioan. El a solicitat, în numele 

bunelor relații dintre România și S.U.A., ca aceste măsuri să fie sistate. La timpul 

respectiv, s-au făcut verificări pentru a stabili cum au aflat organele americane despre 

intențiile noastre în cazul trădătorului Iacob Ioan, însă nu s-a putut elucida cine a 

făcut deconspirarea sau trădarea acțiunilor noastre. Față de cele raportate în acest caz 

propunem să se aprobe pregătirea unei echipe de ofițeri care să treacă la executarea 

sentinței pe teritoriul S.U.A71. 

Atitudinea lui Pacepa în cazul lui Iacobescu precum și únele dintre 

activitățile lui Caraman (cum ar fi transferul informațiilor obținute către 

Moscova) nu sunt deloc de neînțeles dacă luăm în considerare și concluziile 

istoricului Corvin Lupu. Acesta consideră că „Pacepa nu a fost un agent solitar 

al K.G.B. El a făcut parte dintr-un grup de la vârful Securității care acționa în 

favoarea K.G.B. și, în unele cazuri, împotriva intereselor României‛72. Istoricul 

identifică cinci membri ai așa-numitului grup pro-sovietic, printre aceștia 

regăsindu-se atât Doicaru și Pacepa dar și Caraman73. Fuga intempestivă a lui 

Pacepa în SUA a fost, cel mai probabil, determinată – susține istoricul – de 

                                                           
71 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), fond Documentar, 

dosar nr. 3 447, vol. 36, ff. 347-365, Notă raport privind analiza situației unor foști ofițeri din U.M.-0920 care 

au trădat în timp ce se aflau în misiune în exterior, 29. IX.1979, document reprodus în Liviu Țăranu, op. cit., 

pp. 150-151. 
72 Corvin Lupu, „Cauze ale dezertării Generalului Ion Mihai Pacepa în lumina unor documente din 

Arhiva Securității‛, în Studia Securitatis, Nr. 2, 2014, p. 62. 
73 Ibidem, p. 63. 
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teama că ar putea fi arestat în orice moment. Motivele sunt însă, cu siguranță, 

complexe atunci când este vorba despre un agent de informații cvadruplu< 

 Cele de mai sus reprezintă, așadar, principalele concluzii și interpretări 

ale unora dintre cei mai importanți cercetători cu privire la acțiunile „Rețelei 

Caraman‛. Trecerea în revistă pe care am realizat-o va constitui, poate, un 

punct de plecare pentru viitoare (necesare) cercetări. În final, am reținut o 

observație a istoricului Mihai Pelin, observație care pleacă de la un raport 

trimis de către Mihai Caraman, în 1960, lui Alexandru Drăghici. Acesta l-a 

prezentat conducerii superioare de partid și de stat sub formă de notă, la data 

de 26 decembrie 1961. 

 Atât în raport cât și în notă se arăta că eșecul economic al lumii comuniste 

era iminent „și în momentul dat și în perspectivă‛. Autoritățile comuniste ar fi 

trebuit să înțeleagă faptul că eșecul economic conducea, mai devreme sau mai 

târziu, și la eșecul politic al comunismului. „Între altele – conchide Mihai Pelin 

– și acesta ar fi trebuit să fie rezultatul acțiunii de spionaj desfășurate de 

rețelele românești din Franța‛74. Dar, din păcate, nu a fost și nu este pentru 

prima dată când serviciile românești de informații își probează (îndeajuns) 

profesionalismul însă autoritățile politice se dovedesc a fi nepregătite, 

incompetente75. 

                                                           
74 Mihai Pelin, op. cit., p. 352. 
75 Documentul este reprodus în Ibidem, pp. 349-352. 
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Abstract: This study discusses the major role of the Romanian Television 

in spreading the Marxist-Leninist Ideology during 1968-1970, assuming this 

instrument was more efficient than written mass-media for several reasons: the 

specifics of the audio visual communication in relation with the written one, 

more attractive contents camouflages better the propagandistic message, the 

growth of the number of radio-television subscriptions and the development of 

the spatial coverage, allowed television to become a daily presence in everyday 

life of Romanians.  

The study aims to discover the measures proposed by the Romanian 

Communist Party, in order to fulfil this role. Even though the country was 

going through its liberalization phase, the propagandistic activity of the 

Romanian Television had to be constantly developed, a sign of the fragility of 

this liberalization trend. 

Keywords: Television, Propaganda, TVR, Nicolae Ceaușescu 

 

Propaganda a fost unul dintre pilonii regimului comunist din România, 

manifestându-se în numeroase domenii ale vieții publice românești. Istoricii 

care studiază perioada comunismului au elaborat numeroase lucrări valoroase 

despre propaganda din domeniul cultural, din învățământ sau din presă în 

România postbelică. În acest context, deși interesul pentru propaganda 

comunistă a fost unul ridicat, Televiziunea Română a fost neglijată ca factor 

propagandistic al perioadei, existând doar un număr restrâns de lucrări care 

abordează acest subiect, de cele mai multe ori, doar într-o măsură redusă. 

Raportul dintre lucrările despre propaganda comunistă în alte domenii și cele 

despre propaganda prezentă în emisiunile Televiziunii Române în perioada 

comunistă, poate fi considerat unul inegal. Această realitate poate minimiza la 
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nivelul percepției contemporane, rolul jucat de către TVR în aparatul de 

propagandă al regimului comunist.  

Lucrarea de față prezintă rolul important jucat de Televiziunea Română în 

propagarea ideologiei marxist-leniniste în rândul populației române. Prin 

îmbinarea elementelor audiovizuale, prin conținuturile ideologice prezentate 

sub o formă atractivă pentru public și în contextul creșterii susținute la nivel 

național a numărului de abonamente radio-tv, televiziunea a devenit o 

prezență propagandistică de o importanță majoră în viețile românilor.  

Sursele primare utilizate la redactarea studiului de față provin din Arhiva 

de Documente a Societății Române de Televiziune, constând în rapoarte lunare 

asupra calității programelor Televiziunii Române, referate privind audiențele 

și conținutul emisiunilor, decizii privind direcțiile activității TVR-ului precum 

și seturile de norme regulamentare pentru realizarea programelor de 

televiziune. Pentru a determina implicarea Partidului Comunist Român în 

activitatea Televiziunii Române, au fost utilizate atât documente din fondul CC 

al PCR Secția Propaganda și Agitație, al Arhivelor Naționale Istorice Centrale, 

cât și seriile de discursuri publicate ale liderului comunist Nicolae Ceaușescu, 

discursuri care făceau referire la televiziune, susținute în timpul Congresului al 

IX-lea al Partidului Comunist Român și în perioada 1968-1970. 

Televiziunea a fost în perioada regimului comunist un instrument 

important în transmiterea ideilor comuniste către populație. Programele sale 

au fost folosite pentru modelarea și formarea cetățenilor în spirit comunist, 

fiind luate numeroase măsuri de-a lungul intervalului 1968-1970 pentru 

îmbunătățirea ideologică a emisiunilor Televiziunii Române. Din acest motiv, 

studierea elementelor propagandistice televizate în România este relevantă 

deoarece deschide noi viziuni de cercetare asupra propagandei din perioada 

comunistă.  

Nicolae Ceaușescu s-a arătat interesat de importanța televiziunii în 

propagarea ideologiei comuniste încă de la preluarea puterii. La Congresul a 

IX-lea al Partidului Comunist Român, desfășurat în perioada 19-24 iulie 1965 la 

București, noul lider comunist a oferit informații ample despre viziunea sa 

asupra relevanței pe care televiziunea o avea ca instrument propagandistic. 

Ceaușescu a evidențiat în acest context că la fel ca radioul, televiziunea are la 

rândul ei o sarcină importantă în răspândirea politicii partidului la nivel 

național, jucând un rol esențial în educarea cetățenilor în spiritul valorilor 

patriotice, dar și a internaționalismului socialist. S-a cerut atunci ca 

Radioteleviziunea să își îmbogățească și să își îmbunătățească emisiunile din 

punct de vedere calitativ, abordând o plajă tematică din ce în ce mai extinsă. 
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Programele televiziunii trebuiau, în concepția lui Ceaușescu să fie permanent 

sub atentă supraveghere, astfel încât să prezinte publicului doar opere de 

literatură, teatru sau cinematografie, dar și spectacole sa emisiuni muzicale, 

care să fie în conformitate cu valorile socialiste și să nu se abată de la linia 

partidului. La nivel declarativ, televiziunea trebuia să formeze gustul estetic al 

publicului și să satisfacă nevoile oamenilor de frumos1.  

Concluzia celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român a fost 

aceea că televiziunea trebuia să facă eforturi pentru a-și îmbunătăți constant 

mijloacele de prezentare. Tematica emisiunilor trebuia să fie îmbunătățită astfel 

încât să slujească intereselor partidului, fiind un instrument eficient de 

răspândire a politicii acestuia la nivelul maselor2. În fapt, televiziunea avea 

datoria de a forma gusturile publicului înspre frumosul dictat de partid. Rolul 

său primordial era acela de a promova politica socialistă și pe exponenții săi. 

Promovarea valorilor culturale naționale și universale putea fi realizată doar 

dacă operele respective erau pe placul conducerii comuniste. Funcția culturală 

a televiziunii și cea de recreere a telespectatorilor treceau astfel în umbra 

ideilor socialiste pe care programul național de televiziune trebuia să le aducă 

în fața publicului. Întreaga activitate a televiziunii din a doua jumătate a anilor 

’60 a fost condusă după aceste principii enunțate de noul conducător al 

României Socialiste. Conform documentelor din Arhiva de Documente a 

Societății Române de Televiziune, emisiunile TVR trebuiau să formeze și să 

dezvolte gustul maselor, oferindu-le telespectatorilor criterii clare de orientare 

în fenomenul artistic contemporan3. În ceea ce privește fenomenul acesta 

cultural, televiziunea se afla abia în perioada sa de început, neavând mijloacele 

suficiente și nici experiența necesară în acest domeniu, însă perioada de 

liberalizare a regimului comunist a influențat în mod pozitiv calitatea 

programelor culturale, fie ele și impregnate ideologic.  

Au existat și încercări de nuanțare a părerii lui Nicolae Ceaușescu despre 

rolul televiziunii, așa cum a fost ea exprimată la Congres. Conform conducerii 

TVR, liderul comunist dorea ca Televiziunea Română să fie nu doar un 

instrument al partidului, ci și al întregii societăți, un catalizator capabil să 

mobilizeze masele. De altfel, emisiunilor televiziunii le fusese reproșat faptul 

că în perioada anterioară, au tratat cu indiferență problematica socială, 

                                                           
1 Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, Editura Politică, București, 1965, p. 94.  
2 Ibidem, p. 846.  
3 Referat cu privire la conținutul și calitatea programelor de televiziune 24.01.1969 în Arhiva de Documente a 

Societății Române de Televiziune (în continuare ADSRTv), fond Radioteleviziunea Română, inventar 

322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
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problemele de etică, de organizare a societății sau de modernizare a vieții 

sociale, nefiind abordate la standardele cerute de partid. Trebuiau astfel să se ia 

măsuri pentru modificarea acestor lipsuri și pentru folosirea televiziunii la 

întregul ei potențial, astfel încât să își exercite rolul de întărire a spiritului de 

răspundere, de conviețuire socială și de introducere a unui comportament 

înaintat în toate activitățile populației. Pe lângă rolul său de scenă națională pe 

care să fie promovate toate valorile culturale naționale agreate de sistem, 

televiziunea trebuia să se îngrijească atent și de problematica socială, așa cum 

era ea văzută de Partidul Comunist Român4.  

Dacă la începutul existenței sale în Republica Populară Română, 

televiziunea a fost considerată doar un nou mijloc de difuzare, fiind numită 

mai apoi „radiofonie cu imagini‛, „cinematograf la domiciliu‛ sau „teatru pe 

câteva sute de centimetri pătrați‛, după mijlocul celui de-al șaptelea deceniu, 

ea a început să fie apreciată la adevărata sa valoare5. Având atribuții comune 

cu presa, cinematografia și teatrul, televiziunea avea față de ele o caracteristică 

extrem de importantă pe care comuniștii au apreciat-o și folosit-o. Televiziunea 

era astfel mijlocul de difuzare cu cel mai mare public, efectele sale ținând direct 

de calitatea propagandistică a programelor sale. În legătură cu educarea 

publicului, conform viziunii Partidului Comunist Român, programele 

televiziunii trebuiau să contribuie permanent, cu mijloace din ce în ce mai 

variate, la procesul de educație al cetățenilor români în spiritul ideologiei 

marxist-leniniste. Emisiunile trebuiau în acest sens să atingă și să facă 

publicului cunoscute diverse probleme precum: creșterea rolului conducător al 

partidului, dezvoltarea socialismului sau participarea populară la conducerea 

statului. În această direcție a educației ideologice, televiziunea trebuia să nu se 

depărteze sub nici măcar o formă de la linia comunistă, deoarece în perioada 

anterioară, posibilitățile specifice televiziunii în dezbaterea acestor teme nu au 

fost folosite la întreaga lor capacitate. Televiziunea nu trebuia doar să prezinte 

ideile apreciate de conducerea statului, ci și să combată orice curent de 

gândire, teză sau teorie străină ideologiei marxist-leninistă6. 

Exista astfel pericolul unui unilateralism, care să se manifeste prin 

prezentarea obsesivă a aceleași idei, iar pentru a fi evitat, au fost luate măsuri 

                                                           
4 Observații la referatul pregătit pentru Comisia Ideologică 24.01.1969, în ADSRTv, fond Radioteleviziunea 

Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
5 Referat cu privire la conținutul emisiunilor, sarcinile actuale și perspectivele Televiziunii Române05.02.1969, în 

ADSRTv, fond Radioteleviziunea Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
6 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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la televiziune pentru ca emisiunile ei să corespundă mai bine rolului de 

instrument ideologic. Dezbaterile au început să fie tot mai folosite începând de 

la mijlocul anilor '60, pentru a oferi emisiunilor atractivitate și varietate, astfel 

încât publicului necunoscător să nu simtă în mod pregnant elementele 

ideologice. Chiar dacă în programele transmiteau aceleași informații, exista 

acum o diversitate în modalitățile de prezentare, astfel încât să nu plictisească 

publicul7. Pentru ca propaganda ideologică televizată să fie eficientă urmau să 

fie concepute emisiuni care să ateste superioritatea marxism-leninismului în 

confruntarea cu principalele curente ale gândirii contemporane. O atenție 

sporită trebuia să fie acordată și emisiunilor care se adresau generației tinere. 

Emisiunile pentru copii sau adolescenți trebuiau să aibă o tematică bogată care 

să întrețină climatul de curiozitate intelectuală, dar mai ales să formeze 

conștiința comunistă a tinerei generații. Emisiunile dedicate ei nu trebuiau să 

se limiteze la a-i distra pe tineri, ci aveau datoria de a prezenta îndatoririle pe 

care aceștia le aveau și de a-i forma în spirit patriotic, pentru a se integra cu 

succes în mecanismele societății socialiste8. 

Ca urmare a idelor exprimate în timpul Congresului al IX-lea, televiziunea 

s-a văzut nevoită să ia măsuri pentru racordarea programelor sale la cerințele 

tovarășului. În acest sens s-a hotărât luarea unor măsuri care să completeze 

tematica emisiunilor în lumina preocupărilor partidului și statului, dar și 

decizii care să ajute la ridicarea calității emisiunilor și a modalităților de tratare 

a conținuturilor lor. Televiziunea trebuia să își canalizeze eforturile pentru a 

lua în discuție problemele omului, raporturile lui cu alți indivizi, problemele 

muncii, problemele legate de perfecționare a statului și a societății, toate aceste 

teme fiind discutate doar în lumina opiniilor comuniste. Televiziunea nu 

trebuia să facă doar simple informări sau constatări, ci să realizeze confruntări 

de păreri, astfel încât să suscite interesul populației9. 

De altfel, Nicolae Ceaușescu a exprimat în mod clar faptul că televiziunea 

este în viziunea sa un puternic instrument de propagandă și în alte contexte. La 

o ședință a Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

din 10 februarie 1970, liderul comunist aprecia că televiziunea începea să fie un 

mijloc de propagandă la fel de important precum filmul, care până atunci a 

                                                           
7 Observații la referatul pregătit pentru Comisia Ideologică 24.01.1969, în ADSRTv, fond Radioteleviziunea 

Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
8 Referat cu privire la conținutul și orientarea programelor de televiziune 06.03.1969, în ADSRTv, fond 

Radioteleviziunea Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat.  
9 Observații la referatul pregătit pentru Comisia Ideologică 24.01.1969, în ADSRTv, fond Radioteleviziunea 

Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat. 
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jucat un rol esențial în aparatul de propagandă al regimului10. Problemele 

propagandistice atinse de televiziune nu se rezumau la conținut, ci mai ales la 

modalitatea de prezentare, deoarece exista riscul de a se crea o propaganda de 

tip șablon. Conducerea TVR propunea ca pentru a se evita acest pericol, să se 

creeze emisiuni care să atragă în dezbatere persoane competente care să poată 

discuta aceleași probleme mereu și mereu, dar din alte unghiuri de vedere, cu 

idei noi care să nu plictisească, ci să atragă publicul. În ceea ce privește 

problemele culturale, se vorbea despre măsuri care să ajute la ridicarea calității 

emisiunilor, conform unor exigențe superioare față de perioada anterioară, însă 

scopul principal era afirmarea puternică a ideologiei marxist-leninista11. 

Evoluția programelor Televiziunii Române din perioada 1968-1970 a fost 

marcată și de deciziile luate la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist 

Român, desfășurat la București între 6 și 12 august 1969. Conform unuia dintre 

discursurile rostite atunci de Nicolae Ceaușescu, formarea și dezvoltarea 

conștiinței socialiste a cetățenilor români, reprezenta „o importanță deosebită 

pentru îndeplinirea sarcinii fundamentale a dezvoltării multilaterale a noii 

orânduiri‛. Se vorbea în acest context de rezultate remarcabile obținute în 

îmbogățirea vieții cultural-spirituale a populației, socialismul constituind 

„cauza vitală‛ a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor și a tuturor oamenilor 

muncii12. Desigur, pentru obținerea acestor rezultate a fost nevoie de o muncă 

propagandistică susținută în toate ariile, însă televiziunea a reprezentat la 

rândul ei un factor important prin emisiunile și rubricile nou-introduse. 

Evoluția propagandistică a Televiziunii Române din perioada cuprinsă între 

cele două congrese a fost evidentă, eforturile pentru promovarea concepțiilor 

ideologice comuniste fiind tot mai ridicate.  

La Congresul din 1970, Radioteleviziunea era chemată să joace un rol tot 

mai activ și eficient în educația socialistă a cetățenilor Republicii Socialiste 

România, precum și în informarea lor sau în formarea opiniei publice. 

Televiziunea se dezvoltase semnificativ în anii ce au urmat preluării puterii de 

către Nicolae Ceaușescu și, în aceeași măsură, s-a dezvoltat și publicul său, 

acesta fiind format din milioane de telespectatori. Liderul comunist dorea ca 

televiziunea să devină o tribună de dezbatere a problemelor economice, 

politice, sociale și etice, tribună care să îi captiveze pe cetățeni. Desigur, modul 

                                                           
10 Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu (editori), Istoria Comunismului din România. Volumul 

II. Documente Nicolae Ceauşescu (1965-1971), Polirom, Iași, 2012, p. 568.  
11 Observații la referatul pregătit pentru Comisia Ideologică 24.01.1969, în ADSRTv, fond Radioteleviziunea 

Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat.  
12 Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, Editura Politică, București, 1969, p. 69-70.   
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în care aveau să fie discutate aceste probleme trebuia să fie în perfectă 

concordanță cu nevoile și dorințele partidului. În ceea ce privește cultura, 

Ceaușescu relua ideea conform căreia, televiziunea trebuia să fie o scenă a 

culturii naționale și universale, completând această concepție cu necesitatea 

menținerii televiziunii ca instrument de masă „pentru perfecționarea 

multilaterală a omului‛ și pentru „formarea conștiinței socialiste a tuturor 

cetățenilor‛ din România Socialistă13.  

În intervalul 1968-1970, Televiziunea Română a făcut parte din ansamblul 

de instrumente propagandistice folosite de către comuniști pentru 

intensificarea activității de răspândire a cunoștințelor științifice și de combatere 

a manifestărilor religioase, considerate de regim ca făcând parte din domeniul 

misticismului. Organizațiile locale de partid și-au instruit și format membrii 

astfel încât să dețină argumente cu care să combată și să infirme ideologia 

religioasă. De altfel, problema religiei a fost acută pentru partid în această 

perioadă și, din acest motiv, au fost organizate adunări speciale ale 

organizațiilor de partid în care s-a discutat atitudinea partidului față de religie, 

oamenii fiind instrumentul propagandistic primar de transmitere a idelor 

marxist-leniniste față de credința creștină. Situația s-a preluat și în instituțiile 

de învățământ, propagandiștilor fiindu-le trasate sarcini în vederea 

transmiterii ideilor agreate de partid14.  

Alături de ziare și reviste, care au asigurat publicarea în paginile lor a 

unor rubrici permanente sau cu caracter periodic, care aveau rolul de a dezbate 

pe larg problemele privind educarea ateist-științifică a populației, dar și de 

radio, ale cărui programe au fost înțesate în această perioadă cu elementele 

ideologice ale regimului comunist, televiziunea a făcut și ea parte din sistemul 

propagandistic al regimului comunist, aducându-și aportul la transmiterea 

ideilor marxist-leniniste în rândul populației15. Conducerea Televiziunii 

Române a fost instruită să ia măsuri pentru a include în emisiunile de 

popularizare a științei, materiale ateist-științifice. Realizatorii au fost instruiți 

să acorde o atenție deosebită emisiunilor pentru sate și celor consacrate copiilor 

și tineretului. Procedeul cel mai utilizat în perioada 1968-1970 pentru a servi 

acestui scop a fost introducerea unor rubrici în cadrul cărora să se răspundă la 

întrebările cu tematică științifică adresate de public, astfel încât să se mențină 

viu interesul pentru problematica științifică și tehnică. Ateismul trebuia să fie 

                                                           
13 Ibidem, p. 72.  
14 ANIC, fond CC al PCR Secția Propagandă și Agitație dosar 5/1969, f. 150.  
15 Ibidem, f. 158.  
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promovat de către emisiunile de televiziune pentru a demonstra caracterul 

dăunător pe care îl aveau concepțiile și sentimentele religioase pentru viața și 

activitatea cetățenilor16.  

Televiziunea a avut ca sarcină remodelarea unor emisiuni, astfel încât să 

transmită într-un mod mai eficient concepția științifică despre lume și 

societate, dar și organizarea unor emisiuni noi care să servească propagandei 

ateiste. Realizatorilor din Studioul de Televiziune le-a fost cerut să 

îmbunătățească rubricile educative existente, dar și să introducă rubrici noi, 

printre care s-au numărat Știința și religia față în față, Mit și adevăr sau E pur si 

muove. Directive speciale s-au dat pentru emisiunile destinate generației tinere, 

urmând ca programele respective să aibă în vedere explicarea sistematică a 

diferitelor fenomene naturale, subliniindu-se rolul științei în istoria umanității, 

dar și lupta oamenilor de știință pentru „progresul rațiunii și adevărului‛ în 

fața concepțiilor religioase, considerate de regim ca fiind retrograde17. 

Dacă în perioada cuprinsă între anii 1966 și 1968, emisiunile televiziunii 

au constituit un discurs cultural care tindea către o depolitizare a vieții publice, 

aducând în prim-plan individualul în detrimentul colectivului, reprezentând o 

rupere de cultura de propagandă a televiziunii din perioada anterioară 

preluării puterii de către Nicolae Ceaușescu, această tendință a început să se 

tempereze începând din 196818. Anii 1969 și 1970 au reprezentat o regândire a 

strategiei propagandistice. Televiziunea trebuia să formeze conștiința 

comunistă a cetățenilor, iar acest lucru nu putea fi făcut fără promovarea 

intensă a ateismului. 

Cele mai importante măsuri pentru susținerea efortului de educare a 

populației în spiritul marxist-leniniste din intervalul 1969-1970, au fost luate în 

anul 1969 ca urmare a indicațiilor primite de televiziune de la Secția 

Propagandă a Comitetului Central. Astfel, în emisiunea Invitație pentru ora 

20:00 a fost introdusă o rubrică de educație ateistă în care urmau să fie tratate 

în forme variate subiecte ca „A existat potopul?‛, „Adevărul despre legendele 

biblice‛, „Creatorii de mituri în lumina științei‛, „Există destin? Poate fi el 

dirijat?‛ sau „Fetișuri și simboluri‛. În rubrica Cronica idelor a aceleiași 

emisiuni, rubrică deja existentă, tematica era dictată tot de propagandiștii 

partidului, urmând să se dezbată subiecte precum „Funcția socială a religiei‛, 

„Tradiții ale filosofiei ateiste românești‛, „Relația între filosofia idealistă și 

                                                           
16 Ibidem, f. 160. 
17 ANIC, fond CC al PCR Secția Propagandă și Agitație dosar 5/1969, f. 82. 
18 Alexandru Matei, O tribună captivantă, Curtea Veche, București, 2013, p. 189.  
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religie‛ sau „Materialismul dialectic și cunoașterea‛. În rubrica Istoria 

civilizațiilor urmau să fie aduse în discuție probleme legate de originea 

ritualului și a religiei, apariția religia, relația dintre religie și știință, dintre 

religie și morală, dar și știința și progresul uman19. Invitație pentru ora 20:00 nu 

a fost nicidecum singura emisiune al cărei conținut a fost dictat de Partidul 

Comunist Român. În emisiunile pentru sate au fost introduse rubrici 

permanente care aveau ca scop popularizarea noțiunilor științifice despre 

natură și fenomenele ei, despre originea superstițiilor și caracterul lor 

dăunător, dar și despre rolul științei în cucerirea naturii. Aceste subiecte au fost 

abordate și în emisiunile de tip concurs pe teme de cultură, o atenție specială 

fiind acordată subiectelor dedicate marilor cuceriri ale omului în lupta cu 

știința. Se avea în vedere aducerea în fața publicului a marilor savanți români 

agreați de regim, a exploratorilor celebri și a celor care și-au adus aportul la 

stăpânirea tainelor naturii. De o atenție deosebită se bucurau ca și până atunci, 

emisiunilor pentru copii. Emisiunile Taine dezlegate, La porțile cunoașterii și 

Studioul pionierilor, urmau să introducă rubrici speciale în care să se prezinte pe 

înțelesul celor mici apariția și dezvoltarea vieții pe pământ și cauzele ce 

determină apariția diverselor fenomene naturale. Realizatorii acestor emisiuni 

aveau ca sarcină să sublinieze rolul științei în istoria progresului umanității și 

lupta oamenilor de știință pentru adevăr și rațiune, în detrimentul concepțiilor 

mistice. De altfel, combaterea superstițiilor și a misticismului era o temă 

prezentă și în emisiunile pentru tineri Club XX, Liceum și Alma Mater. Nici 

Teleteatrulnu a scăpat de influențele ideologice ale partidului, căci televiziunii i-

a fost solicitat să promoveze piesele de teatru care satirizau misticismul și 

idealismul sau aduceau în fața telespectatorilor idei ateiste20. 

După ce a operat toată această serie de modificări în grila sa de programe, 

televiziunea nu a fost nicidecum scutită de critici. Într-o ședință a Comisiei 

pentru probleme de învățământ, știință, cultură și presă, care a avut loc în ziua 

de 30 martie 1970, televiziunii i s-a reproșat slaba gestiune a difuzării 

emisiunilor cu caracter ideologic. Problema adusă în discuție a fost 

transmiterea filmelor artistice în intervalul orar de maximă audiență al 

postului național de televiziune. Dându-se ca exemplu cazul filmului Cabinetul 

doctorului Caligari21 care a ocupat o oră și treizeci de minute din programul 

televiziuni, se încerca evidențierea irosirii timpului de emisie al televiziunii cu 

                                                           
19 ANIC, fond CC al PCR Secția Propagandă și Agitație dosar 5/1969, f. 11. 
20 Ibidem. 
21 Film mut, german, de groază, în regia lui Robert Wiener, lansat în anul 1920 în Polonia. Este 

considerat ca fiind unul dintre primele filme horror din istorie. 
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filme „din care foarte puțini oameni înțeleg ceva‛. Această politică a 

televiziunii a fost criticată și în cazul pieselor de teatru de lungă durată, 

apreciindu-se că în domeniul acesta, activitatea politică și culturală a 

televiziunii nu a fost în concordanță cu principiile conducerii partidului 

Televiziunea a fost astfel criticată pentru că a adus în intervalul orar 20:00-

22:00, interval în care audiența sa era la cotele cele mai înalte, programe 

nepotrivite conform partidului22. 

În timpul aceleiași ședințe s-a afirmat noua direcție spre care trebuia să 

tindă Televiziunea Română, aceea de puternic factor de educație. Chiar dacă 

activitatea sa a fost criticată atunci când a fost analizată, s-a evidențiat faptul că 

prin comparație cu televiziunile occidentale, programele Televiziunii Române 

erau mulțumitoare din punct de vedere ideologic. Totuși, televiziunii i se 

imputa lipsa de consecvență în inserarea noțiunilor ideologice în emisiunile 

sale. Conform comuniștilor, exista la Televiziunea Română un sincretism între 

profesionalismul cu care erau prezentate ideile marxist-leniniste și frivolitatea 

anumitor emisiuni, între atractivitatea unor emisiuni și austeritatea lor 

ulterioară. Propaganda televizată ajungea adesea la o saturație, generând 

programe plictisitoare pentru populație, situație care se cerea a fi evitată. Cu 

toate acestea, se atrăgea atenția că emisiunile care slujeau cel mai intens 

interesele partidului erau considerate de public ca fiind greu de digerat, 

situație de care se făceau vinovați realizatorii lor care nu reușeau să transmită 

elementele ideologice, astfel încât să capteze atenția publicului23. 

Reporterilor li se cerea să creeze artă pe placul publicului din materialul 

oferit de autoritățile comuniste. Pentru a-i atrage pe telespectatori, s-a sugerat 

folosirea vedetelor pentru transmiterea elementelor propagandistice. Erau 

vizați cântăreții de muzică ușoară, artiștii, dar și sportivii, dar și personalitățile 

științifice, denumite vedete ale inteligenței. În concepția partidului, celebritățile 

perioadei puteau să fie folosite pentru a se lupta cu frivolitatea prezentă în 

anumite emisiuni ale televiziunii, considerându-se că propaganda și agitația 

televizată avea nevoie nu doar de idei care să fie în conformitate cu mesajul 

marxist-leninist, ci mai ales de putere de farmec, cu care ideile respective să fie 

transmise, astfel încât să aibă efect asupra publicului24. Se poate sesiza o finețe 

propagandistică, care a fost generată de nevoia de convingere a publicului. 

Adevărata artă a televiziunii, în concepția comunistă, era transmiterea ideilor 

                                                           
22 ANIC, fond CC al PCR Secția Propagandă și Agitație dosar 18/1970, f. 7.  
23 Ibidem, f. 26. 
24 Ibidem, f. 27.  
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care plictiseau publicul și îl îndepărtau de televizor, într-un mod care să îl 

înflăcăreze și să îl apropie de emisiunile Televiziunii Române. Chiar dacă se 

tindea către acest ideal, televiziunea nu dispunea în 1970 de resursele necesare 

pentru a opera aceste transformări, deoarece metodele propagandistice 

utilizate nu erau suficient de puternice pentru a fermeca și mai apoi electriza 

audiența. De altfel, acesta a reprezentat și principalul reproș care i-a fost adus 

Televiziunii Române, alături de inconsecvența ideologică de care dădeau 

uneori dovadă programele sale. Așa numitele „campanii ideologice‛ nu erau 

suficiente, dorindu-se o uniformizare a emisiunilor în spiritul comunist.  

Pentru a soluționa problemele care nemulțumeau conducerea Partidului 

Comunist Român în legătură cu activitatea sa, de-a lungul intervalului 1968-

1970, Televiziunea și-a propus să nu permită existența unor probleme esențiale 

ale societății românești în care emisiunile sale să nu aibă un rol activ, așa cum 

aveau aparatul de partid și întreg aparatul de propagandă. Se dorea eliminarea 

din grila TVR-ului a propagandei de tip șablon, dorind ca printr-o așa zisă 

reformă a emisiunilor, să se obțină programe care să stimuleze gândirea vie a 

oamenilor, să determine o examinare exigentă față de toate problemele 

societății, să se atragă în dezbaterea problemelor respective personalitățile cele 

mai capabile care să le discute frontal, utilizând mereu mai multe perspective 

și idei noi. Erau astfel condamnate simplele informări sau constatări, ele 

pierzând teren în fața confruntărilor ample de păreri25. 

Atractivitatea a fost noțiunea principală în regândirea strategiei 

propagandistice a Televiziunii Române. Programele sale trebuiau să conțină o 

varietate de teme, astfel încât fiecare telespectator să găsească o emisiune care 

să i se potrivească. Fiecare subiect trebuia să fie abordat într-un mod cât mai 

plăcut pentru telespectatori, astfel încât audiența să fie câștigată. Transmiterea 

informațiilor ideologice în forma lor brută trebuia să fie substituită de încercări 

de finisare a metodelor propagandistice. Atractivitatea nu trebuia să fie doar 

un condiment, prezent când și când în programele de televiziune, așa cum 

fusese în perioada precedentă, ci trebuia să își găsească resursele în 

senzaționalul faptelor, în forța argumentației și în inteligența dialogurilor, a 

expunerilor și comentariilor pe care realizatorii emisiunilor le făceau26. Se 

pleda astfel pentru o modernizare a emisiunilor, modernizare al cărui principal 

scop era transmiterea într-un mod cât mai eficient al conținutului 

                                                           
25 Observații la referatul pregătit pentru Comisia Ideologică24.01.1969, în ADSRTv, fond Radioteleviziunea 

Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat.  
26 ANIC, fond CC al PCR Secția Propagandă și Agitație dosar 18/1970, f. 69.   
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propagandistic specific partidului comunist. Perioada 1968-1970 este din acest 

punct de vedere, un interval al încercărilor mai mult sau mai puțin reușite de 

eficientizare a propagandei televizate.  

Programele Televiziunii Române au fost criticate și pentru un anumit 

elitism pe care îl promovau prin conținutul și nivelul lor, adresându-se mai 

mult intelectualilor și mai puțin maselor largi de telespectatori. Aceeași 

problemă s-a ridicat și în legătură cu emisiunile de limbă maghiară și germană, 

ele având un public restrâns. Autoritățile au cerut televiziunii să dezbată mai 

mult problemele dintre oamenii muncii români și cei care făceau parte din 

minoritățile naționale, emisiunile care erau dedicate celor din urmă, căpătând 

la rândul lor valențe propagandistice. Pentru a reuși să transmită mesajul 

partidului cât mai bine, realizatorii emisiunilor de televiziune urmau să se 

deplaseze mai des în județele țării pentru a vedea realitatea din teritoriu și a-și 

întâlni publicul. De asemenea, le-a fost cerută și mai multă atenție în ceea ce 

privește aparițiile pe post, fiind interzisă purtarea de cruciulițe de către femei, 

dar și pletele și bărbile purtate de bărbați27. 

Direcția de viitor principală a televiziunii în domeniul cultural artistic era 

aceea de factor decisiv în ridicarea nivelului de cultură generală și de formare a 

gustului artistic al publicului român, conform unor exigențe superioare. 

Televiziunea trebuia să aibă în vedere permanent ridicarea calității programelor 

ca sarcină de prim rând, având ca scop primordial afirmarea puternică a 

ideologiei marxist-leniniste. Televiziunea trebuia să fie deopotrivă instrument de 

propagare a ideilor comuniste, dar și armă împotriva influențelor ideologiei 

burgheze în cultură, artă sau filozofie. Ea trebuia să lupte împotriva metodelor 

preluate din lumea occidentală, interzicând difuzarea programelor care erau 

străine de politica Partidului Comunist Român. Emisiunile TVR trebuiau să 

constituie o adevărată tribună care să le ofere comuniștilor posibilitatea de a 

riposta împotriva ideilor occidentale. Intervenția cadrelor de conducere trebuia 

să fie directă, permanentă și activă pentru a se menține un climat ideologic corect 

din punct de vedere socialist. Cenzura juca un rol esențial în această problemă, 

temele și modalitățile de realizare ale emisiunilor putând fi modificate de cenzori 

încă din faza de plan28. 

O altă noutate în evoluția propagandistică a Televiziunii Române a fost 

producerea de portrete cinematografice consacrate personalităților științei și 

                                                           
27ANIC, fond CC al PCR Secția Propagandă și Agitație dosar 11/1970, f. 136-137.    
28 Observații la referatul pregătit pentru Comisia Ideologică 24.01.1969, în ADSRTv, fond Radioteleviziunea 

Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat.   
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culturii românești. Aceste filme documentare pe care TVR-ul trebuia să le 

includă în grila sa de programe aveau rolul de a fixa „fizionomia spirituală‛ a 

personalităților agreate de regim. Televiziunea trebuia astfel să devină cea mai 

mare filmotecă națională. O parte dintre documentarele pe care ea le-a produs 

în perioada 1968-1970 au participat la competiții internaționale și au obținut 

distincții, lucru datorat și faptului că filmele documentare, dar și cele artistice, 

scrise și realizate special pentru micul ecran erau la sfârșitul anilor '60 în mare 

vogă la nivel mondial. Filmele de televiziune aveau rolul de a deveni mesageri 

ai realităților românești contemporane29.  

Au existat și alte propuneri pentru a îmbunătăți activitatea Televiziunii 

Române, astfel încât să corespundă atât cerințelor conducerii comuniste, cât și 

așteptărilor publicului român. Una dintre aceste propuneri a constat în crearea 

pe lângă televiziune a Consiliului programelor, organ din care să facă parte 

personalități ale vieții social-politice, economice, cultural-artistice și cadre ale 

televiziunii. Acest consiliu avea să se întâlnească de două ori pe an pentru a 

examina calitatea și orientarea programelor de televiziune. După intrarea în 

funcțiune a noului Centru de televiziune care oferea condiții pentru desfășurarea 

mai organizată a întregii activități a televiziunii, trebuiau să fie luate măsuri 

pentru elaborarea unor planuri ferme de perspectivă în domeniul emisiunilor de 

amploare, al producției de filme și al participării Televiziunii Române la 

schimburile internaționale. Planurile respective, dar și repertoriile de teatru și 

film urmau să fie supuse în prealabil pentru analiză consiliilor artistice ale 

televiziunii. O altă propunere era aceea de a fi creată o secție specializată în 

televiziune la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, astfel încât să poată 

fi pregătit un personal calificat pentru Televiziunea Română30.  

Destinderea regimului comunist a început în prima jumătate a anilor '60, 

în perioada în care Gheorghe Gheorghiu-Dej era încă în viață, însă schimbările 

majore s-au produs abia după moartea sa. Măsurile luate de Nicolae Ceaușescu 

după preluarea puterii în 1965, s-au înscris pe direcția modernizării și 

liberalizării aparente a regimului comunist. Televiziunea Română a fost în 

perioada 1968-1970 un instrument de nădejde al propagandei comuniste, 

având un rol foarte important în transmiterea concepțiilor comuniste, a 

ateismului, a atitudinilor și mentalităților dorite de regimul comunist și a 

modelelor de comportament corect din punct de vedere ideologic pentru noua 

                                                           
29 Referat cu privire la conținutul și orientarea programelor de televiziune 06.03.1969, în ADSRTv, fond 

Radioteleviziunea Română, inventar 322, dosar nr. 8, nenumerotat.   
30 Ibidem.  
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generație. Conducerea televiziunii a luat măsurile cerute de partid pentru a 

îmbunătăți activitatea televiziunii, astfel încât să își îndeplinească rolul de 

factor propagandistic. Televiziunii nu i s-au dictat doar modificările din grila 

de programe, ci s-a ajuns în situația în care realizatorilor le era impusă tematica 

emisiunilor și subiectele pe care trebuiau să le trateze. A existat o activitate 

propagandistică susținută care avea ca scop evitarea plictisirii publicului prin 

suprasaturarea sa cu elemente ideologice. Televiziunea trebuia să aducă în fața 

telespectatorilor săi subiectele dorite de partid, într-o modalitate care să fie pe 

placul partidului, dar care să capteze și publicul, astfel încât propaganda să fie 

una eficientă. Cetățenii României Socialiste trebuiau să fie formați de către 

emisiunile de televiziune, astfel încât să cunoască și să aprecieze concepțiile 

comuniste în orice context, indiferent de domeniu. 

Indivizii trebuiau să își însușească ideile și argumentele aduse de partid 

pentru a deveni buni cetățeni, iar Televiziunea Română a fost văzută de către 

comuniști ca un instrument extrem de util care să îi ajute în promovarea ideilor 

comuniste în fața unui număr larg de români. De altfel, o parte dintre 

emisiunile construite pentru a sluji acestui scop, au reușit să își fidelizeze 

publicul, îndeplinind cu succes menirea care le-a fost dată de propagandiștii 

comuniști. Televiziunea a fost adesea criticată pentru că emisiunile sale nu 

erau suficient de ideologizate, dar și pentru că a prezentat programe care nu 

erau în acord cu viziunea partidului. Nicolae Ceaușescu a cerut în repetate 

rânduri revizuirea activității televiziunii, pentru a fi evitate derapajele 

ideologice. Chiar dacă România Socialistă trecea prin faza sa de liberalizare, 

activitatea propagandistică a Televiziunii Române trebuia să fie permanent 

dezvoltată, semn al fragilității acestei tendințe de liberalizare. Anii 1969 și 1970 

au fost decisivi pentru regândirea strategiei propagandistice a televiziunii, 

ateismul fiind din ce în ce mai promovat în această perioadă. Televiziunea nu a 

fost criticată doar pentru conținutul emisiunilor, ci și pentru organizarea 

orarului de difuzare, partidul cerând ca fiecare detaliu al grilei de programe să 

fie analizat, astfel încât să se îmbunătățească activitatea televiziunii. 

În perioada 1968-1970 s-a încercat o reformare a Televiziunii Române în 

vederea transformării sale într-un instrument propagandistic de calitate înaltă. 

Criticile și modificările permanente pe care programele sale le-au suferit, au 

avut ca scop conectarea TVR-ului cu dorințele Partidului Comunist Român, 

astfel încât televiziunea națională să devină un factor de educație comunist 

relevant și util regimului.Măsurile luate de televiziune în perioada 1968-1970 

pentru îmbunătățirea programelor sale au fost în cea mai mare parte a lor, 

dictate de Secția Propagandă și Agitație, fiind în marea lor majoritate, încercări 



 
202 

de racordare a emisiunilor TVR-ului la idealurile propagandistice ale 

Partidului Comunist Român. Chiar dacă modernizarea, așa cum era ea văzută 

de conducerea televiziunii, se realiza având ca scop principal transmiterea mai 

eficientă a ideologiei marxist-leniniste, rezultatul final a avut ecouri și în 

îmbunătățirea calitativă din punct de vedere artistic al programelor 

televiziunii. În această perioadă, elementele ideologice din emisiunile 

televizate s-au înmulțit, iar formele lor de prezentare s-au diversificat, astfel 

încât să fie accesibile unui număr tot mai mare de telespectatori. Atenția 

specială care a fost acordată emisiunilor pentru copii și tineret trădează 

preocuparea tot mai accentuată a regimului pentru formarea generației tinere. 

Dacă în perioada regimului lui Gheorghe Gheorghiu Dej, accentul s-a pus pe 

formarea „omului nou‛, modelând mentalitățile deja formate ale cetățenilor, 

regimul Ceaușescu a încercat prin mijloace propagandistice mai avansate, să 

formeze generația viitoare de cetățeni comuniști dedicați încă din copilărie. În 

perioada 1968-1970, Televiziunea și-a îndeplinit rolul de instrument 

propagandistic, așa cum a fost ea definită la celor două Congrese, din 1965 și 

1969, având însă deficiențe în această activitate, deficiențe care se doreau a fi 

corectate în perioada următoare.  
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Abstract: In 1989, the communist regime fell in all of Eastern Europe. In 

Romania, after more than four decades, people could think and speak freely again, work 

and live wherever they wanted to. But communism caused many problems throughout 

the country. The economical crisis lead to a food crisis an also to a energy crisis. People 

didn’t find all the products they needed and were obliged to live without electrical 

energy and heat. After 1990, even if Romania reentered a path of democracy and 

capitalism, stores remained empty, gas was hard to find and public services were of 

poor quality. In this paper we shall see how newspapers from Oradea’s 1990 saw all 

these problems. 

Keywords: The Year 1990, democracy, shortages, economical crisis, Oradea, 

Romania, history of Romania, political battle 

 

Anul zero al democrației postbelice în România a însemnat deschiderea 

țării către noi paradigme, către o nouă economie și către libertatea de circulație 

și de exprimare. Orașele, socotite adevărate terenuri de joacă de către 

autoritățile comuniste, ce vedeau în „omul nou urban‛ forma supremă a 

evoluției, erau, în genere, gri și neatractive. Ele au suferit, de-a lungul 

deceniilor roșii, transformări fizice profunde, industrializare, demolări și 

reconstruiri, lucruri ce au atras schimbări puternice de mental. 

Dacă, în general, lipsuri de tot felul se simțeau, uneori acut, în majoritatea 

orașelor țării (alimente, energie, servicii publice de calitate), locuitorii Oradiei 

au putut beneficia, de-a lungul perioadei comuniste, de realitatea traiului lângă 

granița de vest. Traficul cu bunuri, legal sau nelegal, ce se mai făcea aici i-a 

scutit pe localnici de cartelarea pâinii, de pildă. Cu o populație ce se apropia de 

230.000 de locuitori, Oradea era unul din marile orașe românești, cu o 

economie axată preponderent pe industrie și puțin pe alte sectoare economice. 
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Căderea regimului comunist nu a declanșat, aici, vreo situație violentă. A 

fost o „revoluție de catifea‛, scutită de vărsare de sânge. Deși armata nu a fost 

scoasă pe străzi, așa cum fusese ordinul1, au fost operate unele arestări2. 

Conducerea treburilor județului a fost preluată de către un „Comitet 

cetățenesc‛, devenit Comitetul Județean al Frontului Salvării Naționale3. 

Ultimele zile ale anului 1989 au însemnat, pentru orădeni, un amestec de 

confuzie, bucurie și noi decizii de luat. Orașul a fost aprovizionat, iar benzina 

se dădea, spre deosebire de ultimii ani, „la liber‛. 

1990 este un an interesant pentru România, în general. Convulsiile politice 

au creat agitație în rândul socialului, și așa afectat de lipsa unor bunuri și 

servicii, iar economia intra într-o perioadă de „tranziție‛ către capitalism, 

sistem pe care majoritatea nu o înțelegeau. 

Viața cotidiană continua să aibă problemele pe care le avusese și în anii 

anteriori. Presa orădeană de la începutul anilor ´90 a cunoscut mai multe 

tentative de aducere a noului în rândul cititorilor, însă un aspect important este 

acela că greutățile de zi cu zi apăreau în ziare și nu mai erau blocate de 

cenzură. Printre diversele probleme ce prevalau în paginile ziarelor, vom 

constata că autoritățile și cetățenii făceau planuri pentru anii următori, tendința 

generală părând a fi de dezvoltare a orașului și a locuitorilor săi. 

Politicul era domeniul care ținea prim-planul zilelor. La putere se 

instalase un Guvern condus de Petre Roman și aflat sub umbrela Frontului 

Salvării Naționale (F.S.N.), ce avusese misiunea organizării primelor alegeri 

libere din România după mai bine de o jumătate de secol. Ele au avut loc pe 20 

mai, fiind câștigate de către F.S.N. cu peste 86% din voturi. Orădenii, dorind să 

guste din binefacerile libertății de expresie, s-au așezat la cozi pentru a putea 

vota. 

La nivel local, Consiliul Județean (C.J.) Bihor al Frontului Salvării 

Naționale avea mai multe probleme de rezolvat. Pe 28 decembrie 1989 erau 

înființate, în cadrul C.J. al F.S.N., mai multe Comisii pentru gestionarea 

problemelor în administrație, economie, turism, tineret, învățământ, urbanism 

ș.a.4 Un comitet special a fost înființat pentru gestionarea „bunurilor sosite din 
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1 Bihoreanul, nr. 861, 17-23 iulie 2017, p. 12-13 
2 Revoluția română la Oradea. Documente, mărturii, Arca, Oradea, 2009, p. 57 
3 Ibidem, p. 58-64 
4 Florin Budea, Un deceniu de tranziție spre nicăieri. Viața politică bihoreană 1989-2000, Eikon, București, 
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străinătate pentru ajutorarea poporului român‛5. Acest Consiliu Județean a 

ajuns la forma sa completă și oficială la o lună de la înființare, când număra 50 

de membri6. Imediat după aceea, inginerul Doru Drăghici a fost desemnat ca 

„primar al județului Bihor‛, secondat de un „viceprimar‛, în persoana 

juristului Ștefan Herchi7. În urma transformării F.S.N. în partid politic, C.J. al 

F.S.N. devine Consiliul Județean Provizoriu de Uniune Națională Bihor, cu 

Constantin Bozântan președinte. Acesta s-a ocupat, în perioada februarie-

august 1990, de „democratizarea‛ unor instituții, de punerea la dispoziția 

partidelor politice a unor spații pentru desfășurarea activității. La rândul său, 

Oradea era administrată de către un Consiliu Municipal de Uniune Națională. 

Primul președinte al F.S.N. Oradea a fost economistul Gheorghe Olah8. 

Consiliile Provizorii au fost desființate în august-septembrie 19909. 

Pe parcursul anului 1990, Oradea a avut trei primari. Primul, Horia 

Văideanu (fost director al Întreprinderii Județene de Gospodărire Comunală și 

Locativă), a fost numit, provizoriu, în luna ianuarie10. În urma demisiei, în luna 

martie C.P.M.U.N. îl vota pe Octavian Bot ca nou primar. Însă, după ce 

Prefectura Bihor a fost instalată, aceasta a început un proces de numire a șefilor 

diferitelor instituții. Ca atare, primarul Oradiei a fost din nou schimbat, de astă 

dată în persoana lui Matei Ivan11. 

Ca forțe politice, avem de-a face, în 1990, cu un mozaic de partide ce-și 

făcea apariția în viața publică. Pe lângă F.S.N.-ul deja amintit, existau Partidul 

Național Liberal, Partidul Național Țărănist Creștin Democrat, Partidul Social 

Democrat, Mișcarea Ecologistă din România, Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România ș.a. De menționat că toate aceste partide, exceptând 

Frontul, au hotărât să se alieze împotriva sa, înființând, la data de 1 octombrie, 

Alianța Democratică din Bihor12. Cu câteva zile înaintea finalului de an, 

scriitorul orădean Traian Ștef anunța înființarea Alianței Civice13. 

Confruntările politice s-au resimțit și în stradă, mai ales cu ocazia 

ciocnirilor din Târgu Mureș, din 15 martie, sau a „golaniadei‛ și, mai apoi, 

mineriadei din 13-15 iunie, de la București. 

                                                           
5 Ibidem, p. 158 
6 Ibidem, p. 180 
7 Ibidem, p. 183-184 
8 Ibidem, p. 219 
9 Ibidem, p. 226 
10 Gazeta de Vest, nr. 2, 23 ianuarie 1990, p. 1 
11 Florin Budea, op. cit., p. 238, 244, 256 
12 Ibidem, p. 257-258 
13 Ibidem, p. 260 
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Și în Oradea a existat o mică „golaniadă‛, liderul său principal fiind omul 

de cultură Radu Enescu, fost redactor-șef (între 1966 și 1987) al revistei Familia. 

În septembrie 1989, acesta a fost unul dintre scriitorii români care au trimis 

scrisori către postul de radio „Europa Liberă‛, în care atrăgea atenția asupra 

situației materiale tot mai grele a românilor14. Devenit un susținător vocal al 

opiniei publice, Enescu a devenit liderul „micii golaniade‛ ținute la Oradea, în 

duminica de 6 mai 1990, în Piața Independenței (acum Piața Emanuil Gojdu). 

În acea zi, platoul aflat între cetate și Casa de Cultură a Sindicatelor a fost 

declarat „zonă liberă de neocomunism‛. Câteva mii de persoane au participat 

la miting, ce preluase revendicările susținute în Piața Universității din 

București, respectiv pe cele ale Proclamației de la Timișoara. Nu au lipsit 

provocatorii pro-F.S.N15. Alături de Radu Enescu au stat actorul Daniel Vulcu16 

și profesorul Virgil Blage17. Mulțimea a revenit, însă, pe 13 iulie, când a fost 

ținut cel de-al doilea miting18.  

Dar mulți vroiau să guste libertatea ieșind din țară, temporar sau 

definitiv. În Oradea și județ existau centre de arondare pentru eliberarea 

pașapoartelor. Actul era eliberat de către Serviciul specializat în urma 

depunerii documentelor necesare, dispărând obligația predării către autorități 

a buletinului de identitate la momentul eliberării pașaportului19. Numărul 

cererilor era mare, funcționarii făcând față cu dificultate asaltului cetățenilor, 

motiv pentru care se mai înființase un birou de preluare a actelor pe strada 

Șirul Canonicilor20. Numai în perioada ianuarie-martie 1990, susține presa, ar fi 

fost eliberate, în Oradea, circa 80.000 de pașapoarte21. 

Procesul aprovizionării populației avea nevoie de cât mai multe forțe, ea 

fiind una dintre „grijile și îndatoririle prioritare‛ ale autorităților22. Proviziile 

de alimente și combustibili, de producție locală, erau insuficiente, iar această 

stare de fapt a persistat încă în prima parte a anului 199023. Comerțul era, încă, 

                                                           
14 Ibidem, p. 94; Revoluția română la Oradea. Documente, mărturii, Editura Arca, Oradea, 2003, p. 52; 

Scrisoarea a fost publicată în Bihoreanul, nr. 133, 18-25 mai 2003, p. 5 
15 Gazeta de Vest, nr. 26, 7-13 mai 1990, p. 1 
16 Acesta a înființat, la Oradea, filiala Bihor a Alianței pentru Proclamația de la Timișoara. 
17 Crișana, anul II, nr. 108, 8 mai 1990, p. 2 
18 Bihoreanul, nr. 33, 13-19 iunie 2001, p. 6 
19 Crișana liberă, nr. 35, 2 februarie 1990, p. 2 
20 Gazeta de Vest, nr. 6, 6 februarie 1990, p. 2 
21 Idem, nr. 22, 9-15 aprilie 1990, p. 3 
22 Florin Budea, op. cit., p. 164 
23 Ibidem, p. 159-161 
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controlat integral de către Stat, comenzile pentru diferite categorii de bunuri 

întârziind sau fiind pentru cantități insuficiente. 

Centrala Electrică și de Termoficare Oradea era una din unitățile cu 

probleme. De pildă, stocurile de cărbune ale celor două centrale termo-electrice 

ale orașului totalizau circa 10.000 de tone, deși necesarul ar fi fost de 25.000 de 

tone24, astfel că alimentarea locuințelor cu energie termică se făcea anevoie și 

dezechilibrat25. În iarna 1989-1990 se renunțase la programul de raționalizare a 

căldurii, temperatura din apartamente putând urca, către sfârșitul iernii, până 

spre 20ºC26. Frecvente întreruperi existau și în furnizarea apei calde și a celei 

potabile, în blocurile înalte neputând ajunge la etajele superioare datorită 

presiunii scăzute27. Situația s-a repetat în iarna 1990-1991, datorită defecțiunilor 

la cele două centrale termo-electrice, a întreruperilor de energie electrică la 

acestea, dar și unor defecțiuni la Uzina de Apă28. 

Combustibilul nu era suficient pentru nevoile casnice, existând momente 

când doar jumătate din necesarul de butan putea fi onorat. Astfel, 

aprovizionarea cu butelii de aragaz întâmpina numeroase probleme. Ea se 

făcea cu ajutorul mașinilor ce transportau butelii în anumite puncte ale urbei și 

la anumite ore. Însă în unele dintre ele nu se făceau transporturi chiar și cu 

săptămânile29. În luna august 1990, în Oradea se distribuiseră, conform presei, 

52.311 butelii. Pentru îmbunătățirea distribuirii aragazului, în urma protestelor 

publice soldate cu blocarea unor străzi30, din luna septembrie au fost distribuite 

către cetățeni tichete speciale pentru butelii31. Uneori, buteliile aveau defecte 

precum scurgeri, robinete defecte, iar înlocuirea lor dura și câteva zile32. 

Combustibilul auto era procurat de la cele șapte pompe câte existau în 

oraș, dar care nu funcționau, întotdeanua, toate. Așteptarea la coada de 

vehicule dura de la una la cinci ore33. Motivul era proasta aprovizionare a 

benzinăriilor, numărul autovehiculelor fiind relativ mic, circa 33.000 în întreg 

județul Bihor34. 

                                                           
24 Ibidem, p. 159; Crișana liberă, anul II, nr. 14, 9 ianuarie 1990, p. 1 
25 Idem, anul II, nr. 18, 13 ianuarie 1990, p. 1 
26 Gazeta de Vest, nr. 7-8, 13 februarie 1990, p. 4 
27 Crișana liberă, anul II, nr. 81, 29 martie 1990, p. 4 
28 Crișana, anul II, nr. 280, 29 decembrie 1990, p. 3 
29 Idem, anul II, nr. 173, 1 august 1990, p. 3 
30 Idem, anul II, nr. 185, 17 august 1990, p. 1-2; Idem, nr. 189, 23 august 1990, p. 1-2 
31 Idem, anul II, nr. 197, 4 septembrie 1990, p. 1 
32 Idem, anul II, nr. 134, 9 iunie 1990, p. 2 
33 Idem, anul II, nr. 159, 12 iulie 1990, p. 3 
34 Crișana liberă, anul II, nr. 63, 7 martie 1990, p. 3 
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Alimentarea cu apă avea, încă, destule probleme. În prima parte a anului 

1990, circa 75% din apa captată de Uzina de Apă orădeană provenea din surse 

subterane. Însă cantitățile de apă preluate din aceste surse oscila, iar 

capacitatea de captare a Uzinei era limitată. Astfel, la robinetele orădenilor nu 

ajungea suficientă apă potabilă, lipsind circa 30.000 mc/zi. Din această cauză, 

dar și datorită avariilor, cei mai afectați erau locuitorii apartamentelor situate 

la etajele superioare ale blocurilor de locuințe, respectiv cei aflați la 

extremitățile rețelei de alimentare cu apă35. Pentru rezolvarea problemelor se 

propunea modernizarea captării nr. 4 a Uzinei și extinderea stației de tratare a 

apei. Totodată, locuitorilor li se cerea să-și repare instalațiile și să reducă, pe cât 

posibil, consumul de apă36.  

În luna august, prin intermediul presei, era lansat un nou apel către 

populație în vederea reducerii consumului de apă potabilă. Această 

„economisire severă‛, după cum solicita Întreprinderea Județeană de 

Gospodărire Comunală și Locativă (I.J.G.C.L.), nu avea, însă, vreo justificare 

clară. Se specifica doar că apa potabilă era „destinată numai pentru nevoile 

igienico-sanitare ale consumatorilor‛37. 

Alte servicii publice, cum ar fi transportul în comun sau asistența sanitară, 

ofereau publicului o calitate oscilantă. Circulația tramvaielor era afectată de 

întreruperile de energie electrică, o parte a materialului rulant era vechi, însă 

existau și câteva garnituri noi. Numărul mare al călătorilor făcea ca, în orele de 

vârf, să se circule inclusiv pe scări38.  

În cazul în care lipseau, stocurile unor medicamente din farmacii sau 

spitale erau compensate din ajutoarele aduse din străinătate39. În luna aprilie, 

de pildă, în Oradea sosise un transport din Republica Federală Germană 

însemnând atât medicamente, cât și aparatură medicală și haine40. 

Despre aprovizionarea populației cu mărfuri alimentare și nealimentare, 

la câteva zile după căderea oficială a regimului comunist (22 decembrie 1989), 

ziarul Crișana menționa că aceasta decurgea normal. Nu știm, însă, dacă și 

suficient. Astfel, în unitățile comerciale din Oradea s-ar fi desfăcut marfă atât 

din producția locală, cât și din ajutoarele sosite din Ungaria și Cehoslovacia. 

Vorbim de un total de 30,3 tone carne, 4 tone carne tocată, 65.000 litri de lapte, 

                                                           
35 Crișana, anul II, nr. 181, 11 august 1990, p. 3 
36 Crișana liberă, anul II, nr. 52, 22 februarie 1990, p. 2 
37 Crișana, anul II, nr. 178, 8 august 1990, p. 2 
38 Idem, anul II, nr. 114, 15 mai 1990, p. 6 
39 Crișana liberă, anul II, nr. 60, 3 martie 1990, p. 2; Idem, nr. 61, 4 martie 1990, p. 3 
40 Crișana, anul II, nr. 86, 5 aprilie 1990, p. 8 
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5000 litri de lapte bătut și 240.000 de ouă41. Deblocarea importurilor a însemnat 

oprirea oricăror exporturi de bunuri alimentare42. Pe parcursul anului 1990, o 

parte a unităților comerciale locale au început să fie privatizate și transformate 

în societăți comerciale43. 

Alimentele de bază nu puteau fi asigurate în cantități suficiente. În ce 

privește pâinea, de vină ar fi fost necorelarea cererii ridicate cu comenzile 

Alimentarelor și capacitatea de producere a pâinii. La acestea se adăuga starea 

tehnică proastă a mașinilor de distribuție, cetățenii așteptând, uneori, ore în șir 

sosirea mărfii la magazin44. Nici zahărul nu era suficient în magazine, deși 

cantitatea desfăcută crescuse simțitor în lunile de vară. O bună parte a mărfii 

provenea de la Întreprinderea locală de Industrializare a Zahărului, care 

prelucra zahăr brut adus din Cuba, iar o alta din ajutoarele primite și import45. 

În schimb, carnea era prezentă în cantități suficiente pe piață46, existând 

chiar și stocuri, toate exporturile fiind oprite, iar importurile – reluate47. În ce 

privește laptele, cantitatea pe care Întreprinderea orădeană de Industrializare a 

Laptelui o putea pune, zilnic, pe piață a reușit să urce de la nici jumătate din 

necesar48, la cantitatea suficientă aprovizionării întregului oraș49. Smântâna, 

iaurtul și frișca erau livrate și ele în cantități suficiente, mai puțin brânza; 

lipseau unele categorii de ambalaje, precum sticlele sau cele din material 

plastic50. 

Servirea clienților cu legume și fructe s-ar fi făcut, în unele magazine, 

preferențial, în timp ce alți vânzători, din afara rețelei comerciale, 

comercializau marfa la colțul străzilor, direct din camioane51. 

Oricum, conform unor statistici publicate de ziarul Crișana, cantitatea totală 

de carne și produse din carne desfăcută în comerțul orădean în semestrul I, 1990 

a fost mai mare, chiar mai mult de dublă față de anul precedent. Produsele 

lactate s-au vândut în cantități mai mult decât duble, s-a vândut de circa patru 

ori mai mult unt și de două ori mai multe produse de patiserie. Cantități mai 

                                                           
41 Idem, anul II, nr. 6, 28 decembrie 1989, p. 3 
42 Crișana liberă, anul II, nr. 12, 6 ianuarie 1990, p. 1 
43 Crișana, anul II, nr. 172, 31 iulie 1990, p. 4 
44 Crișana liberă, anul II, nr. 16, 11 ianuarie 1990, p. 3; Crișana, anul II, nr. 180, 10 august 1990, p. 4 
45 Idem, anul II, nr. 160, 13 iulie 1990, p. 1, 3 
46 Idem, anul II, nr. 200, 7 septembrie 1990, p. 1 
47 Idem, anul II, nr. 107, 6 mai 1990, p. 1; Idem, 180, 10 august 1990, p. 5 
48 Crișana liberă, anul II, nr. 80, 28 martie 1990, p. 3 
49 Crișana, anul II, nr. 145, 23 iunie 1990, p. 1 
50 Idem, anul II, nr. 180, 10 august 1990, p. 5; Idem, nr. 211, 22 septembrie 1990, p. 1 
51 Idem, anul II, nr. 123, 26 mai 1990, p. 1 
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mici decât în perioada similară a anului 1989 au fost comercializate din 

sortimentele de făină, pastă de tomate, conserve de legume și vin52. 

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, în presă se preciza că unele 

comenzi, vechi de un an de zile, rămăseseră neonorate, astfel lipsind din 

magazine sobe de încălzit, burlane, faianță, tuburi de neon, vopsele, becuri, 

uscătoare de păr, frigidere, televizoare53. Pentru obținerea unui televizor color, 

doritorii erau obligați să se înscrie pe o listă de așteptare. La jumătatea anului 

1990, numărul cererilor ajungea la circa 24.000, însă nu puteau fi onorate decât 

câteva sute de comenzi, prin tragere la sorți54. 

Pentru a obține bunurile dorite, fie că era vorba de o butelie de aragaz, un 

frigider sau un televizor, numeroase persoane se prezentau în audiență la 

primar55. 

Aspectul magazinelor lăsa, uneori, de dorit, la fel cel al piețelor agro-

alimentare. Unii cetățeni reclamau faptul că strada Republicii, artera pietonală 

din centrul orașului, căpătase un aspect de bazar datorită plăcintăriilor, 

gogoșeriilor și magazinelor de lenjerie deschise într-un timp scurt56. 

Magazinul universal Crișul fusese dat în folosință de mai mult de un 

deceniu, dar marfa ce putea fi găsită în raioanele sale în anul 1990 nu se ridica, 

mereu, la cerințele clienților. Ea exista, în special îmbrăcămintea și 

încălțămintea, însă produsele pentru toaletă erau, în fapt, „săpunuri mai mult 

sau mai puțin mirositoare (<) muscamor (<) care, sofisticat, poartă numele de 

spray‛. Lipseau conservele și prosoapele, însă se puteau găsi farfurii de 

ceramică și tacâmuri de plastic57. 

Cea mai mare dintre piețele agroalimentare orădene, situată în apropierea 

cetății, era cunoscută, în 1990, mai degrabă datorită aglomerației, muzicii și 

strigăturilor celor care vindeau mărfuri mici, colorate și de calitate îndoielnică. În 

„bazarul‛ de acolo, trecătorul devenea, spunea ziarul Crișana, „un martor la porțile 

Orientului‛58. O altă piață, cea din cartierul Rogerius, devenise intens frecventată 

de bișnițarii cu produse aduse din occident, respectiv de cumpărătorii dornici de a 

obține o pereche de blugi, cafea, Pepsi, săpun, condimente și ciocolată. Prin raziile 

ocazionale, între cele două părți apărea poliția59. 

                                                           
52 Idem, anul II, nr. 182, 14 august 1990, p. 4 
53 Crișana liberă, anul II, nr. 12, 6 ianuarie 1990, p. 1 
54 Idem, anul II, nr. 78, 25 martie 1990, p. 1-2; Crișana, anul II, nr. 170, 27 iulie 1990, p.3 
55 Crișana liberă, anul II, nr. 43, 11 februarie 1990, p. 1 
56 Crișana, anul II, nr. 172, 31 iulie 1990, p. 3 
57 Idem, anul II, nr. 122, 25 mai 1990, p. 4 
58 Crișana liberă, anul II, nr. 70, 15 martie 1990, p. 3 
59 Gazeta de Vest, nr. 22, 9-15 aprilie 1990, p. 3 



 
211 

Presa locală suferă transformări ample de-a lungul anului 1990. În 

principal, aceasta a fost susținută de ziare, fie ele cu apariție cotidiană sau 

săptămânală, dar și de către audio-vizual. 

Printr-o Hotărâre a C.J. al F.S.N. din 19 ianuarie 1990, era înființată, oficial, 

prima televiziune particulară din județ. Televiziunea Oradea (T.V.O.), a primit 

atunci, prin același act, trei birouri în Palatul Administrativ din Parcul Traian, 

fostul sediu al Comitetului Județean al P.C.R. Bihor, acum Palatul de Justiție60. 

T.V.O. emitea zilnic, dimineața și seara, orădenii putând urmări atunci, pentru 

prima dată la televizor, filme americane. 

În 1990, numărul ziarelor și ziariștilor locali a crescut, ambele ca urmare a 

creșterii apetitului cetățenilor pentru informații. Cotidianul de limbă română 

din perioada comunistă, Crișana, a continuat să apară sub numele Crișana liberă, 

urmând ca de la 1 aprilie să revină la numele inițial. Cotidianul de limbă 

maghiară, Faklya, și-a schimbat numele în Bihari Napló, imediat după 22 

decembrie 1989.  

În cea de-a doua jumătate a lunii ianuarie apăreau două publicații noi: 

Phoenix și Gazeta de Vest. Primul era ziarul Tineretului Liber Democrat și avea 

apariție săptămânală, fiind orientată către articole cu conținut politic și cu tentă 

naționalistă. De altfel, acesta s-a autointitulat „ziar independent al 

tineretului‛61. Gazeta de Vest a apărut ca „bisăptămânal de atitudine 

cetățenească‛62, publicat de Asociația Intelectualilor Liberi. Ziarul aborda 

subiecte sociale și politice, nelipsind unele „ciocniri‛ cu „concurența‛ de la 

Crișana. Și-a manifestat cu precădere sprijinul pentru opoziția F.S.N.-ului63, iar 

după un timp a trecut la apariția săptămânală. Bineînțeles, continua să apară 

revista de cultură Familia, iar revista Cele Trei Crișuri și-a reînceput apariția. 

Pe lângă aceste două publicații, cu o apariție mai îndelungată, au existat 

alte câteva, care însă nu au rezistat mai mult de câteva numere. Amintim, 

astfel, Apropo64, Magazin bihorean65, Extaz metal magazin66, Ecoul tinereții și 

Divertisment, acestea două foi volante67 ș.a. Ardealul își făcea loc printre celelalte 

                                                           
60 Florin Budea, op. cit., p. 164; Gazeta de Vest, nr. 5, 2 februarie 1990, p. 2 
61 Florin Ardelean, Dogmă și opinie. Istoria presei orădene 1989-1995, Editura Universității din Oradea, 

2007, p. 69-70; 73 
62 Ibidem, p. 80 
63 Între altele, a reflectat pe larg mitingul de sprijin a „golaniadei‛, de la Oradea. Ibidem, p. 87-88 
64 Ibidem, p. 91-92  
65 Ibidem, p. 94-95 
66 Ibidem, p. 95 
67 Ibidem, p. 95-96 



 
212 

ziare ca oficios al P.N.Ț.-C.D.68, alături de Opinia și Ultimatum, ziarele P.N.L.69 

și Dimineța bihoreană, organul de presă al F.S.N.70 

Construcția de locuințe înainta, însă doar pe amplasamentele eliberate pe 

parcursul anilor trecuți. După căderea regimului comunist, procesul 

sistematizării urbane a fost rediscutat, optându-se pentru finalizarea blocurilor 

deja începute sau pentru care fuseseră pregătite amplasamente, însă orice fel 

de demolare a vechiului fond locativ a fost sistată. În acel moment propunerea 

era de mărire a perimetrului construibil71, prin acordarea de locuri de casă, în 

primul rând pe locul grădinilor de zarzavaturi împărțite în anii precedenți72. 

Pentru locuințele nou-construite se renunța la tipizare73. 

Pentru anul 1990, s-a propus finalizarea a 1495 apartamente în Oradea74 și 

a fost oprită ridicarea de imobile din panouri prefabricate de beton. Ritmul 

execuției era îngreunat de slaba aprovizionare a șantierelor cu oțel-beton, 

cărămidă, profile metalice, faianță, piese de schimb pentru autovehiculele 

Trustului de Construcții. Numărul mic al muncitorilor obliga conducerea 

Trustului să mute lucrători de pe un șantier pe altul. În cartierul Velența 

apăruseră situații în care locuințe noi nu puteau fi recepționate, fiindcă 

fuseseră jefuite de clanțe, instalații sanitare și covoare P.V.C.75. Alte blocuri de 

locuințe nu aveau lifturile instalate, uși și geamuri care nu puteau fi închise, 

pivnițele se inundau76. 

La nivelul Oradiei existau circa 13.000 de cereri de locuință77, numeroși 

cetățeni formau cozi la serviciul Spațiu Locativ al Primăriei și la biroul 

primarului78, dar se încerca prioritizarea calității noilor locuințe, în detrimentul 

cantității, invers față de cum se procedase inițial79. Se introduceau acoperișurile 

cu șarpantă și era examinată posibilitatea comasării apartamentelor cu 

                                                           
68 Ibidem, p. 96-97 
69 Ibidem, p. 97-102 
70 Ibidem, p. 102-103 
71 Crișana, anul II, nr. 174, 2 august 1990, p. 5 
72 Gazeta de Vest, nr. 24, 23-29 aprilie 1990, p. 3 
73 Crișana liberă, anul II, nr. 66, 10 martie 1990, p. 3 
74 Idem, anul II, nr. 60, 3 martie 1990 , p. 2 
75 Crișana, anul II, nr. 189, 23 august 1990, p. 5 
76 Crișana, anul II, nr. 160, 13 iunie 1990, p. 8 
77 Phoenix, nr. 16, p. 1 
78 Crișana, anul II, nr. 274, 20 august 1990, p. 1-2 
79 Idem, anul II, nr. 101, 27 aprilie 1990, p. 2 
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suprafețe reduse din vechile cartiere80. Apartamentele construite în perioada 

comunistă urmau a fi vândute81. 

Tot în 1990, în Oradea a fost construit spitalul materno-infantil și se avea 

în vedere construirea unor școli în cartierul Nufărul și zona străzii Lacu Roșu. 

Pe șantiere, precum în toate sectoarele economice, s-a trecut la programul pe 

cinci zile lucrătoare, în loc de șase82. 

Primăria își dorea continuarea investițiilor publice, între propunerile 

făcute la începutul anului 1990 fiind mutarea pieței agroalimentare centrale pe 

fostul amplasament al depoului de tramvaie, apoi proiectarea unui pod rutier 

nou peste Crișul Repede în zona Ioșia-Nord, precum și extinderea zonelor 

salubrizate83. Asigurarea iluminatului public era, de asemenea, o prioritate, 

îngreunată de lipsa becurilor, iar pe termen scurt se avea în vedere amenajarea 

de spații comerciale pentru mediul privat și crearea unui sistem de televiziune 

prin cablu la nivelul întregului oraș84. 

Aspectul orașului era afectat de creșterea cantității de gunoi aruncate85, 

neîntreținerea fântânilor arteziene și a vitrinelor86 și întunericul din pasajele 

pietonale subterane, inundate la fiecare ploaie însemnată87. Unele străzi aveau 

lacune în privința iluminatul public88. 

Învățământul orădean beneficia, în anul 1990, de o diversificare mult 

așteptată, dar și de apariția unor centre de învățământ noi. Astfel, Colegiul 

Național „Mihai Eminescu‛ revenea la profilul clasic, real-umanist, iar în locul 

fostei școli interjudețene de partid lua ființă Liceul Teoretic „Aurel Lazăr‛89. La 

nivel superior, Institutul de Subigineri existent era transformat în Universitate 

Tehnică, cu două facultăți: una de Științe și alta de Inginerie90. 

Așa cum putem observa, frenezia zilelor de la finalul lunii decembrie 1989 

se stinsese rapid, populația revenind la starea generală de apatie din perioada 

comunistă, dezamăgită fiind de faptul că schimbările „peste noapte‛ așteptate 

de mulți nu s-au produs. Dereglajele și problemele din cadrul tuturor 

sistemelor ce trebuiau să asigure o viață cotidiană liniștită și sigură nu erau 

                                                           
80 Crișana liberă, anul II, nr. 58, 1 martie 1990, p. 2 
81 Crișana, anul II, nr. 106, 5 mai 1990, p. 5 
82 Idem, anul II, nr. 174, 2 august 1990, p. 5 
83 Crișana liberă, anul II, nr. 35, 2 februarie 1990, p. 1 
84 Gazeta de Vest, nr. 21, 2-8 aprilie 1990, p. 3 
85 Crișana, anul II, nr. 173, 1 august 1990, p. 3 
86 Idem, anul II, nr. 189, 23 august 1990, p. 3 
87 Idem, anul II, nr. 181, 11 august 1990, p. 3 
88 Idem, anul II, nr. 193, 29 august 1990, p. 2 
89 Idem, anul II, nr. 94, 18 aprilie 1990, p. 4 
90 Idem, anul II, nr. 106, 5 mai 1990, p. 1; Idem, nr. 217, 2 octombrie 1990, p. 1-2 



 
214 

cauzate de un centralism încă imposibil de eliminat, de neputința sa în a se 

adapta unei noi economii, din care reformele lipseau. Abia după jumătatea 

anilor ´90 aceste lucruri au putut lua o turnură spre bine. 

 

Anexe: 

 

 
Coadă la secția de votare deschisă la cinematograful Patria – mai 1990 

 

 
Coadă la benzinăria de pe Șoseaua Borșului, la intrarea în Oradea dinspre 

graniță 
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Una dintre numeroasele cozi la pâine, existente încă în anul 1990 (foto: 

cotidianul Crișana) 

 

 
Lipsurile de tot felul erau tratate cu umor de caricaturistul Viorel Sandu în 

ziarul Crișana 
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În luna august 1990, în ziarul Crișana era publicat un apel pentru reducerea 

consumului de apă în oraș, pe fondul problemelor de deservire



 
217 

 

 

 

 

GYENGE JÓZSEF 

 

 

Abstract: The church in our country had an important role because the political 

and cultural situation in Romania was a little more delicate than in the other countries 

of the ”Communist Bloc”. The Romano-Catholic Church from Transilvania in the 20th 

century represented the main refugee of Hungarian people from Romania, who, after 

the treaty in Trianon became a minority in a totally strange country. In the inter-war 

period the church was the one to offer the Hungarian children the possibility of 

learning in their mother tongue and in the communist period it was one, maybe the 

only one, of the supportive pillars for them. Although killed, Vladimir Tismăneanu 

says the Romano Catholic Church has never succumbed and obeyed to the Communist 

Regime. 

In this work, I tried to present the problems of the Romano-Catholic church and 

mainly of the leader of the church, bishop Marton Aron, in the communist period, who 

managed to obtain the survival of the Romano-Catholic religion against the effort of the 

communist system. The project is built up as a biography of this bishop and presents in 

stages the period of Márton Áron’s bishopric and the problems of this period. 

Keywords: circulation, following, penitentiary, communism, pilgrimage, 

forgiveness 

 

Márton Áron s-a născut în 28 august 1896 la Sândominic în comitetul 

Ciuc. Părinţii lui sunt M{rton [goston şi Kurkó Julianna, oameni simpli, 

agricultori. Familia lui era foarte religioasă, aparţinând Bisericii Romano-

Catolice, ca majoritatea secuimii. Familia lui era devotată bisericii şi din acest 

motiv îl trimit pe tânărul [ron la Gimnaziul Catolic din Şumuleu de Ciuc. 

Fiind un elev foarte silitor şi conştiincios, el primeşte bursă de merit şi astfel 

poate să-şi continue studiile la Miercurea Ciuc. Devotamentul său a fost 
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răsplătit de Consiliul Şcolar şi este trimis la Alba Iulia. În toamna anului 1920 

tânărul M{rton [ron începe cursurile teologice la Alba Iulia, Facultatea de 

Teologie1. 

La data de 6 iulie 1924 devine preot. La o săptămână după sfinţirea lui ca 

preot primește numirea la parohia din Ditrău. Prima slujbă ţinută de preotul 

Márton Áron a fost la data de 17 august 1924. Vorbele lui erau foarte frumoase 

şi foarte inimioase. După Primul Război Mondial vremurile erau foarte grele, 

oamenii şi-au pierdut credinţa, nu mai aveau speranţă, pastorul M{rton [ron 

cu vorbele şi cu faptele lui a redat speranţa oamenilor din Ditrău. De la Ditrău 

ajunge la Gheorgheni, unde episcopul Majlát îl propune conducător al Bisericii 

din Clui-Napoca, la Biserica Sfântul Mihail2. 

În august 1938 moare episcopul Vorbuchner Adolf şi scaunul episcopal 

din Alba Iulia rămâne vacant; Roma îl propune ca episcop pe Márton Áron din 

parochia Sf. Mihail, acest zvon nefiind o supriză pentru cei implicaţi. El era cel 

mai consacrat şi devotat urmaş al episcopului Vorbuchner Adolf. Dorinţa 

popurului maghiar a fost indeplinită, la data de 24 decembrie 1938, înainte de 

Craciun, Papa Pius al XI-lea a anunţat că a fost acceptată propunerea lui 

Márton Áron ca episcop al Transilvaniei. Este consacrat ca episcop la 12 

februarie 1939 în Biserica Sf. Mihail din Cluj de către arhiepiscopul Andrea 

Cassulo, nunţiul apostolic în România, asistat de către episcopul Augustin 

Pacha de Timişoara şi de episcopul Istvan Fiedler de Satu Mare – Oradea. 

După ce este instalat ca episcop începe drumurile de confirmaţiune, care sunt 

bun prilej pentru a fi mai aproape de slujitorii religiei, şi pentru a face 

cunoştinţă cu problemele oamenilor. Acordă ajutor sufletesc şi sfaturi pentru 

credincioşi , ca să-şi rezolve problemele. El devine foarte popular, nu numai în 

cadrul Bisericii Romano-Catolice, ci şi în ochii oamenilor din alte confesiuni3. 

Fostul Șef-Rabin al Clujului, Moshe Carmilly-Weinberger, în lucrarea sa 

Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944), l-a evocat pe episcopul romano-

catolic M{rton, care a susținut cauza evreilor și a contribuit la salvarea a mii 

dintre ei: În acele vremuri tragice s-a reliefat măreția umană a episcopului M{rton 

Áron, singurul episcop maghiar în Transilvania care în 18 mai 1944, în Biserica 

Sfântul Mihail din Cluj, și-a ridicat glasul și a rugat, a somat societatea maghiară să 

ajute evreimea adunată în ghetouri și aflată în fața deportării. În urma apelului la 

                                                           
1 P. Szőke J{nos, Márton Áron, ed. Bis.Grec.-Catolice din Nyiregyháza, 1990, p.123. 
2 Domokos Pál Péter, Rendületlenül, ed. Eotvos, Pecs p.115. 
3 P. Szőke J{nos, op. cit., p. 127 
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ajutorarea evreilor a fost declarat persona non-gratp de autoritățile fasciste 

ungare și expulzat4. 

Într-o scrisoare adresată primului ministru ungar Döme Sztójay a scris: 

Împreună cu credincioșii diecezei mele a trebuit să constat cu stupoare măsura 

iresponsabilă prin care nu se cruță viața evreimii, mergându-se până la ultima limită a 

inumanului. Cu respect și în deplină cunoștință a responsabilității mele, vă atrag 

atenția că pentru o astfel de faptă un om, chiar dacă este prim-ministru, ori un guvern, 

nu are mandat pentru că povara o va purta un întreg popor. Tocmai de aceea, vă rog să 

retrageți imediat această măsură! În scrisoarea adresată ministrului ungar de 

interne Andor Jaross a scris: Cu atât mai mare este stupoarea noastră că, deși vă 

cunoaștem ca pe un catolic convins, acum, prin măsurile adoptate, nu atingeți nivelul 

unui creștin și nici măcar cel de minim-uman. Cu respect, dar cu toată greutatea 

cuvântului meu, vă rog să retrageți imediat dispozițiile dumneavoastră recente, sau, 

dacă vă este imposibil, să vă dați imediat demisia din funcție. Aceste scrisori i-au 

atras mânia autorităților fasciste ungare. A fost declarat persona non grata în 

teritoriul controlat de Ungaria și a rămas până la sfârșitul războiului la Alba 

Iulia. În anul 1999 Israelul i-a acordat Cetățenia de Onoare, titlul și 

medalia Drept între popoare. 

Drumurile lui vor fi mai rare spre sfîrşitul anilor 40, fiindcă trebuie să 

rezolve problemele apărute în războiul pentru drepturile minorităţilor şi este 

în primejdie şi dreptul de religie. Puterile comuniste şi ateiste au interzis 

dreptul de a practica religia liber. După protestul episcopului M{rton [ron şi 

al colegilor săi, sistemul comunist a restricţionat şi mai tare practicarea liberă a 

religiei. Ca să arate Bisericii că Partidul Comunist este mai presus decât 

Biserica, a naţionalizat şcolile bisericeşti și proprietaţile bisericeşti.  

După anul 1949 Biserica Romano-Catolică şi episcopul Márton Áron a avut 

parte de mai multe atacuri din partea organelor Partidului Comunist Român şi a 

statului. Când ţinea slujbă, episcopul era deranjat de corurile militare care 

marşau în faţa catedralei. Poporul credincios era de partea episcopului şi nu s-a 

supus ordinii Partidului Comunist, tot mai mulţi credincioşi veneau să-l apere 

pe Episcop când el era la confirmaţie. Aflându-se la confirmaţie la Șumuleu de 

Ciuc, au apărut organele statului, dar preoţii şi credincioşii au făcut un cordon 

prin care organele politice nu au putut să treacă. De la Şumuleu de Ciuc, 

episcopul a plecat la Odorheiu Secuiesc, unde celebra slujba. Acolo şoferul lui 

                                                           
4 Márton József- Jakabffy Tamás, Az Erdélyi Katolicizmus Századai, Ed. Imprimatur, Alba-Iulia 1999, 

pag.107. 
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Stoica a aflat că mulţi se intereseau prin telefon despre ora plecării şi ruta pe care 

o va parcurge Episcopul M{rton [ron de la Odorheiu Secuiesc până la Alba 

Iulia. Securitatea voia să îl aresteze pe episcop când ar fi ajuns la Sighişoara. 

Şoferul a hotărât, că îl va duce înapoi pe episcop la Alba Iulia pe drumuri de 

câmp şi de munte. Până când Securitatea a aflat acest lucru, episcopul era deja în 

Palatul Episcopal. Din această cauză, şoferul Stoica a avut de suferit, de atunci 

Palatul Episcopal a fost pus sub observare continuă5. 

Episcopul M{rton [ron nu a renunţat la lupta pentru dreptate. Scrisorile 

protestatare trimise ministerului nu au fost ascultate şi din cauza aceasta 

episcopul a vrut să-i facă ministrului o vizită înpreună cu Ferenc Benjamin în 21 

iunie 1948. Înainte de a porni spre București, episcopul dăduse crezare unor 

zvonuri conform cărora se vehicula posibila sa arestare de către organele de 

conducere. Însăși călătoria a fost asistată de un angajat al Securității, care îl 

înlocuia pe șoferul său. Dus la Sibiu, episcopul a fost interogat și ulterior eliberat. 

Acuzaţiile aduse de securişti, pentru care a fost arestat erau legate de 

faptul că a protestat pentru drepturile minorotăţilor, iar în anul 1949 a refuzat 

ajutorul de la stat şi nu a demis un sfert din preoţime. Când Episcopul Márton 

[ron nu a ajuns nici la Iubileumul de 25 de ani de la sfinţirea sa ca preot, 

doctorul Boga Alajos, printr-o scrisoare, s-a adresat Ministrului Stanciu Stoian, 

dar nu a primit răspuns niciodată. Zvonul arestării lui Márton Áron a ajuns şi 

la Vatican şi ca replică, Papa Pius al XII-lea l-a numit cardinal al Transilvaniei. 

Despre acest lucru Episcopul M{rton [ron nu a ştiut nimic, era arestat 

preventiv şi transportat timp de trei ani de la un penitenciar la altul. La data de 

13 iulie 1951 a fost condamnat de organele militare din Bucureşti şi a primit 

condamnare pe viaţă.  

În penitenciar, se afla împreună cu încă şase episcopi şi şapte preoţi. 

Lucrau împreună 17 ore pe zi, curăţând toaletele, coridoarele, tăind lemne, 

cărând cărbune, curăţând cartofi sau aducând apă pentru toţi arestaţii. 

Totdeauna găsea timp pentru rugaciune. Transferat la penitenciarul din 

Sighetul Marmaţiei, a fost închis într-o celulă cu civili. A avut parte de multe 

umilinţe din partea paznicilor şi a condamnaţilor. Ultima staţie unde a fost 

transferat episcopul Márton Áron era penitenciarul Ministrului de Interne din 

Bucureşti, un penitenciar construit sub pământ. Aici legea nescrisă era că 

ultimul venit va primi cel mai rău loc de dormit, lângă toaletă. Deţinuţii, 

ţinând cont că era vorba despre un episcop, au vrut să schimbe acest lucru, să 

facă o excepţie, dar episcopul Márton Áron a refuzat. 

                                                           
5 P. Szőke J{nos, op. Cit. Pagina 136-139. 
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După ce poziţia Ministerului Petru Groza s-a întărit, el a contribuit la 

uşurarea situaţiei din închisoare a lui Márton Áron. Din această cauză, l-au 

transferat pe episcop intr-o vilă care a fost a unui boier, la periferia 

Bucureştului, unde era pus sub observaţie continuă, dar era singur într-o 

celulă.  

Nu i se permitea să întrețină conversații cu nimeni, nu avea dreptul de a 

primi vizitatori, unica „evadare‛ din cotidianul anost al solitudinii o constituia 

primirea mâncării prin intermediul unei ferestre. În pofida condiţiilor vitrege 

din închisoare, viaţa episcopului s-a schimbat în bine, a primit înapoi cartea sa 

de rugăciuni după cinci ani de detenție și s-a consacrat lucrurilor spirituale. 

Era cunoscut faptul că Farago Ferenc, canonul din Alba Iulia a fost de mai 

multe ori la ministrul Petru Groza, în legătură cu situaţia lui Márton Áron. 

Părerea unor persoane bisericeşti despre ministrul Petru Groza era, că simpatiza 

cu ungurii, şi, prin episcopul M{rton [ron, şi cu preoţii. Petru Groza a făcut 

studiile şi la Budapesta, din această cauză cunoştea tradiţiile maghiarilor. Tatăl 

lui Petru Groza era preot grec. După eliberarea sa, episcopul a vorbit despre 

faptul că ministrul l-a vizitat în repetate rânduri, şi în penitenciar, şi în vila de la 

periferia oraşului Bucureşti. În anul 1954 şi Statul Român a reevaluat situaţia 

episcopului M{rton [ron şi eventual punerea lui în libertate. 

Preţul eliberării lui ar fi fost ruperea oricărei legături cu Roma şi 

înfiinţarea Bisericii Naţionale din România. Episcopul nu a acceptat acest 

lucru. Nu acceptă nici să scrie o Cerere de Eliberare din penitenciar, ca să fie 

pus iar în libertate. Ştiind că nici arestarea lui şi nici condamnarea lui nu s-au 

realziat în mod legal, episcopul reitera ideea conform căreia „Partidul 

Comunist ştie că sunt nevinovat, şi vor să mă pună iar în libertate, atunci se 

suspendă toate acuzaţiile nefondate‛.6 

La data de 28 octombrie 1954 a fost a 70-a zi de naştere a episcopului 

evangelic Müller, iar la serbare au participat şi oficialităţi din partea statului şi 

reprezentanţi din partea Bisericii Romano-Catolice, preotul Boga Alajos şi încă 

un preot catolic. În timpul protocolului au aflat că episcopul reformat Müller 

împreună cu episcopul unitarian Kiss E. la data de 3 octombrie l-au vizitat pe 

ministrul Petru Groza. Prin informaţiile primite de la ministru au aflat că 

episcopul Márton Áron, nu peste mult timp, va fi eliberat. 

La data de 2 februarie 1953 episcopul M{rton [ron a fost eliberat. După 

eliberare, a stat o lună la Episcopia de la Bucureşti. El era nevoit să stea la 

episcopie pentru a se reface după încercările suferite în penitenciar. Acolo 

                                                           
6 Márton József- Jakabffy Tamás, Az Erdélyi Katolicizmus Századai,  Imprimatur, Alba-Iulia 1999, pag.110. 
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episcopul putea să primească vizite, dar nu putea să plece înapoi la Alba Iulia, 

fiindcă Partidul Comunist nu a vrut ca el să stea în faţa mulţimii într-o stare 

necorespunzătoare. 

 În acest timp a fost vizitat, de Adorj{n K. şi Kovács B., amândoi de la 

Biroul Episcopal, şi a fost înştiinţat despre situaţia Bisericii Romano-Catolice 

din Transilvania7. 

 

Episcopul Márton Áron e din nou în ,, libertate” 

 

Episcopul M{rton [ron ajunge la Alba Iulia în 24 martie 1955 şi începe 

reformarea bisericii, pentru că în timpul în care acesta era în închisoare mulţi 

din conducerea bisericii au devenit deviat, precum Ágotha Endre şi Köpeczi 

János, care au făcut posibilă naţionalizarea Bibliotecii ,,Batthyáneum‛ şi numit 

în funcţii de conducere persoane obediente. 

Preoţii trădători erau invitaţi la Palatul Episcopal, erau întrebaţi de faptele 

lor, şi ca un adevărat tată, episcopul M{rton [ron a uitat de păcatele lor. 

Mereu episcopul era primul care a vrut să se împace cu ,,duşmanul‛8. 

Majoritatea preoţilor au rămas fideli episcopului când acesta era la 

închisoare; dintre studenţii de la teologie, 16 tineri, pentru a arăta fidelitatea lor 

faţă de episcop, au renunţat la facultate şi au mers să lucreze în locuri cu 

condiţii grele, şi o muncă fizică foarte obositoare. După ce episcopul Márton 

[ron a fost eliberat, toţi s-au întors la facultate. 

Episcopul M{rton [ron a început din nou munca lui pastorală, a 

planificat drumurile de confirmare, ca să viziteze credincioşi din teritoriul ţării. 

Poporul religios s-a bucurat foarte mult, şi a vrut să petreacă cât mai mult timp 

posibil cu episcopul. Oriunde a mers, oamenii se înmulţeau în jurul lui. El 

ştiind că statul şi Partidul Comunist Român poate să înţeleagă greşit 

popularitatea lui, a vrut ca enoriaşii să nu-i mai organizeze Paradă Triumfală; 

poporul a fost de neoprit, deoarece cu toţii au vrut să audă cuvintele 

episcopului, şi nici o comunitate nu a vrut să rămână mai prejos cu aşteptarea 

lui, sau cu organizarea festivităţii pentru primirea acestuia. El a vorbit 

oamenilor despre iubirea Dumnezeului, despre fidelitatea Bisericii, şi a invitat 

preoţii să facă seminarii cu teme teologice pentru credincioşi9. 

                                                           
7 P. Szőke J{nos, op. Cit. Pagina 158-159. 
8 P. Szőke J{nos, op. Cit. Pagina160. 
9 Ibidem, pag 161. 
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Popularitatea episcopului Márton Áron deranja atât de mult conducerea 

ţării încât după un an de la eliberarea Episcopului, acesta este din arestat și dus 

la tribunal, pierzându-și dreptul de a părăsi Palatul Episcopal, astfel că începe 

perioada lui de ,,deţinut în palat‛ .Această condamnare ţine 11 ani, de la 1956 

până la 1967. Dar, în mod paradoxal, el nu a pierdut legătura cu susţinătorii lui 

şi cu poporul, pentru că a avut permisiunea să primească vizitatori. Toţi erau 

prudenţi, preoţii au organizat confirmare în Biserica Episcopială din Alba Iulia, 

iar cine avea bani ca să meargă până la Alba Iulia, a mers la slujbele lui Márton 

[ron şi a căutat clipa în care au putut să îl întâlnească pe episcopul lor mult 

iubit. Pentru că episcopul Márton Áron întotdeauna a fost vizat de Partidul 

Comunist, au fost atent monitorizaţi şi vizitatorii lui. Din acestă cauză, în mai 

multe rânduri ei erau acuzaţi şi torturaţi de organele sistemului. 

În perioada în care episcopul nu avea dreptul de a părăsi Palatul 

Episcopial, şi preoţii erau torturaţi de organele sistemului comunist, iar cine nu 

a vrut să lucreze după voinţa partidului era şantajat, fiind într-un pericol 

permanent. Preoţii au dat de ştire episcopului că nu au voie să susțină ore 

religioase în timpul săptămânii, numai sâmbătă sau duminică. El fiind un om 

foarte hotărât şi fidel vocaţiei, nu a acceptat situaţia, şi a spus că Biserica 

Romano-Catolică are obligaţia şi dreptul de a învăţa tineretul în sufletul 

religios. Fiincă Guvernul nu mai lasă să se predea religia în cadrul 

învăţământului și desfiinţează orele de religie din şcoli, el aduce la cunoştinţa 

preoţilor că ei trebuie să predea religia în parohii.  

La data de 11 august 1967 Episcopul M{rton [ron primeşte o invitaţie la 

sărbatoarea iubileumului mănăstirii din Curtea de Argeş, unde este invitat şi 

cardinalul König. Episcopul M{rton [ron acceptă invitaţia şi la petrecerea din 

Curtea de Argeş se întâlneşte cu ministrul Rodenau de la Ministerul Cultelor. 

Episcopul M{rton [ron credea că va primi înapoi drepturile sale, mai ales 

libertatea lui de a călători liber în teritoriul țării, dar nu s-a întâmplat acest 

lucru. Din această cauză are o audienţă la minister la data de 20 octombrie 

1967. La 19 octombrie patriarhul României, Iustinian, l-a invitat să meargă la 

cina organizată pentru patriarhul Athenagoran din Costantinopol, unde au 

vorbit despre o nouă încercare de a uni creştinătatea, Athenagoran venind cu 

idea aceasta, susţinut de către episcopul M{rton [ron, dar Iustinian şi 

episcopul religiei reformate fiind împotriva părerii. 

La 20 octombrie episcopul M{rton [ron împreună cu însoţitorul lui, Jakab 

Antal, poartă o discuţie cu ministrul Rogaru la Bucureşti despre drepturile lui 

sale şi ministrul promite rediscutarea situaţiei, spunând că este de partea 

episcopului maghiar. La 19 noiembrie 1967 cardinalul König vine iar în 
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România şi la primirea lui este invitat împreună cu patriarhul Iustinian şi 

episcopul M{rton [ron împreună cu fostul coleg de clasă, cardinalul Jakab 

Antal. În ziua următoare, cardinalul König a vizitat Episcopia din Bucureşti, 

unde a avut o convorbire îndelungată cu episcopul Márton Áron. 

În 22 noiembrie 1967, la ora 10 înainte de masă, episcopul Márton Áron a 

fost invitat la Ministerul Cultelor, de unde Rogaru îl însoţeşte la Emil 

Bodnăraş, cel care a i-a dat vestea repunerii sale în drepturi, de a circula în 

teritoriul ţării şi de a practica obligaţiile lui episcopiale. 

Prima lui ocupaţie după ce s-a reîntors la Alba Iulia a fost vizitarea 

Facultăţii de Teologie, unde la Aulă a vorbit cu viitorii preoţi despre vestea 

libertăţii lui. După acest eveniment mulţi oameni, preoţi din poziţii înalte, îl 

vizitează pe episcopul Marton Aron, ca de exemplu cardinalul Döpfner, care 

când vede situaţia căminului studenţesc, de fapt un grajd restructurat, clădirea 

Universităţii şi a Catedralei, vrea să trimită bani prin organizaţiile catolice ca 

Ostpriesterhilfe şi Europaischer Hilfsfonds, dar guvernul nu a dat permisiunea 

construirii unei noi cladiri, motivând că „cladirea nouă ar deranja mediul‛.  

La 28 februarie 1968, episcopul Márton Áron este invitat la primirea prim-

ministrului, care promite mari schimbări în privinţa cultelor, își cere scuze de 

la M{rton [ron şi de la elitele bisericeşti pentru întâmplările neplăcute din 

trecut, şi dezvăluie planul lui de industrializare a judeţelor Mureş şi Harghita, 

mai ales a oraşelor Târgu Mureş, Odorheiu Secuiesc şi Miercurea Ciuc. În 

timpul conferinţei, episcopul a avut posibilitatea de a vorbi cu Emil Bodnăraş, 

care a avut cel mai important cuvânt spus în situaţiile confesiunilor. 

Cum i-a fost promis episcopului M{rton [ron, el a şi primit drepturile 

înapoi, dar deja poporul nu a avut încredere în guvernul ţării; astfel, la 

drumurile de confirmaţie a fost mereu însoţit de un cordon din oameni care era 

organizat de conducerea comunelor. La Miercurea Ciuc a fost organizat pentru 

el o gardă de corp, care l-a însoţit pe episcop. Ăn locurile unde a dormit au fost 

puşi paznici lângă casă, iar când se deplasa dintr-o localitate în alta, oamenii îl 

însoţeau pe jos, pe cal şi pe bicicletă. Pe acest drum s-a întâlnit ultima dată cu 

tatăl lui, în satul Sfânt Dominic10. 

Revista Romano-Catolică din Ungaria, Om Nou, publică la data de 12 

octombrie 1969 ştirea că Episcopul M{rton [ron a plecat la Roma, ca să 

participe la Adunarea Sinodului Episcopal. În timpul sinodului, a ţinut un 

discurs despre o problemă fundamentală, numărul redus de preoți şi 

rezolvarea acestei chestiuni11. 

                                                           
10 P. Szőke J{nos, op. Cit. Pagina166-165 
11 Márton József, Az Erdélyi Egyházmegye története, Gloria, Cluj Napoca, 1993, pag.184 
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La începutul lunii martie 1974, episcopul Márton Áron a primit aprobarea 

de a face o vizită la Roma. Cu această ocazie, se întâlneşte cu Werenfried van 

Straatennal, care promite că va lua parte la finanţarea construcţiilor din Alba 

Iulia, unde au vrut să construiască o facultate de teologie. A purtat negocieri cu 

arhiepiscopul Luigi Poggi şi cu arhiepiscopul Casaroli. În timpul vizitei era 

oaspete la Germanicum-Hungaricum. După această vizită avea ca plan vizita la 

Viena, unde a vrut să se întâlnească cu cardinalul Mindszenty; aceasta întâlnire 

ar fi fost cea de-a doua dintre cei doi, dar ea nu a mai avut loc din cauza 

problemelor apărute în legătură cu cardinalul Mindszenty. 

Sănătatea lui M{rton [ron se deterioarase tot mai mult în anii petrecuţi în 

penitenciar, care l-au doborât. În tot acest timp, el ascundea acest lucru. În anii 

şaptezeci în România s-a dezvoltat o Uniune Socială, unde a participat şi 

episcopul Márton Áron, ca reprezentant al Biserici Romano-Catolice. La o 

şedinţă episcopului i s-a făcut rău. A fost examinat de doctorii Bucureşteni, ei i-

au acordat primul ajutor și a fost transportat Palatul Episcopal. De atunci tot 

mai des era vizitat de un profesor al facultăţii de Medicină şi a fost diagnosticat 

cu cancer la prostată.  

Ultimul circular adresat preoţilor şi credincioşilor l-a trimis în 15 mai 

1980. I-a anunţat pe credincioşi că papa Paul al II-lea, în data de 2 aprilie, l-a 

eliberat din funcţie şi a dezlegat de atribuţiile episcopiale, după o activitate de 

42 de ani. Urmaşul lui a devenit DR. Jakab Antal. În ultima scrisoare a lui 

M{rton [ron în care își ia rămas bun de la credincioşi săi, specifică: dragii mei 

credincioşi, din mila lui Dumnezeu de 42 de ani după moartea episcopului Vorbuchner 

Adolf în septembrie anului 1938 am fost numit ca conducător episcopal, mai tîrziu de 

Craciun ca Episcop al Transilvaniei, am preluat conducerea Biserici Romano-Catolice 

din Ardeal, am fost pus în fruntea Catolicismului de Papa Pius al XI-lea. 

Am văzut voia lui Dumnezeu în numirea mea, cu încrederea şi cu ajutorul 

Domnului meu, am acceptat treburile: Non recuso labore, Domnul meu dacă pentru 

poporul tău sunt folositor, nu voi refuza, accept munca. 

Trecerea anilor şi distrugerile făcute de război nici anii după război nu s-au dus 

fără urmă nici de asupra mea, au lăsat urme şi m-au pus psihic şi sufletesc la grea 

încercare. Voia lui Dumnezeu a fost să mă viziteze cu mai multe feluri de boli, care mă 

leagă de camera mea, şi mă blochează în activităţi episcopiale. De aceea în repetate 

rânduri l-am rugat pe Sfântul Părinte ca să mă dezlege de conducerea Bisericii 

Romano-Catolice. 

Sfăntul părinte a înţeles problema mea, şi în 2 aprilie am fost eliberat din funcţia 

de conducere, şi a fost ales înlocuitorul și urmaşul meu, în persoana Doctorului Jakab 
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Antal. Sunt foarte recunoscător, că a pus la fruntea creştinităţii pe un om priceput, 

conştiincios, şi foarte amabil. 

Vă rog foarte mult să-l primiţi pe noul vostru Episcop cu foarte multe dragoste şi 

să fiţi ascultători ca să-i uşuraţi sarcina. Dragii mei credincioşi în primul rând aş dori 

să vă întăresc în credință, şi vă las ca moştenire sufletul meu credincios.  

Omul credincios îl vede pe copilul lui Dumnezeu în orice om, şi atunci când se 

gândeşte altfel decât el, dacă vorbeşte pe o altă limbă şi poate are alte preocupare. Multe 

ori v-am rugat să vă iubiţi ca fraţii, acum când iau rămas bun de la voi iarăşi asta vă 

cer şi acest lucru este dorinţa mea. 

Vă rog să vă respectaţi reciproc şi să vă iubiţi. Credinţa este foarte importantă în 

viaţa omului să educaţi pe tinerii voştri şi să-i daţi o educaţie religioasă tinerilor. 

Numai prin iubire putem să ocolim războiul, numai aşa putem să găsim pacea 

adevărată în suflet, dacă suntem sinceri unul cu celălalt, nu ne e frică unul de celălalt, 

şi ne ajutăm reciproc în viaţă.  

Este porunca credinţei noastră să rămânem fraţi şi în afara bisericii, în viaţa de zi 

de zi, să ne interesăm de viaţa şi de destinul altora. 

Aşa să ne ajută Dumnezeu12. 

În 29 septembrie 1980, după multă suferinţă şi chin, episcopul Transilvaniei 

M{rton [ron a murit. Înainte cu o zi de a fi înmormântat, credincioşii, preoţii şi 

toţi care îl cunoşteau şi îl iubeau pe episcopul M{rton [ron au avut trecere liberă 

la sicriu. Mai mult de 10 mii de oameni s-au rugat împreună pentru liniştea 

sufletului lui în faţa sicriului. Slujba de înhumare a episcopului a avut loc în 4 

octombrie 1980, la ora 11, şi a fost celebrată de Cardinalul Lékai László împreună 

cu noul episcop al Ardealului, Dr. Jakab Antal.  

În concluzie, putem spune că episcopul M{rton [ron a arătat lumii, cu 

viaţa şi cu faptele sale, că trebuie să avem mereu credinţă în Dumnezeu, chiar 

şi în cele mai grele clipe, când credem că nu mai putem ieşi din întuneric, 

pentru că credinţa este Steaua stralucitoare în universul negru, care dă mereu 

speranţă şi încredere în ziua de mâine pentru oameni. El fiind conducătorul 

Biserici Romano-Catolice, a trebuit să apere credinţa oamenilor şi integritatea 

Bisericii. Patimile lui nu au fost în zadar, a reuşit să păstreze religia romano-

catolică în blocul comunist, a luptat pentru drepturile minorităţilor naţionale, 

şi chiar după torturarea lui de către Partidul Comunist Român a cerut 

credincioşilor săi, să se ierte reciproc, să nu poarte în suflet ură, să nu fie 

niciunul naţionalist, pentru că în faţa lui Dumnezeu suntem egali, chiar dacă 

vorbim limbi diferite. 

 

                                                           
12 P. Szőke J{nos, op. Cit. Pagina512-516 



 



 
228 

 

 

 

 

IONELA SORINA APETREI 

 

 

Abstract: The involvement of international actors in the civil war in Bosnia and 

Herzegovina led to its partial resolution by signing the Dayton Peace Accord, which 

marked a process of total reform and reconstruction of the newly created state. Also, 

during this period, we are witnessing progress from the former belligerents in terms of 

institutional dialogue and alignment towards democratic decision-making policy. Of 

course, these post-conflict developments have been achieved with the support of Euro-

Atlantic organizations, which have been involved using soft and military missions 

deployed in the region. Last but not least, in the last decade, Bosnia and Herzegovina 

has experienced a significant evolution, moving from the status of a country that 

whenever could be re-triggered an armed conflict to a country that nowadays has some 

aspirations for European integration.  

Keywards: conflict, civil war, post-conflict management, involved actors, 

mediation. 

 

Introducere  

 

Războiul civil din Bosnia-Herţegovina a fost unul dintre cele mai 

tumultoase conflicte desfăşurate la finalul secolului al XX-lea, perioadă în care 

nimeni nu s-ar fi aşteptat să se mai confrunte cu un război, având în vedere 

experienţele trecute. Declanşat pe fondul nemulţumirilor grupurilor etnice faţă 

de regimul impus de Miloşeveci, precum şi a dorinţei Republicilor, unite sub 

conducerea lui Iosif Broz Tito, de a-şi obţine indepedenţa.  
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Scopul acestei lucrări este de a analiza războiul din Bosnia-Herţegovina 

din perspectiva managementului conflictului, cât şi de a determina rolul şi 

implicaţia actorilor pentru soluţionarea pe cale paşnică a conflictului. Astfel, 

prima parte a lucrării surprinde principalele etape ale războiului de unde se 

observă poziţiile şi acţiunile adoptate de actorii implicaţi, poziții care au dus la 

escaladarea conflictului şi ulterior la soluţionarea parţială a acestuia. A doua 

parte a acestui studiu are în vedere detalierea contribuţiei actorilor externi, care 

au fost implicați în managementul conflictului. Astfel, vom vedea în ce măsură 

actorii au contribuit la soluţionarea sau amplificarea acestuia. Nu în ultimul 

rând, trebuie surprins impactul conflictului asupra Europei. Astfel, vom vedea 

că se consolidează antagonismele dintre duşmanii istorici ai regiunii, iar 

relaţiile de cooperare dintre Comuniatea Europeană (CE) şi Alianţa Nord 

Atlantică (NATO) devin mai productive reuşind să aplice un management 

post-conflict care a contribuit la stabilizarea zonei, şi cu siguranţă celelalte state 

ale Europei au învăţat să gestioneze valurile de emigranţi. 

Metodologia folosită în lucrare, în primă fază, are în vedere colectarea 

datelor din sursele primare relevante acestei problematici, precum: Rezoluțiile 

ONU care au oferit baza legală de acțiune pentru intervențiile actorilor în 

război, și Acordul de la Dayton, acord în care sunt stipulate condițiile de 

încetare a acestui conflict. Din conținutul rezoluțiilor s-au extras motivele 

adoptării rezoluției de acțiune, părțile care erau mandatate pentru aplicarea 

acestora, cât și date legate de perioada în care s-au adoptat. Din Acordul de la 

Dayton s-au utilizat strict informațiile ce priveau noile hotărâri asupra cărora 

părțile combatante au fost de acord pentru încetarea ostilităților. Pentru 

realizarea celorlalte elemente din lucrare s-au utilizat cărți, articole de 

specialitate și surse online, printre care se regăsesc site-urile oficiale ale ONU și 

NATO. Astfel, prima parte a lucrării a avut în vedere realizarea unei analize 

istorice inspirată, cu precădere, din perspectiva autorilor români, care a oferit 

fundamentul pentru analiza managementului conflictului propriu-zis și 

implicit pentru implicarea diferiților actori. În ceea ce privește etapele 

conflictului cât și implicațiile actorilor în managemantul acestuia s-au utilizat 

surse care au oferit o imagine din mai multe perspective, încercând să se 

surprindă cât mai obiectiv pozițiile acestora. 

  

I. Contextul și etapele războiului civil din Bosnia-Herțegovina 

 

Conflictul din Bosnia-Herțegovina își are originile cu mult înaintea 

izbucnirii războiului propriu-zis din anul 1992. De aceea propun să începem 
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analiza de față din anul 1980, an ce marchează moartea președintelui Iosif Broz 

Tito. Tito a fost singura persoană care în perioada comunistă a reușit să 

intergreze statele din Balcani și să mențină unitatea teritorială a fostei Iugoslavii. 

Acest fapt s-a datorat politicii sale ce privea naționalitățile, politică prin care s-a 

asigurat o conviețuire rodnică și pașnică a popoarelor republicii federale.  

Această conviețuire a fost posibilă nu doar carismei lui Tito, ci și premiselor ideologice 

marxiste care se aflau la baza acestei politici, precum și mulțumită deschiderii sale 

internaționale, poziție ce-i garanta coexistența între națiuni diverse1. De asemenea, 

Republica Federală Iugoslavia a cunoscut în perioada comunistă stabilitate 

politică rezultată din eforturile lui Tito de a suprima sentimentele etnice din 

procesul politic. Un alt element introdus de Tito era distribuirea posturilor de 

conducere din Bosnia-Herțegovina, pe baza unui algoritm atent calculat, ținând 

cont de cele trei comunități etnice (musulmani bosniaci, sârbi și croați)2.  

Odată cu moartea lui Tito din 1980 încep să se facă vizibile aspirațiile 

naționaliste în Iugoslavia, declanșându-se o criză de autoritate. În acest 

context, în Bosnia-Herțegovina musulmanii bosniaci sunt acuzați de 

propagandă ostilă, sârbii sunt nemulțumiți că au pierdut statutul de principal 

grup etnic în republică, iar croații acuză un complot sârbo-musulman menit să 

bareze afirmarea și reprezentarea corespunzătoare3. 

În 1985, Academia Științifică din Serbia redacteză o notă prin care îl 

condamnă pe Tito că a dus o politică anti-sârbă. În notă se afirmă că politicile 

lui Tito au creat disparități regionale în ceea ce privește veniturile și că 

majoritatea albaneză din Kosovo a recurs la genocid în rândul sârbilor. 

Sentimentul naționalist al sârbilor se intensifică în momentul în care Slobodan 

Miloșevici, în fruntea Partidului comunist al sârbilor, a ținut un discurs în 

Kosovo care a adunat susținători pentru cauza sârbă4. Miloșevici a fost figura 

politică sârbă dominantă ce exercita controlul de facto asupra guvernului 

federal, precum și asupra celui republican, fiind persoana cu care Comunitatea 

Europeană a negociat o varietate de planuri de pace și acorduri cu privire la 

conflictele de pe teritoriul fostei Iugoslavii5. Acesta era adeptul comunismului, 

                                                           
1 Constanzo Casucci,  Dezmembrarea Iugoslaviei – o crimă a Europei, în Societate şi Cultură. 

NouaAlternativă‛, nr. 3, 1993,  p. 19. 
2 Daniel Diaconescu, Experienţa unei ţări desprinsă din fosta Iugoslavie, candidată la aderarea la Uniunea 

Europeană, în Consiliul concurenţei, nr.4, 2009, pp.2-6. 
3 Ibidem. pp.8-10. 
4 Stathis N. Kalyvas, Nicholas Sambanis, Origins and Violence Dynamics în: Understanding Civil War, vol 

II, Washington, The World Bank, 2005, p. 192. 
5 Marius Anton, NATO şi războiul din Bosnia şi Herţegovina, în AnaleleUniversităţii „OVIDIUS‛ – 

SeriaIstorie, Volumul 4, 2007, p.29. 
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deoarece a cunoscut o importantă dezvoltare și afirmare încă din timpul 

conducerii lui Tito, considerându-l pe acesta din urmă un model. În 1989 are 

loc o acțiune de supunere totală a Iugoslaviei față de persoana sa. Țelul său, 

inițial, era de a-și impune controlul asupra creației lui Tito, dar când acest 

lucru s-a dovedit imposibil s-a decis să destrame Iugoslavia pentru ca ulterior 

să o recucerească bucată cu bucată doar pentru el6. 

O altă personalitate marcantă din istoria acestui conflict este Alij 

Izetbegovici, primul președinte al statului independent Bosnia și Herțegovina. 

Izetbegovici este liderul musulman sprijinit de Statele Unite ale Americii și 

Alianța Nord Atlantică. Acesta, împreună cu guvernul său, a urmărit crearea 

unei Bosnii independente și multietnice. Deși era un aprig susținător al religiei 

musulmane a căutat ca populația de altă religie să primească drepturi egale cu 

musulmanii. Principalul scop al lui Izetbegovici era ca Bosnia să fie 

recunoscută ca stat independent și suveran7. 

Anul 1990 este marcat de organizarea primelor alegeri libere pluripartide. 

Cu toate acestea, încep să se facă din ce în ce mai vizibile neînțelegerile dintre 

diferitele comunități etnice. Astfel, în cazul Bosniei-Herțegovina încep să apară 

neînțelegeri cu privire la distribuția puterii în stat. Etnicii musulmani 

acaparează funcțiile cele mai importante în stat, fapt ce stârnește nemulțumire 

din partea sârbilor și a croaților. În acest context, guvernul bosniac controlat de 

musulmani inițiază un referendum la 29 februarie 1992 pentru obținerea 

independenței. Acțiunea este susținută de Comunitatea Europeană (CE) însă 

este blamată de sârbii din regiune care consideră că încalcă Constituția 

Iugoslaviei8.Fără să ţină cont de părerea sârbilor, la data de 03 martie 1992, Alij 

Izetbegovici proclamă independența republicii Bosnia-Hețegovina, Sarajevo 

devenind astfel câmp de luptă în pregătire. În 25 martie 1992, la fel de inflexibil 

în urmărirea obiectivului strategic, se dovedește și guvernul bosniac, deoarece 

declară că au acceptat planurile anteriore doar în ideea recunoașterii cât mai 

grabnice, de către țările membre ale CE, a statului Bosnia-Herțegovina. 

Perseverențele în această direcție au atras după sine recunoașterea Bosniei-

Herțegovina de către Bulgaria, Turcia, Libia, Iran, NATO, precum și CE9. 

Recunoașterea independenței Bosniei-Herțegovina a determinat declanșarea 

                                                           
6 Dusko Doder şi Louise Branson, Miloşevici. Portretul unui tiran, Timişoara, Editura Bic All, 2004, p.83. 
7 Davin Binder,Alija Izetbegovic, Muslim Who Led Bosnia, Dies at 78, The new york 

times,http://www.nytimes.com/2003/10/20/world/alija-izetbegovic-muslim-who-led-bosnia-dies-at-

78.html?pagewanted=all, accesat la date de 06.05.2017. 
8Stathis N. Kalyvas and Nicholas Sambanis, op. cit. pp. 192-193. 
9 C.I.Cristian, Sângeroasa destrămare Iugoslavia,Bucureşti, Editura Sylvy, 1994, pp.103-105. 

http://www.nytimes.com/2003/10/20/world/alija-izetbegovic-muslim-who-led-bosnia-dies-at-78.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2003/10/20/world/alija-izetbegovic-muslim-who-led-bosnia-dies-at-78.html?pagewanted=all
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războiului propriu-zis pe teritoriul acesteia de către sârbi. Între 25-28 martie 

1992, din cauza ofensivelor politice de anvergură are loc o intensificare a 

luptelor de pe întreg teritoriul. Printre acestea trebuie menționate cele din zona 

Neum (ieșirea spre Adriatică) și cele din raionul Bosanskki Brod (asigurarea 

unui coridor între Serbia și sârbii din Bosnia Herțegovina și Croația). În această 

etapă a conflictului, pozițiile actorilor implicați în conflict se defineau astfel: 

armata iugoslavă (JNA) sprijinea forțele locale sârbe, ceea ce îi determină pe 

musulmani și croați să opună rezistență armetei. În urma confruntărilor se 

prăbușesc structurile și se periclitează funcționalitatea instituțiilor statului, 

Republica Sârbă și Bosnia-Herțegovina recurgând la organizarea ministerului 

de interne și a poliției proprii10. 

Momentul culminant al acestui conflict este reprezentat de destrămarea 

alianței dintre bosniaci și croați din anul 1993, moment în care izbucnește un 

alt conflict paralel între bosniaci și croați. Acesta este și momentul în care 

misiunea NATO de menținere a păcii din zonă se transformă într-o misiune 

armată conform capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite11. 

Anul 1995 este marcat de ofensiva armatei Republicii Srpska împotriva a 

trei enclave musulmane din estul Bosniei, ce se încheie cu ocuparea a două 

dintre ele. În decursul aceluiaș an, în luna august, forțele armate bosniace, 

croate și ale croaților din Bosnia lansează o ofensivă asupra teritoriilor ocupate 

de sârbi în Croația și Bosnia. Această ofensivă primește susținere din partea 

NATO, care se ocupă de transmiterea de informaţii și lovituri aeriene. 

Acțiunea în cauză este întreruptă odată cu intervenția Statelor Unite ale 

Americii, care adresează un ultimatum tututor părților și solicită încetarea 

luptelor și începerea tratativelor de pace12. 

La data de 1 noiembrie 1995, președinții Croației, Serbiei și Bosniei-

Herțegovina încep convorbirile de pace la baza militară de la Dayton, Ohio, 

SUA, urmând ca la 14 decembrie să se semneze oficial Acordul de la Dayton la 

Paris. În linii mari, tratatul de pace de la Dayton stabilește că Bosnia rămâne un 

stat independent, între granițele actuale, cu un teritoriu împărțit între Federația 

croato-musulmană (51%) și sârbii Bosniaci din Republica Srpska (49%). De 

asemenea, statul va avea o conducere unitară, cu un parlament bilateral, 

președinție unică, curte constituțională și un guvern central cu atribuții în 

politica externă, comerț exterior, politică monetară și probleme de cetățenie. 

                                                           
10 C.I. Cristian, op.cit.,p.104. 
11 Stathis N. Kalyvas, Nicholas Sambanis, op. cit. p.193 
12 Daniel Diaconescu, op. cit. p.8. 
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Capitala a rămas la Sarajevo, declarat oraș deschis, dar împărțit în 10 districte 

aflate sub control musulman13. Odată cu semnarea acestui acord au încetat 

ostilitățile din întreaga regiune, urmând să se evidențieze problemele de ordin 

economic, de infrastructură, precum și cele sociale. Încetarea ostilităților s-a 

realizat doar la nivel teoretic, noile state formate confruntându-se cu dezastrele 

cauzate de război. 

 

II. Actorii implicați și impactul asupra managementului conflictului 

 

1. Statele Unite ale Americii (SUA) 

 

Pe fondul escaladării conflictului din Bosnia-Herțegovina, SUA a hotărât 

să întervină pentru soluționarea acestuia. În acest context, SUA și-a propus să-i 

determine pe combatanți (sârbi, musulmani și croați) să semneze un acord de 

încetare a focului. Strategia administrației Clinton a fost, în primul rând, de a 

reuni croații și musulmanii împotriva sârbilor și în al doilea rând, de a 

introduce în procesul de negociere alți actori, care să contrabalanseze situația 

sârbilor. Astfel, Federația Rusă avea rolul de a susține sârbii în medierea 

propusă de SUA. Cu toate acestea, Washingtonul s-a asigurat că decizia nu 

rămâne în seama părților, astfel a înaintat planul de mediere American, plan cu 

care trebuiau să fie deacord toți combatanții. Totodată, administrația Clinton a 

hotărât să intervină direct în teatru de război bombardând zonele controlate de 

sârbi, ca o măsură suplimentară prin care se asigura că partea sârbă nu va 

opune rezistență pe parcursul negocierilor. Richard Holbrooke, mediatorul ales 

de Washington a fost implicat într-o diplomație de transfer între Belgrad, 

Sarajevo și Zagreb prin care trebuia să determine liderii balcanici să negocieze 

pe teritoriul american, fapt materializat la data de 1 noiembrie 1995 când încep 

propriu-zis negocierile de pace, la baza militară din Dayton, Ohio. În timpul 

negocierilor, Holbrooke a recurs la presiuni asupra președinților Serbiei, 

Croației și Bosniei-Herțegovina pentru ca aceștia să fie de acord cu condițiile 

de pace14. 

 

                                                           
13 Radu Ciobotea, Război fără învingători, Timişoara, Tipografia Timişoara, 1998, pp.271-173 și Dayton 

Accords disponibil online: https://www.state.gov/p/eur/rls/or/dayton/, accesat la data de 06.05.2017. 
14 Ivo H. Daalder, Decision to Intervene: How the War in Bosnia Ended,în Brookings, 1998, disponibil online: 

https://www.brookings.edu/articles/decision-to-intervene-how-the-war-in-bosnia-ended/, accesat la 

data de 07.05.2017  

https://www.state.gov/p/eur/rls/or/dayton/
https://www.brookings.edu/articles/decision-to-intervene-how-the-war-in-bosnia-ended/
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2. Grupul de contact (Franța, Germania, Rusia, Marea Britanie și Statele 

Unite ale Americii) 

 

Ideea creării grupului de contact pentru rezolvarea contingentelor din 

Bosnia a venit din partea lui David Owen și Thorvald Stoltengerg și 

reprezentanții Statelor Unite ale Americii în cadrul Conferinței Internaționale 

privind fosta Iugoslavie (ICFY). Grupul și-a declarat existența la data de 19 

aprilie 1994, organizând prima s-a întâlnire o saptamână mai târziu la Londra. 

Acesta a reunit actori globali ce împărtășeau interese strategice în Balcani și 

care aveau pârgiile necesare pentru a influența procesul diplomatic din regiune 

astfel încât să se ajungă la soluționarea pe cale pașnică a conflictului. Grupul 

reunea Franța, Germania, Rusia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, 

scopul acestora fiind de coordonare separată a eforturilor diplomatice înaintate 

de Comunitatea Europeană, Rusia și Statele Unite15. În cadrul grupului, Rusia a 

avut rolul de a influența partidul sârb, având în vede legăturile lor istorice. 

Prezența Germaniei în cadrul grupului poate fi explicată datorită relațiilor sale 

cu croații cât și datorită intereselor politice împărtășite alături de Statele Unite, 

iar prezența celorlalte state este datorată calității de membru cu drept de veto în 

Consiliul de Securitate al ONU. Eforturile Grupului de Contact au fost 

recunoscute de către Consiliul de securitate al ONU prin rezoluția 942 din 

1994, unde își exprimă aprobarea pentru soluționarea conflictului din Bosnia-

Herțegovina16. În cadrul grupului britanicii şi francezii au condamnat 

intervenţia Statelor Unite în conflictul din Balcani susţinând ideea că Europa 

trebuie să îşi rezolve singură propriile probleme. Pe de altă parte, ruşii au 

susţinut cauza sârbilor, ba chiar s-au folosit de războiul bosniac ca o pârghie de 

lansare în sfera internaţională17. 

 

3. Comunitatea Europeană(CE) și Alianța Nord-Atlantică (NATO) 

 

Intensificarea conflictului din Bosnia-Herțegovina a atras după sine 

marginalizarea Comunității Europene, care era prezentă în zonă cu misiuni 

soft de soluționare a conflictului, de către ONU, Statele Unite ale Americii, 

NATO precum și de către Grupul de Acțiune. Cu toate acestea, CE a continuat 

                                                           
15 Qerim Qerimi, An Informal World: The rol and status of „Contact Group‛  under international  law, 

în Chicago-Kent | Journal of International and Comparative Law, nr. 7, 2007, p. 14.  
16 The Security Council, Resolution 942 (1994), disponibil online: 

http://www.nato.int/ifor/un/u940923b.htm, accesat la data de 07.05.2017. 
17 Marius Anton, op.cit., p.27. 

http://studentorgs.kentlaw.iit.edu/jicl/
http://www.nato.int/ifor/un/u940923b.htm
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să joace un rol esențial în eforturile diplomatice din zonă prin punerea în 

aplicare a sancțiunilor impuse de ONU, cât și prin acordarea de ajutor 

umanitar. Prezența CE în cadrul negocierilor de la Dayton a fost doar 

reprezentativă, aceasta a început să constituie un factor important în cadrul 

conflictului după semnarea Acordului de încetare al focului. În decembrie 1995 

la întrunirea Consiliului European de la Madrid, CE și-a exprimat 

angajamentul de a contribui la punerea în aplicare a aspectelor civile stabilite 

prin Acordul de la Dayton18. Pe lângă misiunile civile și militare derulate în 

Bosnia, aceasta a lansat și o serie de inițiative de natură politică, economică şi 

socială, cu scopul de a susține drumul spre stabilizare, democratizare și 

integrare euro-atlantică. În acest sens, Comunitatea Europeană a inclus Bosnia-

Herțegovina în Procesul de Stabilizare și Asociere (PSA), ce constituie cadrul în 

care au loc discuțiile pentru aderarea la UE19. 

În acord cu ONU, NATO a fost autorizat să patruleze spaţiul aerian sârb 

declarat zonă de război interzisă şi să folosească raiduri aeriene, atunci când 

este nevoie. Pentru a se evita o soluţie decisivă la această problemă şi pentru 

minimizarea impactului influenţei SUA în zonă, s-a hotărât ca tasta de 

comandă pentru raidurile aeriene să fie în mâinile şefului civil ONU în fosta 

Iugoslavie, până în iulie 199520. După semnarea Acordului de pace, NATO a 

condus forța de implementare (IFOR), începută în decembrie 1995, prin care 

trebuiau puse în aplicare aspectele militare ale Acordului. Aceasta a fost 

înlocuită de Forța de Stabilizare (SFOR), care a contribuit la menținerea unui 

mediu sigur precum și la facilitarea reconstrucției țării. În 2004 misiunea se 

încheie iar Uniunea Europeană preia rolul NATO de stabilizare în zonă. NATO 

continuă să ofere sprijin UE de planificare logistică și comandă pentru 

operațiunea Althea, în conformitate cu acordurile Berlin Plus21. 

 

4. Turcia şi Organizația Națiunilor Unite (ONU) 

 

În procesul disoluției Iugoslaviei, Turcia a fost printre primele state care 

au recunoscut Bosnia-Herțegovina. Escaladarea conflictului din Bosnia, reacția 

                                                           
18 ANA E. JUNCOS, The EU’s post-Conflict Intervention in Bosnia and Herzegovina: (re)Integrating the 

Balkans and/or (re)Inventing the EU?,în Southeast European Politics, vol. VI, nr. 2, 2005, pp. 94-96. 
19 Cristina Bogzeanu, Rolul NATO și al UE înmanagementul crizelor din Balcanii de Vest, Bucureşti,  

EdituraUniversităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2011, p. 25. 
20 Marius Anton,  op. Cit. p. 27. 
21 North Atlantic Teaty Organization,  Peace support operations in Bosnia and Herzegovina, 2015, 

disponibil online: http://www.nato.int/cps/in/natohq/topics_52122.htm, accesat la data de 07.05.2017. 

http://www.nato.int/cps/in/natohq/topics_52122.htm
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opiniei publice din Turcia față de Serbia şi lipsa unui răspuns ferm al 

Occidendului în ceea ce privea soluționarea conflictului, au forțat Turcia să-și 

schimbe politica din zonă. În consecință, politica Turciei a devenit mai activă, 

multilaterală și pro bosniacă. Ea a solicitat organizațiilor internaționale 

implicate în managementul conflictului din Bosnia să depună eforturi mai 

serioase, avertizând cu privire la consecințele probabile care puteau rezulta pe 

fondul escaladării acestuia. Totodată, în cadrul Conferinței pentru Securitate și 

Cooperare în Europa reprezentanții turci la ONU au încercat să-și convingă 

omologii occidentali de necesitatea aplicării presiunilor asupra Serbiei în 

vederea opririi războiului. De asemenea, Turcia a susținut intervenția militară 

internațională împotriva Serbiei, cât și ridicarea embargoului asupra armelor 

impus Bosniei, motivând în toate forumurile internaționale că acesta este 

ineficient întrucât sârbii bosniaci au primit deja bunurile Armatei Federale 

Iugoslave și în ciuda embargoului au reușit să își procure arme. Una dintre cele 

mai importante inițiative luate de Turcia pentru soluționarea conflictului a fost 

Planul de acțiune înaintat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la data 

de 7 august 1992. Acesta detalia măsurile diplomatice și militare necesare 

pentru a opri ofensiva din partea Serbiei, fiind primul plan de acțiune de pe 

scena internațională. Planul viza, în special, agresiunea sârbă, care a pus în 

pericol independența, unitatea și integritatea teritorială a Bosniei-Herțegovina, 

iar soluționarea acestei problematici se putea realiza prin descurajarea 

agresorului și aplicarea de sancțiuni eficiente și avertismente credibile. Astfel, 

planul presupunea realizarea de atacuri aeriene limitate și impunerea unei 

zone aeriene fără posibilitate de zbor deasupra Bosniei22. O altă contribuţie a 

Turciei a constat în furnizarea de efective militare pentru misiunile NATO şi 

ONU, în ciuda opoziţiei venite din partea ţărilor Balcanice şi a Greciei. 

La fel ca în cazul NATO sau CE, ONU a depus eforturi pentru 

soluționarea conflictului, acestea materializându-se sub forma operațiunilor de 

menținere a păcii, asigurându-se de crearea condițiilor necesare implementării 

acestora prin intermediul rezoluțiilor. Un exemplu în acest sens este misiunea 

UNPROFOR, lansată la 21 februarie 1992 prin rezoluția 743 și autorizată în 7 

aprilie 1992 prin intermediul rezoluției 749. Extinderea conflictului în Bosnia-

Herțegovina a determinat reprezentanții ONU să lărgească mandatul și forța 

                                                           
22 Mustafa Aksaç, Turkey`s military efforts for peace in the Balkans, Ankara, The Department of 

International Relations Bilkent Univerity Ankara, 2003, pp. 17-19. 
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UNPROFOR pentru a asigura securitatea și funcționalitatea aeroportului de la 

Sarajevo și totodată, pentru a oferi asistență umanitară în oraș și împrejurimi23. 

 

III. Impactul războiului asupra Europei  

 

Procesul de dezintegrarea a fostei Iugoslavii și implicit războiul din 

Bosnia a condus la consolidarea antagonismelor dintre „dușmanii istorici‛ ai 

acestei regiuni și NATO. În cazul de față, Grecia și Turcia au contribuit la 

deteliorarea capacității de acțiune a NATO în zonă. Cele două state balcanice 

care sunt în dezacord cu privire la limitele apelor teritoriale, ale teritoriilor din 

Marea Egee, ale spațiului aerian, precum și divergențele cu privire la Cipru, au 

sprijinit diferite părți în acest conflict. 

Astfel, Grecia s-a opus sancțiunilor internaționale ce vizau Serbia și a 

încercat să contribuie la reducerea lor. În cadrul Alianței Nord-Atlantice, 

Grecia a fost statul ce a manifestat cele mai mari rezerve împotriva posibilelor 

lovituri aeriene ale NATO pentru Serbia. În contrast cu Grecia, Turcia s-a 

alăturat musulmanilor bosniaci. Aceasta și-a luat angajamentul pentru 

ridicarea embargoului împotriva armelor musulmanilor. Totodată, 

redescoperirea Balcanilor ca sferă istorică și de interes pentru Turcia a 

determinat-o să înainteze demersurile necesare pentru construirea relațiilor 

politice și militare cu Croația, precum și cu entitatea musulmano-croată din 

Bosnia-Herțegovina. Acest fapt a fost interpretat de elitele politice ale Greciei 

ca fiind ostil față de aceasta24.  

Efectul imediat al conflictelor armate din regiune a constat în destabilizarea 

zonei din punct de vedere politic și economic, ceea ce a dus la mișcări ale 

refugiaților către țările din UE. Printre țările de destinație alese de refugiați se 

numără Germania, Austria, Italia și Grecia, țări asupra cărora fenomenul 

migrației a creat instabilitate economică. Astfel, Germania și Austria au fost țările 

europene care au primit majoritatea din totalul de 900.000 de refugiați fugiți din 

Bosnia-Herțegovina. Pentru Austria, programul de ajutor al refugiaților bosniaci 

a fost cel mai mare de până atunci, costurile acestuia ajungând la 5 miliarde 

șilingi austriece, din primăvara anului 1992 până la sfârșitul lunii iulie 1998. 

Această situație a refugiaților din Austria și Germania a determinat cele două 

                                                           
23 The Security Council, Resolution 942 (1994), disponibil onlinehttp://www.nato.int/ifor/ 

un/u920407a.htm, accesat la data de 07.05.2017. 
24 PredragJureković, Efects of the conflicts in South-Sclavicalbanian area on Europe, in Security Political 

Dialogue 1999,  pp. 9-10, disponibil online: http://www.bundesheer.at/wissen-forschung/publikationen/ 

beitrag.php?id=342, accesat la data de  07.05.2017. 

http://www.nato.int/ifor/un/u920407a.htm
http://www.nato.int/ifor/un/u920407a.htm
http://www.bundesheer.at/wissen-forschung/publikationen/beitrag.php?id=342
http://www.bundesheer.at/wissen-forschung/publikationen/beitrag.php?id=342
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state să solicite ajutor financiar CE, considerând că trebuie creat un fond comun, 

care să acopere costurile privind refugiații, totodată guvernele celor două state 

solicitând CE să ofere o mai mare atenție asupra situației din zonă pentru a se 

evita valurile ulterioare de refugiați25. 

Conflictul din Bosnia-Herțegovina a oferit Comunității Europene, ulterior 

Uniunii Europene(UE) cât și Alianței Nord-Atlantice o lecție deosebit de 

importantă referitoare la raportarea lor asupra managementului conflictului. 

Astfel, cooperarea dintre cele două organizații a influențat considerabil modul 

în care se raportează la mediul de securitate cât şi una față de cealaltă. 

Susținerea oferită de NATO, Comunității Europene pentru crearea dimensiunii 

de securitate și apărare, la început prin Identitatea Europeană de Securitate și 

Apărare și ulterior prin acordurile „Berlin +‛, a determinat cele două 

organizații să perceapă mediul de securitate în mod similar. Acest fapt se poate 

observa în managementul crizei din Bosnia-Hertegovina, imediat după 

încheierea Acordului de la Dayton, când Alianța Nord-Atlantică a derulat 

misiuni militare, în special în momentele de apogeu ale crizei, în timp ce 

Comunitatea Europeană a venit în completarea efortului NATO cu misiunile 

civile în managementul crizei26.  

 

Concluzii  

 

Prezenţa internaţională în Balcanii de Vest, în special cea a NATO şi a UE, 

a determinat stabilizarea acestora din punctul de vedere securitar fără ca 

aceasta să echivaleze însă şi cu absenţa completă a crizelor care, deşi nu au o 

natură militară, au impact considerabil asupra securităţii regionale. De 

asemenea, strategiile adoptate de actori pentru soluționarea conflictului au 

eșuat lamentabil, dacă ne raportăm la perioada imediat următoare semnării 

Acordului de Pace de la Dayton, când Bosnia-Herțegovina devenise o ruină 

datorită confruntărilor armate.  

Sfârșitul războiului din Bosnia-Herțegovina a culminat cu o perioadă de 

reconstrucție sub atenta supraveghere a UE și NATO, organizații care și-au 

asumat rolul de a oferi asistență militară, economică și guvernamentală, menite 

să ofere stabilitate în zonă. Cu toate că în cazul de față nu se poate discuta de 

un conflict soluționat, aceasta datorită prezenței trupelor de menținere a păcii 

de pe teritoriul Bosniei, în prezent asistăm la progrese din partea Bosniei-

                                                           
25 Ibidem, pp. 10-11. 
26 Cristina Bogzeanu, op.cit., pp. 30-31. 
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Herțegovina, care din țară aflată în război și-a schimbat statutul în țară 

potențial candidată la organizațiile euro-atlantice. 

În ceea ce privește încetarea ostilităților din Bosnia-Herțegovina, aportul 

cel mai mare a venit din partea Statele Unite, care prin intermediul politicilor 

aplicate de administrația Clinton au reușit să determine combatanții să cadă de 

acord asupra soluționării pe cale pașnică a conflictului, fapt ce a evidențiat din 

nou incapacitatea CE de gestionare a conflictului. 
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 MIHAI CONSTANTINESCU 

 

 

Abstract: Terrorism, global warming and ... Russia, the most captivating and 

controversial issues of the moment, the first two being kept in the shadow of the third 

because the last decade has been marked by the Russian Federation's re-emergence on 

the international scene, - and recovering the influence and position at the mass of the 

rich, it has been actively involved in the planning of the events with a planetary stake, 

whether we are talking about the elections in France, the United States, Britain, or, 

about the war in Syria, Moscow did not hesitate to reiterates the hopes of becoming 

again a superpower, being ready to play at the limit of supportability, such as the Cold 

War USSR.In this paper, issues dealing exclusively with population dynamics will be 

dealt by a briefly reviewing of the most important events of the 20th and 21st centuries 

and their impact on the demographic topicality of the Russian Federation, seeking a 

clear delimitation between the myth and the reality of the Russian demographic 

decline. From these objectives, the following question arises: how real is the 

demographic decline of the Russian Federation? 

Keywords: demography, birth rate, death rate, natural growth 

 

Introducere  

 

Tumultul a fost întotdeauna o constantă de bază în istoria Rusiei, fie că 

vorbim de Imperiul Țarist, Uniunea Sovietică sau Federația Rusă, poporul, sau 

mai bine zis, popoarele acestui stat au gustat atât din gloria învingătorilor, cât 

și din umilința învinșilor, fiind în pragul dispariției sub invazia tătarilor, sau 

pe cale de a exercita o dominație totală, în veacul trecut. 

                                                           

 Student la specializarea Studii de Securitate, Facultatea de Istorie și Filosofie, din cadrul Universității 

Babeș-Bolyai și membru al Colegiului Studențesc de Performanță Academică al UBB Cluj-Napoca. 

Lucrare coordonată de domnul Dr. Mihnea Stoica, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-

Bolyai. 



 
241 

 În zilele noastre sunt câteva voci, mai mult sau mai puțin credibile, care 

afirmă că, ce nu au reușit să săvârșească tătarii, este aproape să ducă la 

îndeplinire guvernul moscovit, anume, extincția poporului rus. Printr-un set 

de politici demografice defectuoase, populația Federației se află în declin de 

aproximativ 25 de ani, prognoze sumbre enunțând scenarii 

precumscădereanumărului de locuitori cu aproximatv 20 de milioane de 

oameni în următoarele decenii, cumulată cu o miscșorare drastică a ponderii 

etnicilor ruși din totalul cetățenilor rezidenți pe teritoriul Federației. 

 Lucrarea de față nu încearcă să facă abstracție de aceste pronosticuri, ci, 

din contră, aducând în atenția cititorului o serie de evenimente și atitudini din 

istoria contemporană, încearcă să găsească un raport cauză-efect coerent, în 

baza căruia să deseneze un tablou clar al situației din prezent, din care să 

reiasă concluzii și tendințe plauzibile. 

 Având pretenția că înfăptuim un studiu științific, trebuie să ținem cont 

de faptul că, noțiunile și conceptele specifice și destul de tehnice, pot crea 

confuzii semantice cititorului, îngreunându-i înțelegerea de ansamblu a 

tematicii, așadar, Capitolul 2 va fi dedicat în întregime rezolvării acestor 

impedimente de natură terminologică. 

 În cuprinsul Capitolelor 3-7 vor fi abordate cele mai relevante aspecte 

istorice ale secolului XX, măsurile și ideologiile care au influențat într-un mod 

pozitiv sau negativ evoluția populației în interiorul statului rus, fie el Imperiu, 

Uniune sau Federație. 

 Capitolul 8 ne poartă din trecutul recent spre prezent, mai precis, 

perioada lui Vladimir Putin și impactul acestuia asupra problemelor ce țin de 

dinamica populației, Capitolele 9 și 10 fiind rezervate enunțării unor concluzii 

si prognoze, capabile să răspundă la întrebarea fundamentală a acestei 

cercetări, si anume, cât de real este declinul demografic al Federației Ruse? 

 

Delimitări cronologice 

 

Cunoașterea cu precizie a conceptelor cheie ce se regăsesc în cadrul unei 

lucrări științifice reprezintă practic fundația pe care se va construi cunoașterea 

dobândită ulterior de cititor, așadar este de datoria autorului să prezinte 

definițiile acestor termeni, asigurându-se astfel că mesajul transmis este corect 

perceput de către cei ce doresc să aprofundeze subiectul dat. 

 Parcurgând acest studiu veți întâlni denumiri precum: 
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 Demografie - știința care, prin metode cantitative, studiază fenomene și 

procese privitoare la numărul, repartiția geografică, structura, densitatea, 

mișcarea populației umane și compoziția ei pe grupe de vârstă1. 

 Emigrația –se referă la plecările (ieșirile), de populație dintr-o anumită 

zonă, indiferent de mărimea sau nivelul taxonomic al acesteia2. 

 Imigrația – definește populația migrantă, sosită sau intrată într-o zonă 

sau localitate3. 

 Îmbătrânirea populației – creșterea ponderii persoanelor vârstnice (peste 

60-65 de ani) în totalul populației4. 

 Risc demografic – o referire la consecința negativă a unei acțiuni sau a 

unui comportament, individual sau colectiv5. 

 Nupțialitatea – definește mulțimea căsătoriilor încheiate sau existente 

într-o perioadă de timp determinată, de regulă un an calendaristic6. 

 Divorțialitatea – reprezintă mulțimea divorțurilor care s-au produs într-

o populație în decursul unei perioade de timp, de obicei un an calendaristic7. 

 Natalitatea – caracterizează mulțimea născuților vii în cadrul unei 

colectivități umane8. 

 Fecunditatea – reprezintă capacitatea fiziologică a femeii sau a cuplului 

conjucal de a naște copii vii9. 

 Fertilitatea – manifestarea afectivă a fecundității femeii, cuplului sau a 

unei populații de a naște copii vii10. 

 Mortalitatea generală – cuprinde mulțimea deceselor produse în cadrul 

unei populații, într-o perioadă de timp determinată, de obicei un an11. 

 Bilanțul demografic natural/Sporul natural – reprezintă diferența dintre 

numărul născuților vii și numărul celor decedați în cadrul unei populații, într-o 

anumită perioadă de timp, de regulă 1 an12. 

 

 

                                                           
1 https://dexonline.ro/definitie/demografie, accesat la data de 10.05.2017. 
2 Constantin Vert, Geografia populației – teorie și metodologie, Editura Mirton,Timișoara,  2001, p. 76. 
3 Ibidem, p. 78. 
4 Traian Rotaru, Studii demografice, Polirom, Iași2010, p. 78. 
5 Ibidem, p. 95. 
6 Constantin Vert, op.cit.,  p. 54. 
7 Ibidem,p. 55. 
8 Ibidem,p. 55. 
9 Ibidem, p. 55. 
10 Ibidem, p. 55. 
11 Ibidem, p. 55. 
12 Ibidem, p. 55. 

https://dexonline.ro/definitie/demografie


 
243 

Situația demografică a Împeriului Țarist 

 

Căutând sursa actualelor probleme cu care se confruntă Federația Rusă, 

constatăm faptul că sfârșitul secolului XIX a reprezentat un moment delicat 

pentru destinul Imperiului Țarist. Anul 1861 constituie „începutul sfârșitului‛ 

pentru dinastia Romanovilor, iobâgia este abolită, astfel se creazâ premisele 

pentru amplificarea tensiunilor socio-economice din interiorul statului, acestea 

degenerând într-un sângeros râzboi civil, care va macina începutul de secol 

XX. 

Conflictele interne au avut un impact imediat asupra natalității, acesta 

cunoscând un trend ușor descendent în perioada respectivă, în schimb, 

conform Tabelului 1 (Vezi secțiunea Grafice și Statistici), populația totală 

continuă să crească la începutul anilor 190013. 

 

URSS-ul în perioada interbelică 

 

Paradoxurile rusești sunt multe, însă unul dintre cele mai interesante si 

relevant pentru studiul nostru a avut loc la începutul secolului trecut. Deși era 

macinată de pierderile masive de vieți omenești din timpul Primului Război 

Mondial, Rusia beneficia de un sport natural ridicat, fapt ce a condus la o 

creștere a populației14. 

Chiar dacă iese din Marele Război în 1917, trendul ascendent nu se 

păstrează, din cauza celor 6 ani de război civil, cu numeroasele lui răsturnări 

de situație, Rusia a ajunge să treacă printr-o primă fază modernă a depopulării, 

astfel numărul total al populației scade cu peste 3 milioane de oameni, la baza 

acestui fenomen stând rata descendentă a natalității, creșterea mortalității si 

emigrările în masă15. 

A doua depopulare majoră are loc după Marea Criză economică de la 

începutul anilor 1930, eveniment cumulat cu opresiunile de ordin politic și 

colectivizările masive impuse de Stalin, acești factori au produs efecte 

dramatice asupra tuturor cetățenilor din URSS, cu pregădere în zona Ucrainei, 

populația totală a Uniunii scăzând cu aproximativ 2% în intervalul 1933-1934, 

de asemenea, natalitatea fiind afectată în mod direct și negativ, mediul social 

                                                           
13 Sergei Zakharov, „Russian Federation: From the first to second demographic transition‛, în: 

Demographic Research, Volumul XIX, 2008, p. 909.  
14 Nicholas Eberstadt, Russia’s peacetime demographic crisis: Dimensions, Causes, Implications, Seatle, 

National Bureau of Asian Research, 2010, p. 8. 
15 Ibidem, p. 8. 
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neprietenos punându-și amprenta asupra relațiilor și comportamentelor 

matrimoniale16. 

Pentru a limita dezastrul demografic provocat, Uniunea adoptă un pachet 

de măsuri prin care spera la ameliorarea tendinței descendente a fertilității. 

Statul dublează cheltuielile cu sectorul ce se ocupa de îngrijirea copiilor, acordă 

alocații speciale mamelor, în funcție de numărul de copii pe care il aveau in 

grijă, în plus, se introduce o taxa de celibat. În sprijinul celor precizate anterior 

este introdusă o lege care interzicea avortul, însă fără a avea efectul scontat, 

rata fertilității menținându-se la un nivel scăzut, înmulțindu-se in schimb 

decesele provocate de chiuretajele ilegale17. 

 

Al Doilea Război Mondial. Consecințe 

 

Invazia Germaniei naziste în Uniunea Sovietică din anul 1941 a lăsat urme 

adânci în subconștientul național rusesc, pierderile umane și materiale aruncând 

super-statul sovietic într-un joc ce avea să-i marcheze existența pe vecie. 

URSS triumfă la capătul anilor grei de război, acum Lumea e doar a lor și 

a americanilor, însă pe cât de mare era prestigiul internațional, pe atât de gravă 

era situația internă. 

Peste 20 de milioane de morțti, (dintre care peste 50% civili), reprezentând 

11% din totalul populației, plus 25 de milioane de persoane rămase fără 

adăpost, acestea ar fi la prima vedere consecințele demografice imediate ale 

implicării în Al Doilea Război Mondial, la care se adaugă efecte ulterioare 

precum transferul de populație din zonele rurale către zonele urbane și 

planurile de modificare a naturii, măsuri ceau amplificat problemele din 

domeniul resursei umane18. 

Dramele Războiului și-au pus amprenta peste generații întregi, milioane 

de copii fiind forțați să crească fără tată, societatea și economia sovietică 

resimtind din plin deficitul de forță de muncă masculină, un procent 

semnificativ din totalul barbaților cu vârste cuprinse între 19 și 40 de ani 

pierzându-și viața pe frontul de Vest, Stalingard sau Leningrad . 

Cu prilejul sărbătorii a 70 de ani de la Marea Victorie a URSS în fața lui 

Hitler, Guvernul rus a dat publicității un mic grafic (Vezi Tabelul 2 din 

secțiunea Grafice și Statistici), o piramidă a vârstelor, cu situația demografică a 

                                                           
16 Ibidem, p. 8. 
17 Sergei Zakharov, op.cit., pp.. 911-913. 
18 Bogdan Antoniu, Alin Matei, Politică și societate în secolul XX, Ministerul Educației și cercetării, 

București, 2007, pp. 189-190. 
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sovieticilor în 1946, desenul incorporând și cei peste 20 de milioane de morți, 

pentru a accentua impactul colosal avut de acest eveniment asupra prezentului 

 

De la moartealui Stalin la destrămarea URSS 

 

Moartea lui Stalin din 1953 aduce și o oarecare relaxare a politicilor 

pronataliste, în 1954 renunțându-se la legea care interzicea avortul, 

deoareceace astă reglementare nu avusese efectele dorite19. 

Industrializarea masivă continuă în URSS, implicit și migrația țăranilor 

către orașe si schimbarea modului de viață al omului obișnuit, în decursul 

câtorva decenii Uniunea Sovietică/Federația Rusă trecând prin două tranziții 

demografice ce au schimbat complet viziunea populației asupra familiei 

tradiționale20. 

Cetățenii din Uniune, influențați si de tendințele sociale din Occident, și-

au ajustat radical percepția despre copii și căsnicie, în anii 1970 fiind de dorit o 

familie cu 2 copii, părinții axându-se mai mult pe calitate, adică, preferau să 

aibă mai puțini urmași, însă aceștia să beneficieze de condiții prielnice pentru o 

dezvoltare sănătoasă, astfel, deși lumea civilizată beneficia de un procent al 

fertilității crescut, sovieticii aveau printre cele mai slabe rezultate la acest 

capitol, aproximativ 1.8-1.9 copii/femeie21. 

Pentru a redresa situația fertilității în scădere , în anii ‘80, conducătorii 

statului sovietic actualizează legile pronataliste adoptate de Stalin in perioada 

1936-1937, aproximativ 2% din PIB-ul Uniunii fiind redirecționat către o serie de 

facilități, menite să încurajeze familiile să aibă căți mai mulți copii, însă, după 

cum se poate observa în Tabelul 3 (Vezi secțiunea Grafice și Statistici), normele 

au un efect invers, situația economică precară a anilor 1980, cumulată cu izolarea 

internațională și schimbările ce au survenit în interiorul societății moderne, au 

condus la o scădere dramatică a fertilității spre sfârșitul decadei a 9a22.  

 

Șocul tranziției 

 

Dezmembrarea Uniunii Sovietice la începutul anilor 1990 a introdus Rusia 

într-o perioadă de tranziție, în care problemele economice grave pe care le 

moștenise de la URSS au avut repercusiuni imediate asupra trendurilor 

                                                           
19 Sergei Zakharov, op.cit., pp. 913-920. 
20 Ibidem, pp. 913-920. 
21 Ibidem, pp. 913-920. 
22 Ibidem, pp. 920-925. 
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demografice, deoarece, politicile pronataliste și antialcool adoptate la mijlocul 

anilor 1980 au fost rapid abrogate, întrucât consumau resurse financiare vitale 

pentru supraviețuirea Federației23. 

Deschiderea societății rusești către modul de viață Occidental a avut 

consecințe asupra comportamentului tinerilor, aceștia preferând să-și 

întemeieze o familie la o vârstă mai înaintată,de regulă optând pentru aducerea 

pe lume a unui singur copil, fapt ce a coborât dramatic rata fertilității24. 

Mortalitatea crescută în rândul bărbaților, cauzată de bolile cardiace 

derivate ale consumului excesiv de alcool, cumulată cu emigrația, au dus la 

scădereapopulației totale a Federației Ruse cu aproximativ 4 milioane de 

oameni în circa 10 ani25. 

Paradoxal, imigrarea vorbitorilor de limbă rusă, proveniți din spațiul ex-

sovietic și în căutare de locuri de muncă, s-a numărat printre singurele 

fenomene ce au diminuat declinul demografic din anii’9026. (Vezi Tabelul 4 și 

Tabelul 5 din secțiunea Grafice și Statistici)  

 

 Putin și noua reformă demografică 

 

În momentul venirii sale la Kremlin, Vladimir Putin a fost obligat 

săcreioneze rapid o strategie prin care să diminueze pierderile de populație. 

Studiile de la începutul anilor 2000 au scos în evidență o serie de aspecte ce 

conduceau la o scădere a numărului de locuitori din Federația Rusă27. 

Alcoolismul în rândul barbaților cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani 

reprezenta principalul factor ce a stat la baza creșterii mortalității, însă, acesta 

era doar vârful iceberg-ului în ceea ce privește realitățile sociale din prima 

decadă a mileniului III. Tinerii evitau să se căsătorească devreme, rusoaicele nu 

doreau să aibă mai mult de 1 copil, iar procentul avorturilor era cel mai ridicat 

din întreaga Europă, în schimb, femeile din zona Caucazului dădeau naștere în 

medie la 3-4 copii, iată doar 3 din principalele cauze identificate de cercetători, 

prin urmare, Guvernul era constrâns de situație să propună schimbări 

viabile,necesarereducerii acestor neajunsuri28. 

                                                           
23 Timothy Heleniak, „Russia’s demographic decline continues‛, 2002, 

 http://www.prb.org/Publications/Articles/2002/RussiasDemographicDeclineContinues.aspx, accesat la 

data de 17.05.2017. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Nicholas Eberstadt, op.cit., pp. 38-45. 
28 Ibidem, pp. 38-45. 

http://www.prb.org/Publications/Articles/2002/RussiasDemographicDeclineContinues.aspx
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În anul 2007, Președintele Putin propune, apoi implementează, o strategie 

dupa modelul celei din anii 1980, prin care este stimulată creșterea fertilității, 

prin o oferirea unor avantaje materiale considerabile, precum celebrul „capital 

matern‛, un bonus de 7.500 de euro acordat sub formă de obiecte, 

îmbrăcăminte, încățăminte, femeilor ce nasc pentru prima dată29. 

Legislația din 2007 a fost întărită de numeroase acte nromative ulterioare, 

ce pun accentul pe creșterea fertilității, limitarea emigrației si sprijinirea 

familiei, astfel s-au luat măsuri concrete de imbunătățire a condițiilor de 

muncă pentru tinerele mame, concedii, sporuri salariale si alocații majorate se 

numără printre stimulentele prevăzute de reglementările din domeniu, toate 

acestea fiind promovate de V. Putin, care nu scapă nicio ocaziesă reamintească 

națiunii ruse faptul că puterea si prosperitatea unui stat se trag dintr-o 

populație tânără si numeroasă30. 

 

Tendințe și prognoze 

 

Politicile demografice ale lui Vladimir Putin au dat roade începând cu 

anul 2012, când pentru prima dată de la destrămarea Uniunii Sovietice, 

Federația Rusă a avut un spor natural pozitiv, acest trend continuându-se și în 

anii următori, stabilizând astfel fenomenul depopulării31. 

Având rezultate vizibile, pachetul de legi pronatalist adoptat în 2007 

așteaptă să fie reînoit în perioada imediat următoare, chiar dacă situția 

economică a Rusiei este delicată, o îmbunătățire și o creștere a facilitților oferite 

de stat tinerilor părinți este necesară, studii de impact generând o prognoză 

favorabilă în ceea ce privește creșterea fertilității și numărului de copii/femeie, 

ținând cont că anul trecut s-a ajuns la o medie de aproximativ 1.7 copii/femeie 

cu tendințe de accentuare32. 

Pe termen scurt și mediu (5-10 ani) se preconizează o stagnare a creșterii 

numărului total al populație, din cauza declinului demografic major suferit în 

anii 1990, numărul femeilor ce vor atinge vârsta optimă procreării va fi 

semnificativ redus în perioada 2015-2025, însă printr-o strategie coerentă și 

guvernamental-susținută, acest handicap poate fi limitatspre 0, astfel, numărul 

                                                           
29 Sergei Zakharov, op.cit., pp. 920-925. 
30 Vladimir Arkhongelsky et al., Critical 10 years. Demographic policies of the Russian Federation: Successes 

and Challenges, Moscova, „Delo‛ Publishing House, 2015, pp. 32-45. 
31ArseniySvynarenko, The Russian Demography problem and the armed forces: Trends and challenges until 

2035, Finnish Defence Research Agency, Rihimaki, 2016, pp. 14-16. 
32 Ibidem, pp. 19-20. 
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total al populației Rusiei se va menține constat, cu ușoare tendințe 

ascendente33. (Vezi Tabelul 7; Tabelul 8 și Tabelul 9 în secțiunea Grafice și 

statistici) 

 

Rezultate și Concluzii 

 

Problemele demografice ale Rusiei decurg din istorie și sunt înțesate de 

paradoxuri, evenimentele din ultimul secol venind în sprijinul acestei afirmații, 

deoarece, acest stat-mamut se numără printre puținele care au reușit să-și 

crească numărul total al populației, fiind în același timp implicat direct în cele 

mai sângeroase bătălii ale Primului Război Mondial. 

Chiar dacă s-a confruntat periodic cu scăderea fertilității, creșterea 

mortalității sau evenimente care au făcut victime milioane de oameni, Rusia a 

reușit să-și mențină o populație generoasă, pragul psihologic al celor 100 de 

milioane de cetățeni fiind cu greu străpuns la mijlocul anilor ‘40. 

Analizând datele prezentate anterior putem observa faptul că Rusia nu s-a 

confruntat niciodată cu un declin demografic serios, cu excepția anilor 1940 si 

1990, în rest, statul a cunoscut creșteri de populație în mod continuu, chiar 

dacă acestea nu se ridicau la nivelul așteptat de conducători. 

Categoric istoria nu a fost blândă cu demografia Federației Ruse, însă 

acest argument nu stă în picioare, deoarece majoritatea statelor au trecut prin 

evenimente similare, de o gravitate proporțională cu dimensiunilor acestora, 

mai mult, punând cap la cap datele prezentate în Capitolul 8 și Capitolul 9, 

putem formula cu ușurință un răspuns la întrebarea de bază a acestei cercetări, 

așadar, Rusia nu trece printr-un declin demografic, ci printr-o ameliorare, 

dupăcei 20 de ani de spor natural negativ, toate prognozele afirmă că, cel mai 

probabil, prin respectarea setului de măsuri pronataliste, populația totală a 

Federației Ruse va cunoaște creșteri semnificative pe termen lung, eliminând 

astfel din discuție amalgamul teoriilor fataliste. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Ibidem, pp. 19-20. 
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GRAFICE ȘI STATISTICI 

 

 

 
 

Tabelul 1. Evoluția populației în Imperiul Țarist (1860-1917)34. 

 

 
 

Tabelul 2. Piramida vârstelor in URSS-ulanului 194635. 

                                                           
34 *** „Population of Eastern Europe”, http://www.tacitus.nu/historical-atlas/population/russia.htm, 

accesat la data de 10.05.2017. 
35 *** „Russia is a product of the Second World War, in terms of demography‛, 2015, 

http://readrussia.com/2015/05/01/russia-is-a-product-of-the-second-world-war-in-terms-of-

demography/, accesat la data de 15.05.2017. 
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Tabelul 3.Rata natalității și mortalității în Rusia (1950-2010)36. 

 

Anul Populația totală 

(mii) 

Numărul de 

nașteri (calculat 

în mii) 

Numărul de 

decese 

(mii) 

Sporul 

natural 

(mii) 

1985 143,528.00 2,375.20 1,625.30 749.9 

1986 .. 2,485.90 1,498.00 987.9 

1987 .. 2,500.00 1,531.60 968.4 

1988 .. 2,348.50 1,569.10 779.4 

1989 147,022.00 2,160.60 1,583.80 576.8 

1990 147,662.00 1,988.90 1,656.00 332.9 

1991 148,164.00 1,794.60 1,690.70 103.9 

1992 148,326.00 1,587.60 1,807.40 -219.8 

1993 148,295.00 1,379.00 2,129.30 -750.3 

1994 147,997.00 1,408.20 2,301.40 -893.2 

1995 147,938.00 1,363.80 2,203.80 -840.0 

1996 147,609.00 1,304.60 2,082.20 -777.6 

1997 147,137.00 1,259.90 2,015.80 -755.8 

                                                           
36 Guillaume Vandenbrucke, „Russia’s demographic problems started before the collapse of the Soviet 

Union”, 2016, https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2016/02/23/russias-

demographic-problems-started-before-the-collapse-of-the-soviet-union/, accesat la data de 16.05.2017. 

https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2016/02/23/russias-demographic-problems-started-before-the-collapse-of-the-soviet-union/
https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2016/02/23/russias-demographic-problems-started-before-the-collapse-of-the-soviet-union/
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1998 146,740.00 1,283.30 1,988.70 -705.5 

1999 146,328.00 1,214.70 2,144.30 -929.6 

2000 145,543.50 1,266.80 2,225.30 -958.5 

 

Tabelul 4. Tendințe demografice în Federația Rusă (1985-2001)37. 

 

Anul Migrația totală 

netă 

 (mii) 

Rata totală a 

fertilității 

 (mii) 

Speranța de 

viață 

 Bărbați 

Speranța de 

viață 

 femei 

1985 267.2 2.1 63.8 74.0 

1986 296 2.2 64.9 74.6 

1987 264 2.2 64.9 74.6 

1988 251.5 2.1 64.8 74.4 

1989 82.9 2.0 64.2 74.5 

1990 164 1.9 63.8 74.3 

1991 51.6 1.7 63.5 74.3 

1992 176.1 1.6 62.0 73.8 

1993 440.3 1.4 58.9 71.9 

1994 809.6 1.4 57.6 71.2 

1995 502.2 1.3 58.3 71.7 

1996 343.6 1.3 59.8 72.5 

1997 352.6 1.2 60.8 72.9 

1998 285.2 1.2 61.3 72.9 

1999 154.6 1.2 59.9 72.4 

2000 213.6 1.2 59.0 72.2 

2001 72.3 — 58.6 72.1 

 

Tabelul 5. Tendințe demografice în Federația Rusă (1985-2001)38. 

 

 

 

 

                                                           
37 Timothy Heleniak, op.cit. 
38 Ibidem. 
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Tabelul 6. Structura demografică a populației în Federația Rusă39. 

 

 
 

Tabelul 7. Rata natalității si a mortalității în Rusia (1946-2013)40. 

                                                           
39 *** ‚Russia age structure‛, Index Mndi, http://www.indexmundi.com/russia/age_structure.html, 

accesat la data 20.05.2017. 

http://www.indexmundi.com/russia/age_structure.html
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Tabelul 8. Speranța de viață în Rusia (1927-2013)41. 

 

                                                                                                                                                    
40Anatoly Karlin, „Russia Demographics are now reasonably healthy. Birth rate the highest in Europe‛, 

Russia Insider , 2016, http://russia-insider.com/en/russia-demographics-are-now-reasonably-healthy-

birth-rate-highest-europe/ri2354, accesat la data de 20.05.2017. 
41 Ibidem. 

http://russia-insider.com/en/russia-demographics-are-now-reasonably-healthy-birth-rate-highest-europe/ri2354
http://russia-insider.com/en/russia-demographics-are-now-reasonably-healthy-birth-rate-highest-europe/ri2354


 
254 

 

 

 

 

GHEORGHE CAZACU  

 

 

Abstract: In this article, the author will discuss the main geopolitical and 

identity options of the Republic of Moldova after the 2009 elections. At the heart of the 

debates, the author will have some discursive practices, parliamentary elections in 

2009, 2010, 2014, as well as the presidential elections in 2016. The purpose of the 

article is to present, in general, the choices of citizens and politicians in the Republic of 

Moldova. 

Keywords: European Integration, Republic of Moldova, European Union, 

CustomsUnion. 

 

Introducere 

 

Importanța unui demers de cercetare similar celui de față este dată de 

faptul că republica Moldova este unul dintre cele mai puțin studiate state din 

Europa de Sud Est. Analiză mai aprofundată a realităților sociale politice din 

Republica Moldova oferă o înțelegere mai nuanțată a situației la nivel regional. 

Totodată, un demers de acest tip oferă posibilitatea înțelegerii mai aprofundate a 

realităților geopolitice din această zonă a Europei. Plecând de la aceste 

considerente, este nevoie să înțelegem și să realizăm o analiză mai complexă a 

faptului că societatea moldovenească este polarizată între cei pe care am obișnuit 

să-i catalogăm ca fiind „pro europeni‛ și cei pe care obișnuim să îi etichetăm ca 

fiind „pro ruși‛. Consider adecvat să menționez că anume acest tip de polarizare 

este specific societății din Republica Moldova. O profundă schimbare s-a 

observat la nivelul opțiunilor politice, precum și în cadrul practicilor electorale 

din 2009 încoace în Republica Moldova. Pornind de la aceste considerente, 

                                                           
 Doctorand, Universitatea „Babeș-Bolyai‛, Facultatea de Istorie și Filosofie, Școala Doctorală „Relații 

Internaționale și Studii de Securitate‛. Coordonator științific Prof. Univ. Dr. Marcela Sălăgean, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie. 
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lucrarea de față are rolul de a explica și de a înțelege modul în care se desfășoară 

viața politica de la Chișinău și de a oferi unele explicații referitoare la faptul de 

ce lucrurile se petrec într-un anumit mod în Republica Moldova după 

înlăturarea de la guvernare a Partidului comunist în anul 2009.  

În ceea ce privește demersul de față trebuie menționat faptul că Republica 

Moldova este, în mod cert, un stat divizat și fără prea multe șanse de redresare 

în viitorul apropiat. Scindarea între cele două categorii enumerate mai sus este o 

acțiune voită politică care promovează apropierea fie de Uniunea Europeană1, fie 

de Uniunea vamală sau de Federația rusă2, iar scopul final al fiecăruia dintre 

aceste grupări este să se mențină la guvernare prin orice mijloace. 

Ultimii 25 de ani scurși de la obținerea Independenței față de Uniunea 

sovietică au reprezentat o perioadă de profunde turbulențe politice în 

Republica Moldova3. În acest context, decidenții politici de la Chișinău au fost 

nevoiți să ia unele decizii complicate și cruciale, în același timp, pentru 

Societatea moldovenească. Pe plan extern, era nevoie oferirea unui răspuns la 

întrebarea în ce direcție trebuie să își orienteze Chișinăul relațiile cu alte state? 

Să rămână în orbita fostei uniuni sovietice sau să își concentreze eforturile în 

vederea apropierii față de NATO și de Uniunea Europeană?  

 Pe durata întregii perioade scurse de la obținerea Independenței față de 

Uniunea sovietică, Republica Moldova a fost marcată de multiple momente de 

instabilitate la nivel politic și de o puternică indecizie în materie de politică 

externă în rândul politicienilor moldoveni. Acest fapt a fost generat de faptul 

că Republica Moldova este situată între două blocuri geopolitice. La vest de 

râul Prut, râu care reprezintă frontiera de stat a republicii Moldova, se situează 

România care este stat membru al Uniunii Europene4. Totodată, pornind de la 

                                                           
1 ***, Relațiile RM UE, http://www.mfa.gov.md/despre-relatiile-rm-ue/, accesat în data de 

27februarie2018; ***, Planul de Acțiuni U.E. Moldova, p.1, http://infoeuropa.md/files/planul-de-actiuni-

uemoldova.pdf, accesat în data de 16 martie 2018. 
2 Privitor la geopolitica Federației Ruse, vezi: Adrian Cioroianu, Geopolitica Matrioșkăi. Rusia postsovietică 

în noua ordine mondială, Curtea Veche Publishing, București, 2009, p. 250-251. 
3 Pentru mau multe detalii cu referire la situația din Republica Moldova, vezi: Sorin Bocancea, Radu 

Carp, Calea Europeană a Republicii Moldova, Iași, Adenium, 2016.  
4 Pentru mai multe detalii cu referire la situația geopolitică a Republicii Moldova, vezi: Vitalie Ciobanu, 

Anatomia unui faliment geopolitic : Republica Moldova, Iași, Editura Polirom, 2005; Alexandru Baltag, Aria 

Moldo-Ucraineană- Jocuri geopolitice între Occident și Rusia, Teză de Doctorat, Universitatea „Babeș-

Bolyai‛, Facultatea de Istorie și Filosofie, Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, Cluj-

Napoca, 2012; Oleg Serebrian, Va exploda Estul? Geopolitica spațiului pontic, Chișinău, Editura Cartier, 

2006; Valentin Naumescu, Marile Schimbări: crize și perspective în politica internațională, București, Editura 

Trei, 2015. Pentru a completa imaginea prezentată de Oleg Serebrian vezi:  Robert D. Kaplan, 
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faptul că frontiera de stat a României pe râul Prut reprezintă frontiera 

exterioară estică a Uniunii Europene, conferă raportului dintre cele două state 

vecine o semnificație specială. Aici nu este vorba doar de o simplă vecinătate 

geografică, ci este vorba de o vecinătate geopolitică de o deosebită importanță 

pentru Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova și chiar pentru 

Federația Rusă. La est de Republica Moldova avem frontiera cu Ucraina, un 

stat aflat în dificultate în ceea ce privește alegerea unui curs propriu de politică 

externă din cauza vecinătății cu Federația Rusă, iar dificultățile relațiilor dintre 

cele două state sunt prea bine cunoscute tuturor. Ce este mai important de 

reținut din această stare de lucruri prezentată mai sus, este faptul că Republica 

Moldova se situează între două blocuri geopolitice importante:, la vest de 

Republica Moldova este așa numitul bloc euro-atlantic, în timp ce la 

vecinătatea este blocul eurasiatic. Despre aceste două blocuri vom discuta, pe 

larg, în rândurile următoare.. Blocul euro-atlantic este reprezentat de structuri 

precum NATO și Uniunea Europeană, în timp ce structurile eurasiatice sunt 

reprezentate de Uniunea Vamală Rusia- Belarus- Kazahstan și de imediata 

vecinătate a Federației Ruse, care consideră această zonă drept sector de 

propriu interes și, ca urmare, dorește să își mențină și să își extindă propria 

influență asupra statelor din regiunea de est și de sud est a Europei, și în unele 

zone din munții Caucaz, precum și de regiunea Asiei Centrale. 

Pornind de la situarea în vecinătatea celor două blocuri geopolitice, 

precum și de la moștenirile culturale și istorice preluate de către Republica 

Moldova din spațiu rus, românesc sau european, se poate observa faptul că 

acestea influențează, într-un mod decisiv, acțiunile politicienilor moldoveni 

precum și soarta întregii societăți din Republica Moldova. În cadrul 

demersului de față, vom discuta despre opțiunile geopolitice, precum și despre 

dilema identitară din Republica Moldova. Segmentul de timp analizat începe 

cu anul 2009, an în care Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este 

înlăturat de la guvernare, în locul căruia republica Moldova avea să fie 

condusă de Alianța pentru Integrare Europeană, alianță care, într-o forma sau 

alta, guvernează Republica Moldova și la momentul scrierii acestor rânduri.  

Este foarte important de precizat faptul că evenimentele produse pe 

parcursul anului 2009 au dus la o puternică schimbare politica din Republica 

Moldova și la o modificare de 180 de grade a vectorului politice externe 

promovată de Chișinău. Odată schimbată guvernarea, politicienii de la 

                                                                                                                                                    
Răzbunarea Geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva destinului, București, 

Litera, 2014. 
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conducere au ales să modifice opțiunile în materie de politică externă ale 

Republicii Moldova. Dacă până în anul 2009 vorbim despre o politică cu 

caracter difuz, în cadrul căreia liceenii moldoveni nu aveau o linie foarte clară 

de desfășurare a politicii externe, din acel moment lucrurile aveau să se 

schimbe. Analiza arhivei declarațiilor de presă oferite de către Ministerul 

Afacerilor Externe și integrării europene al Republicii Moldova îmi arată faptul 

că 2009 vorbim despre o multitudine de vizite ale politicienilor moldoveni în 

China, Marea Britanie sau în Spania, nu doar în Federația rusă așa cum ar 

crede unii. După schimbarea de guvernare din 2009, observăm în mod clar 

faptul că linia de bază a politicii externe avea să se axeze îmbunătățirea și 

consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu partenerii Occidentali, în special 

cu Uniunea Europeană.  

Foarte interesant faptul că, deși politicienii, în marea lor masă, au ales 

Calea Europeană pentru politica externă a republicii Moldova, la nivel de 

populație lucrurile au stat un pic altfel, generându-se, practic, o ruptură care 

poate deveni, în timp, ireversibilă și cu efecte devastatoare la nivelul întregii 

societăți moldovenești. Cu alte cuvinte, observăm faptul că datorită unui 

discurs prost conceput se produce o polarizare a societății moldovenești între 

adepții integrării europene și adepții integrării în structurile eurasiatice. La un 

nivel mai simplu vorbind, fiecare cetățean se vede nevoit să aleagă două 

opțiuni geopolitice - occidentul sau Federația rusă. Această polarizare a fost 

văzută și simțită, treptat, atât la nivel discursiv cât și la nivelul practicilor 

electorale în anii ce au urmat. Este foarte important de analizat scindarea între 

cele două tabere pornind de la analiza campaniilor electorale și a rezultatelor 

alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 noiembrie 2010, 30 

noiembrie 2014, precum și din alegerile prezidențiale, desfășurate în premieră, 

la finalul anului 2016.  

De asemenea, este deosebit de important să precizăm faptul că această 

ruptură nu s-a produs peste noapte, aceasta având rădăcini în transformările 

politice și teritoriale în această regiune în ultimele câteva secole. În cele ce 

urmează, voi face o scurtă trecere în revistă a câtorva dintre cele mai 

importante evenimente care au contribuit la instituirea unui hău între cele 

două tabere în zilele noastre.  

Întreaga poveste începe cu perioada modernității, mai exact cu secolele 

XVIII-XIX perioadă în care, după cum bine știm, marile puteri își extind 

influența și își dispută reciproc multiple zone ale continentului, inclusiv 

teritorii care aparțin astăzi României și Republicii Moldova. Secolul al 18-lea 

este momentul în care imperiul Rus devine un actor important pe scena 
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Europeană. În toată această perioadă, precum și în secolul următor, Imperiul 

Rus avea să se extindă, în principal, pe două direcții- sud-vest înspre zona 

munților Caucaz și Vest, înspre zona Europei Centrale, de Est și de Sud-Est. 

Primele trei sferturi ale secolului al 19-lea reprezintă perioade în care frontiera 

imperiului Rus se deplasa, încet dar sigur, înspre râul Prut, înspre zonele de 

Vest ale Ucrainei actuale, înspre unele zone ale Poloniei, precum și în nord, în 

zona Finlandei. Anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, ca urmare a păcii 

de la București 16-28 mai 1812, a dat naștere unei noi epoci în istoria românilor, 

precum și în destinul întregii regiuni est și de sud-est a Europei. Aflarea 

Basarabiei în cadrul granițelor Imperiului Rus, vreme de 105 ani, a fost marcată 

de schimbări la nivel identitar, precum și la nivelul stării de fapt din regiune. 

Prezența rusească a contribuit la modificarea obiceiurilor din regiune, la 

modificarea structurii demografice, prin afluența de populații rusofone și alte 

mutații ce au avut loc la nivelul întregii regiuni. La finalul Primului Război 

Mondial, așa cum se știe, regiunea cunoscută sub numele de Basarabia a 

devenit parte componentă a României Mari. În toată această perioadă, 

autoritățile locale au încercat să aducă, sau mai bine zis să readucă în Basarabia 

unele obiceiuri specifice spațiului românesc. Acest lucru nu a avut prea mult 

succes din cauza faptului că populația suferise o serie de mutații de ordin 

identitar, schimbări ce își aveau originea în perioada anterioară. Intrarea 

Basarabiei în componența Uniunii Sovietice, la data de 28 iunie 1940 și, după o 

perioadă de trei ani de Administrație românească pe timp de război, din nou la 

data de 24 august 1944, moment în care operațiunea Iasi-Chișinău se încheiase 

cu succesul armatei sovietice, avea să aducă cu sine alți 50 de ani în care 

sovieticii aveau să exercite o serie de influențe asupra modului de a fi întregii 

societăți moldovenești. Dacă până în 1991, observăm faptul că Basarabia, 

denumire neoficială a teritoriului Republicii Moldova (cu referire la spațiul 

dintre Prut și Nistru, excepție făcând spațiul din stânga Nistrului), s-a aflat sub 

dominație rusească, fie sub administrație românească, atunci perioada de după 

câștigarea independenței față de Uniunea sovietică, poate fi considerată o 

continuare a confruntării între elementul românesc și cel rusesc sub haina 

republicii Moldova independente. Sunt de opinie că această confruntare, veche 

de câteva sute de ani, se manifestă într-o formă destul de violentă în Republica 

Moldova după obținerea Independenței față de Uniunea Sovietică. Momentele 

istorice prezentate mai sus reprezintă, pentru mine, câteva puncte cheie care au 

avut un cuvânt de spus în polarizarea societății moldovenești pe care o 

observăm în zilele noastre. Fiecare dintre aceste evenimente a contribuit la 
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scindarea societății moldovenești și la scăderea competitivității acesteia din 

toate punctele de vedere. 

În ceea ce privește politica externă a Republicii Moldova după anul 2009, se 

poate observa faptul că decidenții politici de la Chișinău au ales să își 

concentreze eforturile asupra dezvoltării prioritare a raporturilor bilaterale între 

Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene și să continue 

drumul pe calea integrării europene. Dacă în perioada anterioară regăsim o serie 

de vizite ale politicienilor moldoveni în varii zone ale lumii, după 2009 se poate 

observa faptul că majoritatea politicienilor din Republica Moldova efectuează 

vizite de lucru, în exclusivitate, în Uniunea Europeană, foarte puțini fiind cei 

care se concentrează asupra relațiilor bilaterale cu Federația Rusă. Singurul 

exemplu notabil de personaj politic din Republica Moldova care promovează, la 

nivel diplomatic, apropierea față de Federația Rusă este președintele Republicii 

Moldova, Igor Dodon. În linii mari, politica externă a Republicii Moldova după 

anul 2009 s-a concentrat, în special, asupra dezvoltării relațiilor cu Uniunea 

Europeană. Politicienii de la Chișinău au promovat o apropiere treptată și 

constantă de structurile Uniunii Europene. Totodată, acestea au promovat 

politici care să consolideze integrarea treptată a republicii Moldova în structurile 

europene consolideze raporturile între cele două părți. În ceea ce privește 

raporturile cu Federația Rusă, după 2009 se observă diminuarea vizitelor de stat 

în această țară. Odată cu alegerea în funcția de președinte al Republicii Moldova 

a lui Igor Dodon în 2016, crește numărul vizitelor oficiale de stat întreprinse de 

acesta în Federația rusă. Cu toate acestea însă, vizitele lui Igor Dodon la Kremlin 

nu au avut parte de rezultate notabile. De astfel, am putea menționa faptul că, în 

ultima perioadă, rezultatele obținute de diplomația moldovenească, indiferent 

despre ce zona a lumii ar fi vorba, nu a înregistrat rezultate notabile, iar ca 

urmare a crizei politice la nivel intern, nivelul de încredere al cetățenilor 

politicienii din Republica Moldova față de clasa politică este în cădere liberă, cea 

mai apreciată instituție de Republica Moldova fiind biserica5.  

În ceea ce privește campaniile electorale desfășurate după 2009 în 

Republica Moldova, se poate observa foarte clar faptul că acestea au lărgit 

ruptura între cele două falii ale societății moldovenești. Polarizarea societății 

moldovenești despre care am discutat în cadrul introducerii acestui demers a 

putut fi observată cu o destulă ușurință în cadrul rezultatelor alegerilor din 

                                                           
5 În ceea ce privește activitatea diplomatică a României și a Republicii Moldova în primul deceniu de 

după căderea regimului comunist sovietic, vezi: Marian Enache, Dorin Cimpoieşu, Misiune diplomatică 

în Republica Moldova (1993-1997), Iași, Polirom, 2000. 
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ultimii ani, rezultate care au contribuit, consider eu, în mod decisiv, la 

constatarea stării de impas în care se află Republica Moldova din toate 

punctele de vedere. În cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2016 din 

Republica Moldova, se poate observa faptul că polarizarea între proeuropeni și 

proruși s-a accentuat și a acutizat criza politică din Republica Moldova. 

Materialelor disponibile din cadrul campaniei electorale de acum 2 ani reiese 

foarte clar faptul că majoritatea candidaților au ales să opteze fie continuarea 

căi de Integrare Europeană, fie înspre o reapropiere de Federația Rusă. 

În ceea ce privește raportarea cetățenilor de rând din Republicii Moldova la 

ideea de Integrare Europeană sau la ideea de integrare în Uniunea Vamală 

promovată de Federația Rusă, trebuie remarcat faptul că ambele idei găsesc un 

număr destul de larg de simpatizanți din rândul cetățenilor Republicii Moldova. 

Acest lucru se observă atât din sondajele disponibile de la Institutul de Politici 

Publice din Chișinău, precum și din rezultatele alegerilor parlamentare și 

prezidențiale ce au avut loc în Republica Moldova după anul 2009. În linii 

generale, analiza sondajelor de opinie, sau mai bine zis a barometrului de opinie 

publică realizate de către Institutul de Politici Publice din Chișinău începând din 

primăvara și toamna anului 1998 ne arată faptul că ambele opțiuni au fost tot 

timpul prezente în rândul electoratului Moldovenesc. În aceeași ordine de idei, 

se cuvine menționat faptul că, în linii generale se observă o paritate între cele 

două curente de gândire geopolitică. În urma analizei efectuate, am observat 

faptul că jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar fi dispuși să voteze în 

favoarea integrării în cadrul Uniunii Vamale promovată de Federația Rusă, în 

timp ce alți aproximativ 40% dintre alegători ar alege ca Republica Moldova să 

adere la Uniunea Europeană6. Această polarizare a societății moldovenești se 

datorează, în principal, moștenirii culturale comune europene și rusești, 

moștenire care se regăsește obiceiurile de zi de zi ale moldovenilor de rând. De 

asemenea, este ușor de înțeles faptul că această polarizare sa patul unor acțiuni 

voite ale politicienilor din Republica Moldova care, jucând cartea geopolitică a 

aderării republicii Moldova în oricare dintre aceste două blocuri geopolitice, 

încearcă să își atragă cât mai mulți alegători. Este foarte interesant de precizat 

faptul că bariera culturală în ceea ce privește opțiunile politice ale electoratului 

din Republica Moldova. În această ordine de idei, se cuvine să menționăm faptul 

că sondajele arată faptul potrivit căruia majoritatea cetățenilor din Republica 

Moldova atribuie Uniunii Europene calificative mai înalte în ceea ce privește 

                                                           
6 Institutul de Politici Publice, Barometrul Opiniei Publice, aprilie 2017, prezentare în format PowerPoint, 

http://ipp.md/old/libview.php?l=ro&idc=156&id=820, accesat în data de 27 februarie 2018. 

http://ipp.md/old/libview.php?l=ro&idc=156&id=820


 
261 

varii domenii de activitate precum ar fi calitatea democrației, calitatea vieții, 

independența Justiției, este foarte se observa faptul că, în cazul în care ar fi puși 

să aleagă între aderarea la Uniunea Europeană și aderarea la Uniunea vamală 

sub patronajul federației Ruse, mai mulți dintre cetățenie republicii Moldova ar 

opta pentru o eventuală aderare a republicii Moldova la Uniunea vamală. Acest 

lucru se poate explica, în primul rând, datorită proximității culturale a Federației 

Ruse și a lipsei barierelor în ceea ce privește înțelegerea limbii Ruse comparativ 

cu multiplele bariere de înțelegere a limbilor vorbite la nivelul oficial în cadrul 

Uniunii Europene. Acestea fiind datele, în linii generale, referitoare la clivajele 

opțiunilor geopolitice ale cetățenilor Republicii Moldova, trebuie menționat 

faptul că sunt deosebit de importante pentru înțelegerea situației din Republica 

Moldova. De asemenea, nu trebuie ignorat faptul că exploatarea, la maxim cu 

putință, a oricărui dintre aceste două curente geopolitice poate aduce roade 

serioase fie de partea celor care promovează apropierea de Uniunea Europeană, 

fie de partea celor care se pronunță pentru apropierea de Federația rusă, în ceea 

ce privește cursele electorale care au fost în ultimii ani și care vor mai veni de 

acum înainte. Este de la sine înțeles faptul că partidele politice din Republica 

Moldova vor exploata în continuare această slăbiciune a societății moldovenești 

în speranța de a obține cât mai multe dintre voturile alegătorilor, cu intenția de a 

câștiga mandate și de a se impune la guvernare.  

Dacă este să ne uităm la indicatoarele oferite de către Institutul de Politici 

Publice de la Chișinău, în cadrul Barometrelor de Opinie Publică, trebuie 

observat faptul că în formarea opiniilor electoratului în Republica Moldova un 

rol deosebit de important îl joacă resursele de informare în masă. În această 

ordine de idei, este foarte important să precizăm faptul că, de obicei, atunci când 

se informează cu privire la evenimentele care se derulează în Republica Moldova 

și în lumea întreagă, 72% dintre cetățenii Republicii Moldova se informează, în 

principal, din emisiunile televiziunii moldovenești, precum și din emisiunile 

posturilor de radio din țară. În cadrul sondajului se arată că 43% dintre cetățeni 

ai Republicii Moldova au ca principală sursă de informare emisiunile difuzate de 

către televiziunea rusă și posturile radio din această țară. Barometrul de Opinie 

al IPP arată faptul că din emisiunile românești se informează, în principal. 22% 

dintre moldoveni, iar alți 25% dintre cetățeni au ca principală sursă de informare 

site-uri internaționale, în timp ce alte resurse de informare în masă, cum ar fi 

ziarele, ocupă un loc insignifiant în opțiunile cetățenilor moldoveni. Rezultatele 

Barometrului de Opinie Publică din luna aprilie a anului 2017 ne arată faptul că 
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moldovenii au ca principală sursă de informare posturile de televiziune7. Mai 

important de atât este faptul că televiziunea reprezintă, pentru marea majoritate 

a cetățenilor Republicii Moldova, unica sursă de informare în masă din care 

aceștia își iau cele mai multe dintre informațiile de care dispun și cu care 

operează. Această stare de fapt face ca populația Republicii Moldova să fie 

vulnerabilă la multiplele încercări de manipulare a opiniei publice din țara 

noastră. Dezinformarea la scară largă a națiunii este o primă concluzie ce se 

poate trage din datele prezentate anterior. Acest lucru nu are cum să aibă efecte 

benefice asupra capacității cetățenilor de a gândi critic cu referire la acțiunile 

politicienilor de la Chișinău.  

Aceiași situație ne parvine din analiza mai amănunțită realizată de 

Institutul de Politici Publice atunci când vine vorba despre sursele de 

informare pe care se bazează cetățenii din Republica Moldova. Este important 

de precizat faptul potrivit căruia 55% dintre cetățenii Republicii Moldova se 

informează, în principal, din transmisiunile postului rusesc Prime/Pervîi kanal 

v Moldove. La aceiași întrebare 40% dintre cetățeni au ca primă sursă de 

informare postul național de televiziune Moldova 1. Tot în aceiași ordine de 

idei, trebuie menționat faptul că 29% aleg să se informeze de la postul Jurnal 

TV, în timp ce 26% urmăresc PRO TV ca principală sursă de informație, 26% 

dintre alegători se documentează de la RTR Moldova (Rossiya RTR) ca primul 

izvor de informații. Întrebați care ar fi principalul post de televiziune 25% 

dintre respondenți au recunoscut că urmăresc postul Publika TV (post deținut 

de controversatul om politic Vladimir Plahotniuc), iar restul posturilor de 

televiziune nu au relevanță prea mare pentru demersul nostru8. Ceea ce reiese 

din aceste sondaje prezentate de Institutul de Politici Publice este faptul că 

moldovenii se documentează din puține surse de informare. Mai mult de atât, 

în cazul majorității cetățenilor Republicii Moldova nu putem vorbi despre un 

echilibru între posturile naționale și cele internaționale pe care le urmăresc 

moldovenii. Faptul că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova 

urmăresc, în principal, posturi din Republica Moldova și din Federația Rusă ne 

face să menționăm faptul că aceștia au parte de o informare unilaterală și, ca 

atare, marea majoritate a cetățenilor din Republica Moldova sunt dezinformați 

în ceea ce privește evenimentele din țară și din străinătate. Cu privire la 

dezinformarea marii majorități a cetățenilor din Republica Moldova, trebuie 

menționat faptul că această stare de fapt se regăsește și atunci când vorbim 

                                                           
7 Ibidem.. 
8 Ibidem. 
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despre site-urile de pe care se informează majoritatea moldovenilor. Atunci 

când vine vorba despre resursele web pe care se bazează moldovenii în 

momentul în care își iau informații, cei mai mulți dintre aceștia (56%) au, ca 

principală sursă de informație facebook.com, 51% dintre cetățeni spun că 

principala sursă de informare pentru aceștia este site-ul web odnoklassniki.ru, 

27% dintre cetățenii Republicii Moldova site-ul protv.md, 23% aleg site-ul 

jurnal.md, 15% aleg mai.ru, iar 13% aleg vkontakte.com. Acestea sunt doar 

câteva dintre sursele web prezentate în cadrul topului din cadrul Barometrului 

de Opinie Publică din luna aprilie 2017. Și aici, la fel ca în cazul altor surse de 

informare, putem regăsi prezența zdrobitoare în top a surselor web din 

Republica Moldova și din Federația Rusă, fapt care nu aduce cu sine nimic 

pozitiv pentru cetățenii moldoveni9. 

Foarte interesat de reținut este faptul că 45% dintre moldoveni ar vota 

pentru aderarea la Uniunea Europeană, alți 36% s-ar pronunța împotriva 

acesteia în cazul unui eventual referendum cu referire la aderarea Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană. În același timp însă, 49% dintre cetățeni ar 

opta pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică, 

iar 36% s-ar opune acestei idei.  

În cea ce privește posibilitatea unui referendum în care să se chestioneze 

poporul Republicii Moldova între aderarea Republicii Moldova la Uniunea 

Europeană și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică, 

(Uniunea Vamală), 39% dintre moldoveni ar alege ca țara noastră să adere la 

Uniunea Europeană în timp ce alți 40% ar opta pentru aderarea Republicii 

Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică. Această stare de fapt se regăsește și 

în alte Barometre de Opinie Publică realizate de Institutul de Politici Publice10. 

Faptul că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova mai degrabă 

doresc ca țara noastră să adere la Uniunea Economică Eurasiatică, în 

defavoarea variantei aderării la Uniunea Europeană, arată faptul că majoritatea 

cetățenilor din Republica Moldova sunt încă nostalgici cu privire la trecutul 

comunist de pe vremea fostei Uniuni Sovietice. Mai mult de atât, sondajele 

arată faptul că, în pofida tuturor eforturilor depuse de diplomația 

moldovenească în vederea consolidării raporturilor cu Uniunea Europeană 

după anul 2009, majoritatea cetățenilor, pornind de la anumite afinități de 

ordin cultural si istoric, alege mai degrabă ca Republica Moldova să adere la 

                                                           
9 Ibidem. 
10 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; Institutul de 

Politici Publice, Barometrul opiniei publice- aprilie 2016, p. 23. 
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Uniunea Economică Eurasiatică. Aceasta ne face să concluzionăm că eforturile 

depuse de reprezentanții corpului Diplomatic de la Chișinău de intensificare a 

colaborării cu Uniunea Europeană nu reușesc să convingă majoritatea 

populației Republicii Moldova care, la fel ca înainte, este mai apropiată mai 

degrabă de valorile culturale rusești decât de ideile utile și valorile promovate 

de Uniunea Europeană. În mod evident, în cadrul acestei discuții nu putem să 

nu amintim faptul că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova sunt mai 

familiarizați cu limba, cultura si istoria rusă. Afinitatea culturală cu spațiul 

rusesc, coroborată cu lipsurile de informații privitoare la spațiul occidental în 

rândul cetățenilor Republicii Moldova, generează în rândul moldovenilor o 

reticență față de modul de viața, de normele si valorile specifice spațiului 

occidental. De aici vine și dorința societății moldovenești de a își exprima votul 

de încredere pentru o posibilă aderare la Uniunea Economică Eurasiatică. 

Această stare de fapt a rămas neschimbată pe toată durata de timp analizata în 

cadrul demersului de față și nu dă semne schimbe prea curând.  

In ceea ce privește cele expuse în cadrul acestui demers, pot fi formulate 

câteva concluzii ce pot constitui o baza pentru viitoarele cercetări. În primul 

rând, pe baza acestei analize, ne putem da seama de faptul că Republica 

Moldova este un stat divizat din toate punctele de vedere. Aici observăm 

divizare atât în ceea ce privește opțiunile electoratului din Republica Moldova, 

precum și în ceea ce privește alegerile făcute de către politicienii de la Chișinău 

în politica externă și în materie de gândire geopolitică. Foarte clar este faptul că 

existența acestor clivaje, des întâlnite la nivelul opțiunilor electoratului din 

Republica Moldova, a constituit si va constitui, un punct sensibil al societății 

moldovenești de care se vor folosi în continuare decidenții politici de la 

Chișinău; ei își consolidează propria putere politică în țară uzând de acestea 

pentru a accede sau pentru a se menține la guvernare. Acest lucru se va petrece 

atât timp cât societatea din Republica Moldova va fi ușor de dezinformat și 

facil de manipulat, în timp ce dezbinarea socială își exercită în continuare 

efectele nocive asupra sănătății Republicii Moldova ca stat și asupra stării de 

fapt în rândul societății din Moldova.  

În ceea ce privește opiniile cetățenilor de rând ai Republicii Moldova, 

trebuie observat faptul că între cele două tabere se observă o ruptură care, pe 

moment, este aproape ireversibilă, însă poate fi schimbată. Atât timp cât 

cetățenii Republicii Moldova nu vor avea acces la informații de calitate, din 

surse sigure, cum să își selecteze, sistematizeze și să trieze informațiile de care 

sunt înconjurați zi de zi, atât timp va dura și exploatarea politică a acestor idei 

de către decidenții politici de la Chișinău. 
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Abstract: The purpose of the present paper is to analyze the relation between 

paradox and consciousness in two of Kierkegaard’s pseudonymous works: 

Philosophical Crumbs (published in 1844) and Concluding Unscientific Postscript to 

Philosophical Crumbs (published in 1846), signed by Johannes Climacus. Starting 

from Johannes Climacus’s theory concerning the dialectic of inward transformation, I 

will try to outline the central aspects and implications of his thesis, which represent an 

essential characteristic in Kierkegaard’s overall project of becoming a Christian. 

Christianity, for Johannes Climacus, is an existence-communication which cannot be 

mediated solely through speculative knowledge or systematic enquiry, but rather it is a 

decisive act, a leap, which requires the transformation of the individual, a conversion 

and, implicitly, a transformation of the individual’s consciousness. 
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Johannes Climacus și dialectica transformării lăuntrice 

 

Johannes Climacus, autorul celor două opere pseudonime 

kierkegaardiene intitulate: Fărâme filosofice (1844) și continuarea acestei lucrări, 

Epilog neștiințific definitiv la Fărâme filosofice (1846), avea să numească întregul 

proces al cunoașterii și al trăirii autentice drept arta ambiguă de a gândi asupra 

existenței și faptului de a exista1, întrucât lucrul suprem este de a deveni și continua 

să fii creștin. 
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În textul Punct de vedere asupra activității mele de autor2, Kierkegaard 

desemna drept imagine ideală a faptului de a fi creștin prototipul și modelul 

hristic ca obiect al credinței. Anterior, credința purta o dublă conotație, atât în 

pseudonimie cât și în discursurile edificatoare sau în scrierile cu caracter 

exclusiv creștin: dacă, de pildă, pentru pseudonimul de Silentio, cât și pentru 

Climacus, credința capătă rostul unei expresii paradoxale, culminând în 

interioritatea ascunsă a individului, turnura radicală a acestei expresii va fi 

realizată, mai ales în ultimele scrieri, prin ipostaza de martor al adevărului sau, 

prin extensie, particularitatea martiriului. 

Kierkegaard accentuează importanța acestei imagini ideale spre a fi 

susținută și elucidată în special în relație cu erorile vremurilor. Însă cel care 

prezintă această imagine trebuie, mai presus de orice, să nu se încumete în a 

face greșeala autoidentificării cu acest ideal. Cel care prezintă, prin urmare, 

această imagine, trebuie el însuși să fie smerit, mărturisindu-și raportul său pur 

poetic. Poetul dialectician nu își îndreaptă polemic scopul împotriva vreunei 

personalități, nu este polemic în sens finit (lumesc), dar este infinit polemic 

doar pentru a lumina acest ideal în virtutea adevărului etern, lăuntric al 

omului. Poziția sa nu este o poziție de autoritate, nu propune nimic și nu 

adoptă nicio decizie în sensul extern, secular al cuvântului. Idealitatea cu 

privire la această condiție poate fi efectuată printr-o continuă adâncire 

lăuntrică (strădania de a practica din ce în ce mai lăuntric), astfel: cu cât este mai 

ideală concepția, cu atât mai lăuntrică devine și cu mult mai dificilă – în 

credință este întotdeauna frică și cutremur.  

 

Perspectiva gânditorului subiectiv 

 

În cele patru teze atribuite lui Lessing, Johannes Climacus consacră un 

întreg capitol comunicării subiective existențiale, care vizează prin excelență 

raportul individ-Dumnezeu, fiind în acest mod o comunicare indirectă, al cărei 

scop este cel de retragere sau izolare în interioritate prin eliberarea celuilalt – 

comunicare totodată înțelească și asumată ca proces maieutic și dublă reflecție. 

În raportarea pur „omenească‛, învățătorul stabilește și menține o relație 

maieutică față de discipol (o înlesnire a subiectivității – temă prezentă de la bun 
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început încă din Fărâme filosofice). Așadar Lessing devine ocazia ce îi dezvăluie lui 

Climacus învățătura despre sensul subiectivității și a gândirii (devenirii) existențiale. 

În prima teză, Lessing enunță următoarea condiție: gânditorul subiectiv-

existent acordă atenție dialecticii comunicării. În acest perimetru, comunicarea 

directă nu își poate justifica rolul și nu poate sprijini integritatea receptării 

autentice a mesajului.  

În contextul apelului la Lessing este semnalată diferența calitativă dintre 

comunicarea directă și cea indirectă. În prelungirea distincției lui Climacus: 

comunicarea directă aparține gândirii obiective (indiferentă față de 

subiectivitate, lăuntricie și apropriere), al cărei unic scop este certitudinea, în 

timp ce gândirea existențială reprezintă un proces nesfârșit al devenirii3. 

În Fărâme filosofice4, cunoașterea ține de revelație, iar adevărul nu se află 

de la început în discipol (învățăcel), ci trebuie oferit de zeu ca învățător-

mântuitor, alături de condiția de a-l recunoaște ca adevăr. 

Teoria comunicării indirecte capătă forma maieuticii în funcția de critică a 

totalității epistemico-sociale, îndreptată împotriva unui tip de creștinism 

sistematic, reflexiv, al cărui nucleu își află resortul într-un individualism 

existențial ce se opune așa-numitei identități a maselor. Insistența asupra 

imposibilității comunicării directe are a face cu tăinuirea ce ține de 

interioritatea dialectică subiectivă. 

În consecință, dubla reflecție ca apropriere personală ține de interioritatea 

și „posesia‛ strictă a subiectului. Actul aproprierii personale poartă marca 

subiectivității. Mișcarea, ca retragere în interioritate, nu este o raportare pasivă, 

ci declanșează asumarea unei atitudini, însă, în primul rând, o atitudine față de 

propria existență individuală. În acest sens, se poate spune că semnificația 

dublei reflecții este sinonimă cu alegerea de sine, iar în ansamblul ei, noțiunea 

gânditorului subiectiv existent se află la intersecția dintre certitudine și 

incertitudine, cunoaștere și ignoranță. Ba mai mult, Climacus portretizează 

gânditorul existent ca având ceea ce s-ar putea numi un umor metafizic, o 

apreciere a incongruențelor inerente faptului de a fi uman. Orice cunoaștere 

devine străduință și se manifestă calitativ în direcția plenitudinii – dar, 

asemenea lui Eros, rămâne incapabilă în a-și depăși originea umilă.  

O altă teză esențială pentru discuția din Fărâme filosofice, enunțată tot de 

Lessing, implică tranziția calitativă angajată în tematizarea categoriei saltului – 

saltul de la necredință la credință; saltul de la condiția de neadevăr la cea de 
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4 Søren Kierkegaard, Fărâme filosofice, trad. Adrian Arsinevici, Amarcord, Timișoara, 1999. 
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adevăr: tranziția – de a dori să făurești o fericire veșnică pe baza unei mărturii istorice 

– este un salt. În corpusul kierkegaardian, categoria saltului are valabilitate 

„generică‛, desemnând orice tranziție calitativă propriu-zisă în cuprinsul 

existenței: asemenea saltului din condiția de neadevăr în cea de adevăr sau 

tranziția de la estetic la etic și, finalmente, la religios (tranziția de la 

Religiozitatea A la Religiozitatea B) ș.a.m.d.: saltul este un act izolator care îi dă 

individului posibilitatea să decidă dacă vrea să accepte credința în virtutea absurdului. 

Fiind calitativ decisiv, saltul este de asemenea calitativ dialectic și nu permite 

tranziții aproximative. 

Noțiunea de salt trebuie, așadar, înțeleasă pe marginea unei critici asupra 

concepției „necesității‛ în istorie. În interpretarea lui Climacus, istoria este 

obiectul convingerii, nu al cunoașterii.  

Dimpotrivă, pentru Kierkegaard, judecata și regenerarea individului nu 

este numai o posibilitate a eternității, ci poate avea loc și în dezvoltarea 

procesului istoric, în temporalitate, iar în acest punct are loc separarea lui 

Kierkegaard de Schleiermacher, prin emfaza acordată libertății umane și 

posibilității alegerii: Doctrina predestinării blochează omul într-un context 

inexorabil, necesar și, prin urmare, exclude posibilitatea libertății umane5. 

De asemenea, în paradigma relației individuale cu Dumnezeu, o formă de 

„predestinare‛ se află și în dezvoltarea Sistemului filosofic: condiția necesității, 

dezvoltarea Ideii de-a lungul procesului istoric. Și-aici este respinsă categoria 

necesității: Cu toate acestea, diferența dintre doctrina predestinării și sistemul lui 

Hegel este că în timp ce predestinarea se preocupă de mântuirea eternă sau damnarea 

omului, sistemul hegelian este determinat doar în temporalitate, în decursul 

evenimentelor lumii, deoarece filosofia lui Hegel rămâne exclusiv în imanență6.  

În ambele cazuri, responsabilitatea etică a ființei umane este anulată. 

Făcând abstracție de existența concretă, eticul lipsește cu desăvârșire din 

Sistem: Paradoxul creștinismului constă în faptul că timpul și istoricul sunt 

întrebuințate constant în raport cu veșnicia, conchide Johannes Climacus în Epilog 

neștiințific. 

În consecință, în istorie nu există nici evenimente,nici adevăruri necesare. 

Modalitatea istoriei, deopotrivă ca apariție cât și ca afirmare, este contingența. 

În același timp, având în vedere că istoria este prin definiție trecut și nu 

prezent, nu poate avea loc o cunoaștere nemijlocită a adevărurilor istoriei. În 

                                                           
5 Gregor Malantschuk, Kierkegaard’s Concept of Existence, trad. Howard V. Hong,  Edna H. Hong, 

Marquette University Press, Milwaukee, 2003, pp. 12-14. 
6 Ibidem, p. 16. 
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absența fie a necesității sau a nemijlocirii, există o incertitudine radicală a 

tuturor convingerilor istorice bazate pe lacuna dintre ceea ce putem cunoaște 

în sensul „tare‛ (posibil numai prin intermediul nemijlocirii sau a necesității) și 

ceea ce este revendicat de către convingere. 

 

Paradox și conștiință 

 

Credința include convingerea căreia îi lipsește certitudinea 

raționamentului și al nemijlocirii perceptibile, deoarece obiectul judecății nu 

este prezent intelectului sau senzațiilor, nu există nicio garanție că cineva nu 

greșește. Credința, după cum s-a menționat mai sus, este întotdeauna 

acompaniată de frică și cutremur, ceea ce face ca saltul să poarte în sine 

întotdeauna o natură disperată. Pe de altă parte, disperarea trebuie înțeleasă 

aici ca formă intensificată a îndoielii. 

Ca un „subnucleu‛ al acestei poziționări, Kierkegaard dezvoltă 

considerațiile sale asupra problematicii naturii umane. Apoi, definiția și 

potențialitățile spirituale ale faptului de a fi uman – omul este, ca atare, o 

sinteză (un compus, spune Climacus) formată dintre două calități antitetice, iar 

existența umană este definitivabilă în spațiul dintre libertate și necesitate – 

omul este o sinteză între libertate și necesitate. 

Conform unui comentator, Adi Schmüeli, conștiința cuprinde o structură 

tripartită în baza raportului de sinteză al omului – finit-infinit, temporal și etern, 

libertate și necesitate – care augmentează disproporția dintre spațiul real, concret 

al existenței și cel transcendent, specific definiției sinelui oferită de Anti-

Climacus, ca raport derivat, cât și în contextul dezbaterii din Fărâme filosofice 

(1844) asupra instituirii ontologice a diferenței absolute prin perspectiva Celuilalt ca 

învățător și mântuitor în concordanță cu momentul credinței: două dimensiuni 

imanente (finitul și infinitul) și dimensiunea transcendentă (existența particulară), cea 

din urmă desemnând originea conștiinței: raportându-se la sine însuși și voind să fie 

el însuși, sinele se întemeiază în mod transparent în puterea care l-a instituit7.  

Mergând pe linia comentariului formulat, sunt necesare câteva observații: 

în primul caz (concret de existență), conștiința de sine elucidează tensiunea 

dialectică specifică imanenței (general-particular, finit-infinit). Mai departe, 

imediat ce conștiința de sine își dobândește rezoluția caracteristică prin etic, 

Frică și cutremur (1843) evidențiază noțiunea credinței paradoxale, prin expunerea 

                                                           
7 Adi Schmüeli, Kierkegaard and Consciousness, trad. Naomi Handelman, Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey, 1971, p. 10. 
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narativă a încercării lui Avraam, enunțând totodată clauza suspendării 

teleologice a eticului; dar întâlnim o idee similară și în Repetarea (1843) prin 

povestea lui Iov, în care ne sunt oferite două definiții considerabile: una 

privitoare la semnificația încercării și alta privitoare la faptul că repetarea este o 

mișcare transcendentă. Atât pentru Johannes de silentio, cât și pentru Constantin 

Constantinus (Repetarea), cele două mișcări decisive pentru momentul credinței 

sunt imposibil de executat (ne referim la mișcarea repetării care în Frică și 

cutremur se translatează prin mișcarea resemnării infinite și dubla mișcare 

paradoxală a credinței în virtutea căreia Avraam îl recapătă pe Isaac dincolo de 

orice așteptare). 

Saltul individual al credinței necesită o transformare completă a acesteia 

astfel încât tot ce se sprijină pe această bază se recapătă îndoit. Așa cum 

semnificația eternității este concentrată cu pasiune în individul existent, tot 

astfel puterea divină este concentrată, particularizată într-o formă umană: 

transformarea individului – îndatorirea creștină – este condiționată de 

transformarea divinului. 

În Fărâme filosofice, Climacus explică acest postulat prin paradoxul absolut – 

cel al Întrupării lui Dumnezeu în om. Această intersecție a eternității și 

temporalității reprezintă tocmai contradicția, paradoxul care face întruparea 

miraculoasă și care impune, cumva, individului să facă saltul credinței pentru 

a se raporta la Dumnezeu. Hristos este întâmpinat ca o revelație paradoxală ce 

stârnește un angajament decisiv, pasionat: o mișcare de intensificare în care 

conștiința individuală este ridicată la puterea a doua, iar viața capătă o 

semnificație superioară prin relația personală cu Dumnezeu. Libertatea acestei 

mișcări este surprinsă existențial ca o reînnoire repetată a mișcării alegerii și ca 

transformare repetată a sinelui.  

Dacă reflecția filosofică reprezintă o mișcare în sens invers, prin mijlocirea 

reamintirii, atunci existența subiectivă, ca afirmare deplină, reprezintă o 

mișcare de înaintare prin posibilitatea repetiției. 

În gândirea climacuseană, semnificația istoricului capătă valențele unei 

aplicabilități a gândirii asupra vieții eterne la situațiile concrete ale existenței. 

Reconcilierea religioasă astfel este o reconciliere a divinului și a umanului: dacă 

un om nu își raportează propria conștiință eternă la realitatea sa concretă, libertatea 

deține doar o semnificație abstractă. Calea către această împăcare trece prin 

îndoială – însă este vorba despre o îndoială cu o pronunțată marcă existențială 

– îngrijorarea, iar caracterul accentuat este cel al disperării – atunci când omul își 

pierde (sau reneagă) starea originară.  
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Stadiul religios, în fine, devine un stadiu al spiritualității existente. 

Anterior, subiectul a trebuit să suporte mutațiile specifice stadiilor existenței, 

astfel: trecând prin estetic, etic și religios, conștiința evoluează de la o 

conștiință nonreflexivă-alienată până la o conștiință etico-religios pronunțată. 

Fiecare stadiu are un tip specific de conștiință și un mod de viață. 

 

Concluzii 

 

Religiozitatea constă în mișcări existențiale repetitive, o serie de salturi; 

mișcarea este necesară pentru a obține poziția credinței și, într-adevăr, poziția 

în sine este dinamică. 

Mișcarea este progresivă: de la estetic la etic; de la etic la religios. Palierul 

de referință pentru natura conștiinței și definiția sinelui prin raportare la 

stadiile existenței se desfășoară cel mai amplu în orizontul etico-religios al 

devenirii. În sfera religioasă, așa cum se relevă în Frică și cutremur, întâlnim 

dubla mișcare a credinței – mișcarea resemnării infinite și cea propriu-zisă a 

credinței – care exprimă suprema încordare a pasiunii și transformarea către un 

adevăr superior. 

Ca poziție intermediară, Johannes de silentio respinge punctul de vedere 

hegelian și invocă o nouă modalitate de situare a sinelui, unde punctul de 

vedere central implică o tranziție care, în continuare, pornește de la hotarul 

necesității către cel al libertății: necesitatea care caracterizează dialectica 

hegeliană este pusă în legătură cu incapacitatea de a săvârși o mișcare. 

Mai exact, medierea, fie aceasta rațională sau socială, necesită 

transparență, translația interiorității în exterioritate. În Prelegeri de istorie a 

filosofiei, Hegel conclude că ideea unui adevăr superior ca emergent prin 

succesiunea generațiilor este valabil ca interpretare asupra istoriei prin prisma 

medierii și progresului (mișcarea spiritului care gândește, acel templu al rațiunii 

conștiente de sine însăși). 

Prin contrast, Johannes de Silentio respinge această amplasare atâta vreme 

cât în termenii adevărului nu discutăm despre o potențare spirituală, o 

actualizare care se desfășoară strict în interioritatea individului. Ca atare, 

această potențare nu poate să se manifeste ca actualizare dacă nu este situată 

prin raport cu experiența trăită și angajamentul pasionant, în detrimentul 

reflecției raționale care nu provoacă niciun transfer în planul subiectivității. 

Pseudonimul respinge – în virtutea categoriei paradoxale a credinței și saltului 

– principiul medierii alături de proiectul înțelegerii conceptuale obiective 

căruia îi aparține. 
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Enunțarea paradoxului conform căruia în credință individualul e mai presus 

de universal și că individualul se situează într-un raport absolut cu absolutul, atrage 

după sine discuția extrem de complexă a suspendării teleologice a eticului, unde 

ceea ce este suspendat nu este pierdut, ci păstrat în ceva mai înalt care constituie telos-

ul său. În Epilog, Climacus numește această clauză drept expresie religioasă 

decisivă – fiind prezent clipă de clipă, eticul formulează exigența sa specific 

infinită pe care individul, ca atare, nu este capabil să o realizeze. Dar, spune 

mai departe Climacus, această neputință nu trebuie văzută ca o imperfecțiune a 

strădaniei sale necontenite spre a atinge un ideal, ci trebuie mai degrabă observat 

că această suspensie mută individul într-o stare complet opusă celei reclamate 

de etic și cu cât rămâne mai îndelung în această stare, cu atât îi va fi imposibil 

să se manifeste religios: raportul său cu realitatea anulează posibilitatea, 

devenind o imposibilitate. 

Mișcarea resemnării infinite realizează, asemenea repetării, deschiderea 

interiorității. Valoarea existențială a acestei mișcări corespunde intensificării 

pasiunii individuale: cea mai „înaltă‛ mișcare prioritară credinței exprimă 

pasiunea infinită. Fiind o mișcare lăuntrică, resemnarea detașează individul 

tocmai de acele sfere în care medierea se presupune că operează: raționalitatea, 

istoria și societatea. Deschiderea interiorității pe care resemnarea o obține este 

o expresie a eliberării individului față de toate aceste forțe externe. Dacă pare 

contradictoriu a vorbi despre limitele resemnării infinite, atunci întocmai 

acesta este scopul: tranziția de la resemnare către o și mai semnificativă 

mișcare este paradoxală, transgresând limitele înțelegerii. 

Atât în Repetarea cât și în Frică și cutremur avem de-a face cu mișcări 

transcendente. Interioritatea este transformată prin credință printr-o tranziție 

fundamentală a conștiinței, cu toate că cele două mișcări se efectuează în 

direcții opuse. Asumând categoria de tranziție, revenim la problema saltului. 

Saltul este o mișcare care intervine din diferență – așa cum libertatea alegerii 

este fundamentală în formula de tip sau-sau și, ca atare, se opune medierii 

hegeliene (Johannes de silentio, Johannes Climacus). 

Un exemplu specific este cel al tranziției de la gândirea reflexivă la 

existență. Medierea, pe de altă parte, este o procedură impersonală a gândirii și 

chiar dacă necesită un anume efort, operează prin legea necesității care 

rămâne, așa cum s-a văzut, indiferentă față de individul existent. Diferența sau 

incomensurabilitatea pe care o presupune saltul este cea dintre temporalitate și 

eternitate. În timp ce resemnarea își află disjuncția dintre eternitate și 

temporalitate prin prioritizarea eternului, credința se întoarce în lumea finită. 

Pentru că sunt incomensurabile, eternitatea și lumea finită sunt menținute 
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laolaltă în tensiune, asigurând momentul necesar pentru un salt – în mișcarea 

credinței, paradoxul constituie tensiunea lăuntricului. Această tensiune 

spirituală corespunde pasiunii, dar mai ales, absurdului. Mișcarea 

transcendentă implicată în oferirea ca dar a lumii finite de către Dumnezeu, 

realizează mișcarea dintre eternitate și temporalitate în care integritatea 

fiecăruia este prezervată. Așa cum este sugerat în Fărâme filosofice, această 

relație paradoxală este ilustrată în cele din urmă prin Întruparea lui Hristos. 

Faptul istoric este că zeul, veșnicul, a devenit un om singular, la un 

anumit moment dat în timp. Trăsătura aparte a acestui fapt istoric de a nu fi 

ceva pur și simplu istoric, ci de a fi ceva care numai contrar propriei sale naturi 

a putut deveni istoric, constituie problema proiectului enunțat de Johannes 

Climacus atât în Fărâme filosofice, cât și în Epilog neștiințific. Fiind o critică 

împotriva speculativului, Climacus identifică două contraziceri decisiv 

dialectice: prima privește situația în care ne bazăm fericirea veșnică pe raportul 

cu ceva istoric, iar apoi că substanța acestui fapt istoric este potrivnică oricărui 

fel de a gândi – prima problemă este desconsiderată, iar a doua este 

volatilizată. În mod potențial, afirmă Climacus, un om este veșnic (poate fi 

veșnic), lucru de care el devine conștient în timp – contrazicerea specifică 

imanenței. Faptul că ceva de natură veșnică devine în timp, se naște, crește și 

moare, este însă o rupere totală de orice gândire. În special capitolele IV și V al 

Fărâmelor, abordează dialectica aparte a faptului istoric, paradoxal sau 

deosebirea calitativă, care accentuează punctul de plecare absolut deosebit 

dintre ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine de la om. 

Sfera paradoxal-religioasă este sfera credinței care sfidează întru totul 

intelectul. Întreaga valoare a convingerii depinde de această mișcare a pasiunii 

și doar prin renunțarea capacităților imanente poate omul să devină creștin. 

Dumnezeul imanenței este fericirea eternă pe care credinciosul o așteaptă 

atunci când renunță la finitudinea sa. Însă în specificitatea abordării 

climacusene, se distinge, în virtutea acestei sfere, între Religiozitate A și 

Religiozitatea B. 

În Fărâme filosofice, suprema pasiune a gândirii este de a căuta o coliziune, 

de a descoperi ceva ce gândirea nu poate reflecta. În timp ce în Epilog, 

Religiozitatea B este cea care condiționează religiozitatea A, ultima fiind o 

intensificare dialectică a acestei negativități în conștiință. Religiozitatea A este o 

religiozitate patetică; ea referă la pasiuni, sentimente, impulsuri și emoții – 

așadar, mai mult o extensie a factorilor patetici care sunt deja prezenți în 

conștiința umană.  
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Această religiozitate nu este sporită și augmentată de factorul dialectic 

intens introdus din afară (problematica paradoxului). Prin dialectic se înțelege 

în mod principial un set de factori conceptuali și intelectivi. De asemenea, 

Religiozitatea A exprimă procesul devenirii, fiind o categorie specifică 

existenței. Tensiunea dialectică a imanenței este în mod cert condiționată de o 

existență transcendentă, întrucât fără acțiunea intruzivă a existenței care dă 

naștere fenomenului, imanența nu ar putea exista. Însă atâta vreme cât 

imanența este strict considerată sau atâta vreme cât omul nu are credință, 

rămâne circumscris factorilor imanenți (anulând astfel posibilitatea saltului), 

neștiind că există o ființă transcendentă. Dialectica interiorității poate fi 

descrisă, cu toate acestea, fără a lua în calcul asumpția transcendentului. 

Religiozitatea B, la rândul ei, este o expresie a relației dintre imanență și 

transcendență, o expresie a creștinismului formulat într-o relație care se 

constituie în momentul credinței. Având ca termen esențial paradoxul absolut 

– cel al întrupării zelului în om – acest factor, de proveniență externă, aduce un 

set stringent de opoziții și un nou context de autodefinire în care patosul 

individului este în mod imperios concentrat.  

Prin urmare, saltul religios, așa cum s-a văzut mai sus, transferă omul din 

imanență în domeniul posibilului, urmând ca mai apoi, să efectueze transferul 

către ființa ca ființă, fiind în acest sens calitativ diferită – ca existență actuală, 

reală și nu posibilă.  

Trăsătura conștiinței în această ieșire din sine către transcendență este cea 

a conștientizării păcatului. În relație cu categoria individului, categoria 

păcatului pe care Kierkegaard o postulează, dispune deopotrivă de forță 

dialectică și conceptuală deoarece marchează în același timp existența 

particulară a individului și personalitatea reală – pe de-o parte – iar pe cealaltă, 

calitățile personalității, căderea (mai ales în Conceptul de anxietate) și retragerea 

din existență (de pildă, izolarea specifică demonicului). În relație cu categoria 

individului, păcatul nu este doar gândit, ci încadrează existența particulară a 

omului – sinele are păcatul ca determinant pozitiv, ascuns în spatele 

domeniului fenomenal al conștiinței. 

Pasiunea echivalează în acest sens suferința: conștiința omului, arată 

Climacus, este cea a unei pasiuni suferite, chinuită de remușcări (în cadrul 

imanenței, conștiința păcatului este ruptura, apoi, existența se afirmă în 

totalitatea conștiinței vinii care izolează).  

Credinciosul religiozității A, asemenea omului etic, este conștient de 

procesul devenirii și se străduiește încontinuu să își realizeze propriul sine. 

Dar în timp ce sinteza conștiinței nu poate fi realizată niciodată complet, 
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credinciosul poate, cu toate acestea, să asume totalitatea doar prin mijloacele 

propriei sale resemnări, suferințe și vinovății. Resemnarea, suferința și vina 

sunt intensificări ale mișcării căinței (anunțată de asesorul Wilhelm încă din 

Sau-Sau), la care ia parte omul etic și reprezintă negațiile necesare în care 

trebuie să se mențină.  

În faptul de a deveni actual, în apariție, posibilul este deja anihilat, iar 

aspirațiile credinciosului la fericirea eternă sunt exprimate prin această anihilare. 

Teza expusă de Climacus va culmina într-o altă scriere specific creștină, 

intitulată Faptele iubirii unde se încearcă probarea unei noi forme de conștiință, 

constituită și creată prin propria sa origine în existența transcendentă. Hristos 

este prototipul, iar iubirea creștină este creată în momentul credinței, timp în 

care relația dintre imanență și transcendență este stabilită, relație ce se va 

exprima prin comandamentul iubirii aproapelui. Acest comandament 

oglindește, conform abordării kierkegaardiene, tripartiția inerentă conștiinței 

umane. Omul, spune Kierkegaard, iubește tranzitiv: iubirea nu este un 

sentiment, ci un alt tip de conștiință, superior. Tipologia paradoxului dorește, 

astfel, să instituie categoria Celuilalt ca determinant intern al conștiinței. 
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Abstract: Art reflects through us and we do so through it, no matter what the 

circumstances are. Although we live and exist by the rules imposed on us by the 

surrounding society or culture, the connection between us and art is much more 

complex and much stronger than that. We are somehow able to find ourselves, to 

portray us on a personal level and to inspire others to do the same. What does art mean 

for some of us? Or for the others? Or maybe for many? A tangible or intangible form, a 

revelation, a connection, living, transposing or maybe just a moment. I tend to believe 

that most of us are running towards something, that something that leads to self 

finding, however late it might be, no matter where or when. We live and breathe 

through art, esthetics and metaphysics. Sometimes on purpose and sometimes not. But 

I wonder what will happen when all these three elements are gathered together in a 

complex and unique bond?.. 

Keywords: Art, metaphysics, esthetics, time, knowledge, perception, emotion 

 

Consideraţii preliminare 

 

Încercăm să justificăm răspunsuri emoţionale care împreună cu 

moralitatea diluată în timp devin imperceptibile sau sunt atenuate dincolo de 

orice perspectivă ideală sau subiectivă. Însă, oare, nu emoţiile şi percepţiile ne 

definesc? Orice trăire poate fi schimbată sau determinată doar de o altă trăire 

intensă, proprie, transcendentală şi nedefinită sau metamorfozată. Este adevărat 

că în cazul lor legendele și realitatea legendei se suprapun de cele mai multe ori. 

Fenomenul uriașei multiplicări a mijloacelor de comunicație transformă viața unora 

din acești trubaduri în spectacol, încă înainte ca poezia acestui spectacol să fi fost 

scrisă.A iubi fără a ști pe cine (cum ar fi spus Lope de Vega) – e o temă ce leagă 
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trubadurii gasconi de cei actuali, sau neliniștea, sau pămîntul promis, sau 

stigmatizarea falsului amor – altele (dintre temele minore)1. 

Oare ce credem în adâncul nostru despre toate aceste dileme inepuizabile? 

Oare toate aceste lucruri din viaţa noastră sunt inevitabile sau pur şi simplu le 

creem, le vizualizăm sau poate că le identificăm într-un mod în care aproape 

totul poate să fie posibil? Sau poate că ştiinţa şi filosofia cred că au dovada 

relevantă şi empirică a tuturor lucrurilor sau a tuturor conceptelor? După cum 

spunea şi Guido Morpurgo-Tagliabue în cartea sa, Estetica contemporană: Foamea, 

loviturile, speranţa, frica etc. şi nu gândirea, sînt acelea care ne pun în comuniune 

directă cu realitatea; apoi un act instinctiv, o „credinţă animală” ne face să interpretăm 

esenţele ca semne ale lucrurilor. În felul acesta, lumea cunoaşterii ajunge să însemne în 

mod simbolic realitatea în sine. Ceea ce există este astfel reprezentat prin ceea ce nu există 

şi această anomalie justifică atît scepticismul fundamental (cu privire la cunoaşterea 

posibilă a lucrurilor în sine), cît şi refuzul, tot atît de fundamental, al scepticismului (şi 

odată cu el, al idealismului) ca posibilităţi de negare a acestei existenţe2. 

Nimic nu este inaccesibil între noi. Acele limite sau bariere pe care noi 

înşine ni le impunem conştient sau inconştient pot fi depăşite. Arta poate fi o 

reînnoire a vieţii, o poartă spre o altă lume a frumosului şi a descoperirii de 

sine, o viziune continuă ce nu condiţionează timpul şi nu îl face să se oprească, 

poate doar să lase ceva în urmă.  

Cultura devine convenția statornicită între toate părțile implicate în dezvoltarea 

societății. Acest acord integrează, mai mult sau mai puțin consonant, atât arta, cât și 

comunicarea, prin intermediul căreia putem ajunge la forjarea unei concepții despre 

lume. Prin extensia mijloacelor tehnologice, care au influențat sistemul de valori al 

culturii, putem observa sinteza unității organice dintre estetica limbajului artistic și 

transmiterea informației prin filtrul unor paradigme specifice3. 

Omul ca şi existenţă, este compus din gânduri şi sentimente profunde, iar 

prin intermediul experienţelor care îl compun poate atinge o formă abstractă 

de înţelegere. El este, probabil, o subtilă şi o sublimă reţea plină de realităţi 

precum portretele în oglindă, precum clipele care trec, unele care ne lasă 

impresia că se tot repetă, iar altele ce poate că nu mai vin nicicând. Întruchipînd 

conștiința existenței sale, ea are calitatea de a fi în același timp și purtătoare de 

semnificații asupra artistului, operei, asupra concepției despre artă într-un moment dat 

și într-o situație social-istorică și națională dată. Ea este, după ce clasicul de asemeni a 

                                                           
1 Mihai Nadin, A trăi arta, Editura Eminescu, 1972, p.137. 
2Guido Morpurgo-Tagliabue, Estetica contemporană, Vol.1, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976. p.275. 
3 Adrian Leonard Mociulschi, Artă și Comunicare, Curtea Veche, București, 2013, p.71. 



 
279 

fost, o estetică; iar dacă cel dintîi, clasicul deci, este estetică, cum de pildă fizica și 

matematica sînt și filosofie, modernul este estetică implicită în sensul propriu al 

cuvîntului, este o metaestetică de a cărei explicitare sîntem preocupați4. 

Aceste realităţi creează un sistem de legături imperceptibile care se întind 

de-a lungul timpului şi transcend dincolo de noi. În concordanţă cu această 

perspectivă este şi cea a lui Guido Morpurgo-Tagliabue (din cartea sa Estetica 

contemporană) conform căreia: Arta este o formă de cunoaştere cu care este dotat 

oricine. Fără ea nu s-ar putea concepe nici una din celelalte activităţi, teoretice sau 

practice: ea este cunoaşterea imediată, individuală sau intuiţia. *...+ „Intuiţia” este 

reprezentarea imediată a particularului şi ea coincide cu expresia. *...+Nu există 

intuiţie care să nu fie precizată în cuvinte, în culori, în sunete etc. O viaţă interioară 

neexprimată nu există. Sau avem intuiţii care se exprimă în imagini, sau gândiri care 

se formulează în concepte, sau, în sfîrşit, voliţiuni care se traduc în acte5. 

Și probabil că astfel imaginile virtuale, indiferent cât de hibride ar fi, se 

transformă involuntar sau în mod inconștient în imagini pe care le vizualizăm 

subtil, fără să mai ținem cont de forma lor preliminară.Oare ce determină acest 

subtil substrat, care nu face altceva decât să ascundă sau dimpotrivă să 

dezvăluie...? Funcționăm pe anumite principii preluate (sau dezvoltate), însă 

nu aici se termină totul. După cum vom observa ulterior, la un nivel metafizic 

suntem compuși din alegeri, fie ele gândite, prelucrate, exprimate sau uneori 

aleatorii sau chiar necontrolate de noi. Nu este inutil, dar este foarte delicat să 

reluăm aici analiza teoriilor care justifică sau explică mutațiile petrecute în arta 

contemporană. Considerînd cele două direcții ale activității umane - asupra naturii și 

asupra sa -, accedem însă mai ușor și mai firesc la exemplificațiile metamorfozelor 

petrecute în creația literară și artistică, în raporturile dintre ele6. 

Astfel, prin intermediul jocului, a metafizicii şi a esteticii încercăm să 

vorbim despre fiinţa ca fiinţare, despre artă şi modul în care aceasta este 

percepută în diferite momente ale evoluţiei noastre, despre cunoaştere şi 

sensibilul situat dincolo de lumea exterioară; sau după cum spunea și Dan 

Grigorescu în Aventura imaginii: Premisa de la care se cuvine să pornească orice 

încercare de a reconstitui itinerarul unei imagini, de a descoperi impulsurile 

determinante e aceea că influenţa nu e singurul mod în care se produce circulaţia 

ideilor şi a motivelor şi se realizează unitatea dialectică a istoriei culturii. *...+ Artiştii 

trăiesc deopotrivă în operele predecesorilor şi în acelea ale urmaşilor7. 

                                                           
4 Mihai Nadin, op.cit., p.31. 
5 Adrian Leonard Mociulschi, op.cit., pp.114-115. 
6 Mihai Nadin, op.cit., p.153. 
7 Dan Grigorescu, Aventura imaginii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p.63. 
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Lumea de zi cu zi se confruntă cu aceleași întrebări repetitive, dar 

fundamentale. Acestea presupun că știu totul sau nimic. Așadar, se creează un 

echivoc general în care toți ne pierdem la un moment dat. Oare unde începe 

totul și unde se termină? Oare spectrul viziunii noastre este limitat de 

înconjurările sau de evenimentele contemporane sau totul este în mintea 

noastră, într-o continuă procesare și întrebări fără răspuns...  

Doar de câteva secole umanitatea s-a apucat să descifreze partitura culturii 

elenice, deși intenții au existat încă din timpul regelui franc Carol cel Mare. [...] 

Oamenii au căutat mereu să se depășească unii pe alții. Din rivalități s-a născut 

spiritul de întrecere, care va fi creat apoi concurența. *...+ Experiența pe care o transmit 

este influențată de subiectivismul nostru, pentru că semnificațiile pe care le acordăm 

moștenirii strămoșilor noștri depind de sensurile pe care noi, receptorii mesajului, le 

atribuim vestigiilor trecutului8. 

 

Arta. Percepţii şi perspective 

 

„Arta”, începe abia în momentul în care se mai poate şi altfel. Acolo unde vorbim 

într-un sens emitent despre artă şi creaţie artistică, nu reuşita a ceva făcut este 

decisivă, ci împrejurarea că ceea ce s-a făcut posedă o particularitate deosebită9. 

Pornind de aici, estetica nu a reușit nici până în ziua de astăzi să se desprindă 

de critică, să fie independentă, de sine stătătoare, fără să fie condiționată. 

Aşadar, Tagliabueconsidera că ”Artă” înseamnă ceva pentru care estetica este o 

simplă condiţie ce urmează a fi determinată. De aceea, ori de câte ori o doctrină dizolvă 

valoare artistică, ea îşi greşeşte ţinta10. 

Pentru unii dintre noi, estetica înseamnă condiţie, în timp ce pentru alţii 

reprezintă exprimare de sine. Care ar putea fi legătura dintre valoarea 

spirituală transpusă prin cea artistică şi momentul transpunerii?  

Astfel, omul ca și entitate întreprinde jocul între sine și tot ceea ce se 

creează. Momentul este primordial. De ce? Se creează o conjunctură în care fie 

artistul fie spectatorul pot fi conectați la un moment dat. Aici intervin atât 

perspectivele cât și percepțiile. Fundamentele noastre ca și entități de sine 

stătătoare sunt puse la îndoială atunci când se realizează un inter-schimb între 

artist/creator și spectator.Gadamer încearcă să ne demonstreze faptul că „Ceea 

ce ne învaţă comparaţia dintre jocurile pe care şi le-au inventat oamenii şi mişcarea 

                                                           
8 Adrian Leonard Mociulschi, op.cit., pp.55-57. 
9 Hans-Georg Gadamer, Actualitatea frumosului, Polirom, Iaşi, 2007.p.56. 
10 Guido Morpurgo-Tagliabue, op.cit., p.112. 
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ludică neraportată la ceva a prisosului vital pur este tocmai faptul că ceea ce este jucat 

în jocul artei nu e o lume de înlocuire sau de vis, în care uităm de noi. Jocul artei este 

mai curînd o oglindă care, străbătînd mileniile, reapare mereu în faţa noastră şi în care 

ne zărim pe noi înşine – deseori într-un mod destul de neaşteptat şi de straniu – aşa 

cum sîntem, cum am putea fi şi tot ce este cu noi11. 

Întrebarea primordială este sau probabil va rămâne: oare cum reacționăm 

și cu atât mai mult cum ne raportăm sau manifestăm? (faţă de ceea ce noi trăim 

în interior sau exterior pentru că există o diferență uneori chiar diametral 

opusă a tot ceea ce experimentăm chiar și în cele mai profunde momente sau 

stadii). Oare care ne sunt limitele sau care sunt limitările noastre, fără a ne 

panica sau transforma în ceva ce nu există....? Exact cum menționa și Hans-

Georg Gadamer în Actualitatea frumosului: Cînd se insistă asupra opoziţiei dintre 

viaţă şi artă, avem de-a face cu experienţa unei lumi înstrăinate, iar cînd ignorăm raza 

de acţiune universală şi demnitatea ontologică a jocului este vorba de o abstracţiune 

care ne face orbi în faţa împletirii dintre artă şi viaţă. *...+ Tocmai pentru că nu 

reprezintă o simplă libertate a bunului-plac şi a prisosului natural şi orb, ceea ce se află 

în faţa noastră în configurările creatoare ale artei poate străbate toate rînduielile vieţii 

noastre sociale, trecînd prin toate clasele, rasele şi treptele culturale12. 

Oare ce modifică arta? Arta ne modifică pe noi sau noi pe ea? Cred că ea 

nu se modifică, ci noi suntem cei a căror percepții și perspective se schimbă și 

astfel ajungem în ipostaza în care timpul și metafizica se pare că dizolvă esența 

de care ne apropiem sau spre care tindem. Poate fi doar influența directă care 

atinge acel fir al formelor neîntrupate sau reconstituite? Obiectivarea omului în 

indiferent ce forme de valoare (materială sau spirituală) oferă, prin produsul obiectivat 

(și care codifică o situație antropologică dată), un criteriu ferm al progresului 

conștiinței sale. Tensiunea dintre a trăi-a înțelege-a exprima-a fi conștient și a fi 

capabil să faci din conștiință nu terenul coșmarului existenței, ci Edenul capacității de 

autoperfecționare, se citește în toate momentele istoriei omenirii13 

 Există, probabil, un moment în care dezvăluirea de sine, prin intermediul 

sublimului și a artei, determină substanța viziunilor, a acceptării momentelor, 

a împrejurărilor și trăirilor proprii. Conexiunea celor care trăiesc prin artă 

poate conduce la o contemplare universală asupra contextului temporal în care 

ne situăm, a imaginilor din care este compus acest spectru vizual și senzitiv, a 

formelor pregnante care îl compun și a modului în care acesta ne influențează. 

                                                           
11 Hans-Georg Gadamer,op.cit., p.61. 
12 Ibidem, p.62. 
13 Mihai Nadin, op.cit., p.152. 
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Adevărul este că modalitățile dialogului dintre artist și lume reflectă condiționarea 

social-istorică a artei. Idealului profund omenesc al confruntării artistului cu 

societatea, și pe această cale al valorificării sale, i s-au opus în lungul timpului 

numeroși factori. Urmarea a fost și crearea acelei „bariere psihologice”, care în cele din 

urmă a minat dialogul direct, l-a înlocuit prin forme mediate14.” 

 

Cunoaşterea şi sensibilul 

 

Nu ar trebui să lăsăm nimic să ne distrugă frumuseţea interioară şi calea 

de a merge mereu înainte. Toţi dezbatem realitatea bazându-ne pe anumite 

principii şi consideraţii. Cred că aşteptarea este cea mai grea. Astfel, 

comparându-ne sinele prin artă cu cunoaşterea de sine, sensibilul probabil că 

nu poate depăşi logica sau chiar raţiunea.  

Opoziția stabilului – inert, orizontal - și activului – dinamic, vertical – își propun 

să dea, sensibil, o imagine a unității contradictorii a lumii, a înțelegerii ei în acest 

spirit. Nu este o „traducere” a tezei dialectice, ci intuiția ei, conținută acum în 

conștiința propriei existențe a artei15. 

Deşi cu siguranţă există controverse în care logica sau raţiunea definesc 

sensibilul,Gadamer spunea în Actualitatea frumosuluică Ne întrebăm dacă nu 

cumva multe dintre cele pe care le considerăm alese în virtutea voinţei noastre umane 

conştiente n-ar putea fi mai bine „înţelese” pornind de la constrângerile instinctuale 

specifice comportării animalelor. La urma urmelor, nu participă oare şi practica jocului 

uman la o astfel de determinare naturală şi nu este însăşi creaţia artistică, poate, 

trăirea plenară *Auslebun+ a unui impuls ludic16? 

Oare ce înseamnă un impuls sau o descoperire? Un joc al descoperirii de 

sine, un impuls legat de artă, percepție senzorială sau doar pur și simplu 

revelaţii spre o altă direcție, spre alte orizonturi. Sensibilul atât cât și 

cunoașterea construiesc sau demonstrează un fel de fenomen oarecum 

paradoxal care la un moment dat se va intersecta cu propriile reflecţii. Este 

vorba de o anume mentalitate care depășește, credem, limitele esteticului, dar a cărei 

explicare în stadiul actual al studiilor lipsește încă. Firește că în această gândire 

intervin și elemente de mitologie. În aceeași viziune geometrică sau poate 

geometrizantă17. 

                                                           
14 Ibidem, pp.228-229. 
15 Ibidem, p.261. 
16 Hans-Georg Gadamer, op.cit., p.54. 
17 Dan Grigorescu, op.cit., pp.201-205. 
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Ele vor manifesta trăsături şi caracteristici dependente dar şi 

independente în fiecare moment al punerii lor în valoare. Cred că progresul 

conştiinţei de sine a omului constă nu numai în cunoaştere ci şi în sensibil. 

Astfel raportul între conţinuturile reflectate fie ele materialesau spirituale 

creează propria realitate. Croce *...+ face imediat să coincidă expresia cu intuiţia. 

Această coincidenţă implică şi ea, în adevăr, o meditaţie, aceea a unui proces ideal, a 

unei activităţi spirituale, o activitate a Spiritului. Faţă de această meditaţie 

transcendentală, orice producţie materială devine un proces empiric, căruia el nu 

găseşte de cuviinţă să-i acorde nici o atenţie. Intuiţia este theoresis pură, distinctă de 

practică. Arta presupune astfel acea distincţie sistematică pe care ar fi trebuit să o 

fundamenteze18,considera Tagliabue, în timp ce Gadamer spunea că : 

Astfel, a fost mereu posibil să se reunească uşor experienţa artei cu noţiunea de 

joc. Kant a descris lipsa de interes, de scop şi de concept din plăcere pentru frumos ca 

pe o stare sufletească în care capacităţile noastre spirituale, intelectul şi imaginaţia, se 

joacă într-un mod liber. Schiller a transpus această descriere pe baza teoriei instinctelor 

elaborată de Fitche şi a atribuit comportamentul estetic unui instinct ludic ce-şi 

desfăşoară propria posibilitate liberă între instinctul material şi cel formal19. 

Arta creează un pod între tot ceea ce omul trăieşte. O necesitate fără sfârşit, 

pentru eternitate. Toţi suntem colectori fie de imagini fie de amintiri reprezentate 

cel mai des prin forma pură a artei. Încercăm să găsim un sens al lumii în care 

trăim, să ne convingem că există unul sau că în cele din urmă l-am putea 

descoperi. Probabil că dacă am porni de la o imagine redusă şi incompletă a 

realităţii nu suntem altceva decât o formă, un zid, un gând sau o transpunere 

abstractă. Nu este deci numai o regăsire, ci prilejul unei depășiri, a proiecției, act de 

atingere a unui ideal și de cutezanță omenească superioară, a altuia. Artele, în general, se 

valorifică, pe o anumită latură a realității lor materiale și spirituale, în și prin spectacol. 

Poetica artei moderne își pune, astfel, semnul ei asupra unei producții a cărei varietate 

impresionantă n-ar trebui să ne facă să credem că nimic nu o mai definește ca unitate 

reprezentativă20. Așadar, intangibilul şi nemărginirea creează un paradox. Viaţa 

omului este o imagine în sine - în esenţă o călătorie. După cum şi Dan 

Grigorescu scria în Aventura imaginii că Teoreticienii unor variante ale realismului 

contemporan susţin ideea unei imagini „care se reprezintă pe sine”21; 

Oare arta nu este un labirint de oglinzi prin care ne reflectăm propria 

viaţă? Iar această introspecţie poate fi atât pură cât şi ambiguă, chiar dacă 

                                                           
18Guido Morpurgo-Tagliabue, op.cit., pp.116-117. 
19Hans-Georg Gadamer, op.cit., pp.57-58. 
20 Mihai Nadin, op.cit., p.141. 
21Dan Grigorescu, op.cit., p.252. 
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suntem condiţionaţi de timp. Atât lumea interioară cât şi cea artistică vor duce 

mereu o luptă continuă sau discontinuă, ele fiind reprezentate de o poveste. 

Reprezentarea acestorforme vizuale deschide o lume inspiraţională nu doar 

spre cunoaştere ci şi spre fragilitate. Semnificația unui cuvînt scris sau vorbit stă 

dincolo de el, adică într-un anumit raport spațial cu el, o împrejurare pe care ne-o 

ascunde spontaneitatea habitudinală a asocierii unui cuvînt cu un înțeles, dar de care 

ne dăm seama atunci cînd căutăm înțelesul unui cuvînt și avem impresia că îl găsim, 

adică îl înregistrăm în afară de el într-o regiune exterioară semnului sensibil, grupului 

de sunete și de grafii22. 

Astfel, fiecare poveste descrisă prin artă, construită şi asamblată, fie ea o 

poveste proprie inventată sau reprodusă, este o modalitate prin care artistul 

sau creatorul îşi expune emoţia sau imaginaţia, el comunicând nu doar cu 

sinele, ci şi cu lumea exterioară.  

Reflectarea realității ca atare sau reflectarea realității artei (dar nu despre critică 

și estetică vom vorbi, cum în primul caz nu despre istorie, sociologie, etică) nu pot avea 

rigoarea reflectării științifice. Ca urmare, nici aprecierea lor nu rămâne în unitatea 

acesteia de măsură23. 

 

Concluzii 

 

Sunt emoții și trăiri care nu pot fi exprimate în cuvinte. Astfel, ceea ce noi ca 

și ființe umane trăim și descoperim, ducem cu noi mai departe, în călătoria 

noastră. La un moment dat, fără dar și poate, le intensificăm sau transpunem 

prin intermediul artei, a imaginilor și a muzicii, acțiuni sau ceea ce de fapt 

suntem acum. Oamenii se schimbă datorită trăirilor, datorită evoluției, însă 

obiectele, precum cele de artă, sau muzica vor rămâne mereu aceleași, 

exprimând aceleași sentimente și trăiri, în încercarea lor de a portretiza 

experiențele dobândite de autor și furând poate chiar și o infimă parte din timp. 

Istoria întruchipărilor metaforice ale artei ilustrează (cu aceeași parțialitate cu care am 

reduce arta la metaforă) modul în care travestirea sensibilă a raționalului a sfârșit prin a 

se constitui ca element de unitate între figurativ și nonfigurativ, concret și abstract. A 

spune că arta este o formă a gîndirii nu rezolvă decît parțial definirea ei prin gen proxim. 

Mai departe se poate merge (și s-a mers) adăugînd: o formă specifică de cunoaștere24. 

                                                           
22 Tudor Vianu, Studii de stilistică, Editura Didactică ş iPedagogică, 1968, pp.366-367. 
23 Mihai Nadin, op.cit., p.53. 
24 Ibidem, p.221. 
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Ceea ce se modifică sau cine se modifică suntem noi, împinși poate de 

percepțiile noastre sau de modul în care societatea, mediul sau cultura vrea să 

ni le modifice sau să ni le modificăm, atât în prezent cât și de-a lungul 

existenței noastre efemere dar și eterne prinsă în același paradox continuu. Nu 

facem altceva decât să existăm prin ceva anume. Suntem transpuși prin artă. 

Realitatea sau mentalitatea redau, prin diferite forme, limitele, elementele 

principale, care leagă inimaginabilul de imaginabil.  

Procesul de conștientizare socială rapidă, reflectînd progresul uimitor al forțelor 

de producție ale societății contemporane, se exprimă, în ultimul timp, printr-o 

accentuare a atitudinii active a consumatorilor de artă și literatură. *...+ Omul este 

spectator și participant la opera ce i se revelează. Este în mai mare măsură creatorul 

emoțiilor sale, reflectînd axiologic, prin prisma experienței sale sociale, realizînd 

necontenit atitudinea oarecum ideală de confruntare a idealurilor sale cu acelea ale 

operei, ale creatorului25. 

Astfel, tendința unei decorații metafizice transpune figurația unei figuri 

considerabile, care poate reprezenta modernitate, mit sau concept. Există o 

anumită toleranță doar când momentele transpuse, exprimă imagini sau trăiri 

și vice-versa. Realitatea se modifică, iar lucrurile sau obiectele, obțin sau au o 

altă formă.  

Deși „a văzut idei”, artistul contemporan nu le-a conceptualizat; vanitatea sa nu 

este alta decît a filosofului încheietor de sisteme definitive, a alchimistului căutător al 

„sacrei formule”. Metafora este câmpul libertății totale, dacă o asemenea libertate este 

posibilă – o lume în lume, dincolo de gravitatea cuvintelor, a culorilor, a sunetelor. 

Tendința artei contemporane poate fi într-un fel asimilată imaginii răsturnate a 

tabloului științei26. 

 

                                                           
25 Ibidem, p.199. 
26 Ibidem, p.226. 
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Abstract: In order to develop the field of practical philosophy, this article aims to 

present the principles, techniques and models of existential-phenomenological 

philosophical counseling, as well as the way in which philosophical practice can be used 

to support discussions within support groups addressed to parents of children with 

disabilities. A model of philosophical existential-phenomenological group counseling 

will also be proposed, addressing the parents of children diagnosed with autistic 

spectrum disorder. The phases of the group counseling process as well as individual 

counseling through phenomenology will be reproduced in this article, which will also 

propose possible themes that discussions in workshops with parents of children with 

disabilities can be based on. 

Keywords: philosophical counseling, existentialism, phenomenology, support 

groups, autistic spectrum disorders, disability, psychopathology, psychotherapeutic 

intervention. 

 

I Principii, teme și modele de consiliere filosofică existențial-

fenomenologică 

 

a) Ce este terapia existențial-fenomenologică? 

 

(a). Terapia existențială, în particular, sau consilierea filosofică de sorginte 

existențială este un tip de intervenție care încearcă să ajute oamenii să se confrunte 

                                                           
 Gruia Ioan Emanuel este doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie a Universității Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca, având ca și coordonator pe prof. univ. dr. Ion Copoeru (Universitatea Babeș-Bolyai 

Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie); 
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cu ei însăși și să se regăsească prin intermediul întemeierii propriei lor existențe1. 

Bazându-se pe premisa conform căreia „existența precedă esența‛2, abordarea 

existențială vizează teme precum „libertatea‛, „responsabilitatea‛, 

„semnificația‛ și „autenticitatea‛3. „Percepția celorlalți, a obiectelor și a 

sinelui‛4, dar și relațiile dintre ele, sunt aspecte valorificate în cadrul ședințelor 

de consiliere existențială, acolo unde individul își poate cunoaște și analiza 

sinele, își poate identifica valorile și poate determina alternativele pe care le are 

la problemele sale actuale5, în baza stabilirii unor scopuri și a determinării 

sensului acțiunilor în care el se poate investi6. Desigur, codurile etice sau 

credințele personale, care susțin sistemele de valori ale indivizilor7, nu trebuie 

omise, dat fiind faptul că ele influențează în mare parte modul în care indivizii 

dau sens existenței și lumii lor. 

Terapia existențială se bazează pe cinci principii8:  

a). scopul și semnificația ghidează acțiunile fiecărei ființe umane; b). 

fiiecărei ființe umane îi sunt caracteristice libertatea, responsabilitatea și 

capacitatea de a-și actualiza potențialul; c). ființele umane cunosc atât limitări, 

cât și provocări pe parcursul existenței lor și se dezvoltă în funcție de 

confruntarea (nu abandonarea ori evitarea) cu experiențele din care aceste dat-

uri decurg; d). „fluxul subiectiv, fenomenologic al experiențelor umane‛, care 

implică experiențele și sensurile particular-subiective care decurg din ele și pe 

care și le asumă fiecare ființă umană, reprezintă „un aspect cheie al existenței 

umane‛ și unul dintre principalele obiective pe care intervenția 

psihoterapeutică le vizează; (e). „ființa umană este interconectată cu – mai 

degrabă decât separată de – experiențele‛ pe care ceilalți participanți la 

existență le trăiesc și de lumile pe care ei le au. 

                                                           
1 Schneider, K. J. (2016). The Case for Existential (Spiritual) Psychotherapy. In Clarifying and Furthering 

Existential Psichotherapy, pp. 35—40, accesat on-linehttp://www.springer.com/us/book/9783319310855 în 

2.02.2018; 
2 Marinoff, L., Întrebări fundamentale: filosofia îți poate schimba viața, editura Trei, București, 2003, p. 63; 
3 Cohen, B.N. (2003), Applying Existential Theory and Intervention to Career-Decision Making, Journal of 

Career Development, Spring, vol. 29, no. 3, p. 195; 
4 Spinelli, Ernesto, The Interpreted World: An Introduction to Phenomenological Psychology, Longon, Sage, 

1989, p. iv; 
5 Marinoff, L., Înghide Platon, nu Prozac, editura Trei, București, 2010, p. 27; 
6Ibidem,, p. 346. 
7 Deurzen, E., Adams, M., Psihoterapie și consiliere existențială, editura Herald, București, 2011,p. 154, 

după ediția originală Skills in Existential Counselling & Psychotherapy, Sage Publications of London, 

Thousand Oaks, New Delhi, Singapore, 2011; 
8 Vos, J., Craig, M. & Cooper, M., Existential Therapies: A Meta-Analysis of Their Effects on Psychological 

Outcomes, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 83, no. 1, p. 115; 
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Sunt patru școli mari care se bazează de principiile existențialiste: analiza 

existențială logoterapia, școala britanică de terapie existențială și abordarea 

existențial-umanistă9. 

Emoțiile, care ne ghidează și ne determină acțiunile, responsabilitățile și 

alegerile10, ocupă un loc important în cadrul terapiei existențiale11. Vorbim astfel 

de emoții precum „rușinea‛, „invidia‛, „speranța‛, „dragostea‛, „bucuria‛, 

aflate în ascensiune spre „fericire‛ în ordinea descrisă anterior și care pot 

determina deopotrivă „anxietate, entuziasm sau angajare‛ sau emoții precum 

„mândrie, gelozie, mânie, frică, înstrăinare‛, care pot antrena „depresia, 

disperarea, dezangajarea‛, dacă avem în vedere „busola emoțiilor‛, propusă de 

Duerzen și Adams (2011)12. De specificat este faptul că „orice emoție indică o 

valoare și semnalează natura anxietății sau disperării legate de ea‛13. 

(b). Fenomenologia se referă la studiul experienței umane și a modului în 

care lucrurile ni se prezintă în experiență14, dar și studiul conștiinței din 

perpectiva percepției lumii la persoana întâi15.  

Fenomenologia existențială16 este o paradigmă care are în vedere 

conceptualizarea și studierea experiențelor ființei umane17. Aportul unor 

filosofi precum Kierkegaard, Heidegger, Husserl, Sartre ș.a., dar și a unor 

teoreticieni/psihoterapeuți de inspirație existențială, precum Ludwing 

Binswanger, Irvin Yalom sau Rallo May18, la dezvoltarea conceptuală și 

paradigmatică a domeniului trebuie semnalată19.  

 

 

                                                           
9 Hwang, W. (2017), A Student's Search for Meaning: The Creation of an Existential Therapy Models Course for 

Clinical Psychology Graduate Students, Doctoral Papers and Masters Projects, Doctoral Papers and 

Masters Projects. 285, pp. 5-6; 
10 Ibidem,p. 152; 
11 Marinoff, Înghite Platon, nu Prozac, p. 28; 
12 Deurzen, E., Adams, M., Psihoterapie și consiliere existențială, p. 154; 
13Ibidem,p. 154; 
14 Sokolowski, R., Introduction in Phenomenology, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 2; 
15 Smith, D.W., Phenomenology, Encyclopedia of Cognitive Science, California, 2006; accesat online pe 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0470018860.s00153/abstract?userIsAuthenticated=false&deni

edAccessCustomisedMessage=, accesat în 01.09.2017; 
16 Gallaghter, S. (2012), What is Phenomenology?, Palagrave Philosophy Today, Sprnger,  p. 7; 
17 Thompson, C., Locander, W.B., Pollio, H.R. (1989), Putting consumer experience back into consumer 

research: the phylosophy and method of existential-phenomenology, Journal of Consumer Research, 16, p. 133; 
18 Marinoff.,Înghite Platon, nu Prozac, p. 26; 
19Ibidem,p. 133; 
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b) Teorii și modele utilizate în cadrul ședințelor de consiliere 

filosoficăexistențial-fenomenologice 

 

Odată cu dezvoltarea domeniului psihoterapiei existențiale, s-au remarcat 

câteva teorii care au ajuns să ghideze procesul terapeutic din cadrul acestui 

domeniu. Ele sunt prezentate mai jos. 

Irvin Yalom sublinează existența a „patru griji fundamentale‛, care se 

nasc în urma „confruntării individului cu datul existenței‛: (a). „moartea‛ – ca 

„tensiune‛ impusă „dorinței‛ de viață a individului; (b). „libertatea‛ – care 

implică responsabilitatea deplină, adică nesedimentată într-un sau pe vreun 

temei extern validat, a individului „în calitate de autor, pentru propria lume‛; 

(c). „izolarea‛, care privită existențial face referire la privarea individului de 

„unele părți din sine‛, dar și de ceilalți, având în vedere că el trăiește conflictul 

existențial între „conștientizarea singurătății absolute și dorința de contact (cu 

ceilalți și cu sine); (d). „lipsa sensului‛, grijă fundamentală născută din „dilema 

unei creaturi ce caută sensul, dar care este aruncată într-un univers lipsit de 

sens‛20. În viziunea psihiatrului american, aceste griji existențiale dau naștere 

unui „conflict‛ care solicită introspecție din partea celui care îl trăiește pentru a 

fi rezolvat21. 

Modelul structural propus de Ernesto Spinelli include parcurgerea a trei 

faze: a). co-creerea lumii terapeutice; b). explorarea lumii terapeutice; c). 

închiderea lumii terapeutice22.  

Modelul vocațional de luare a decizilor pentru carieră, propus de Cohen 

N. Benjamin (2003) implică patru stadii: (a). responsabilitate și libertate 

decizională, (b). evaluarea („alternativelor‛ de carieră), (c). acțiunea („de 

implementare a decizilor luate‛), (d). re-evaluarea „semnificațiilor și 

oportunităților pentru o existență autentică‛ în raport cu decizile luate23. Acest 

model are ca scop responsabilizarea clienților vizavi de sensul semnificației și 

oportunitatea unei existențe autentice24. 

 

 

 

 

                                                           
20 Yalom, Irvin., Psihoterapia existențială, HarperCollins Publisher, p. 17; 
21Ibidem,p. 16; 
22 Spinelli, E., Practising Existential Psychotherapy. The Relational World, Sage, Los Angeles, 2007, p. vii; 
23 Cohen, N.C., (2003), Applying Existential Theory and Intervention to Career-Decision Making, op. cit., 197; 
24 Ibidem, p. 197; 
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c) Procesul consilierii existențial-fenomenologice 

 

Consilierea existențial-fenomenologică implică două secvențe25, (a) epoché, 

adică „suspendarea judecății‛, „punerea între paranteze‛ a ceea ce se dorește a 

fi reconsiderat, „conștientizarea și (...) confruntarea presupozițiilor‛26 și (c) 

verificarea „impresiilor și întrebărilor acumulate‛, identificate în faza 

anterioare, care implică și „explorarea semnificațiilor și (...) a legăturii dintre 

ele27, precum și interpretarea28 „înțelesurilor și sensurilor‛ experiențelor și a 

premiselor elaborate, cu scopul „însușirii‛ de către client a trăirilor avute29.  

Între epoché (care face referire la clarificarea experiențelor și premiselor 

clientului) și verificare (care are în vedere interpretarea lor) se situează (b) 

orizontalizarea, adică „plasarea (...) experienței într-un context‛30 sau într-un 

cadru de referință, care să faciliteze construirea unei perspectivenoi sau cel 

puțin analizate asupra vieții și existenței individului care intră în procesul 

interpretativ.  

În cadrul ședințelor de consiliere existențială, accentul cade atât pe 

descriere (și nu pe identificarea cauzelor sau „rezolvarea problemelor‛ 

clientului după un șablon prestabilit, tip)31, cât și pe egalizare (considerarea 

„conținutului, procesului și (tuturor) experiențelor‛ și convingerilor personale, 

descrise de client, ca fiind de egală importanță și relevanță)32. După Deurzen și 

Adams descrierea și egalizarea sunt surse de presupoziții, care pot afecta 

procesul terapeutic dacă importanța lor nu este luată în calcul de către 

terapeut. 

 

 

 

 

                                                           
25 Ibidem,p. 81; 
26 Ibidem,p. 82; 
27 Ibidem,pp. 96-97; 
28 Deurzen, E și Adams, M, pp. 100-102 - identifică patru caracteristici ale unei „interpretări de succes‛: 

1. simplitate („clientul este cel care formulează definiția finală a experienței lui‛ într-o manieră 

nesofisticată), 2. Conectivitate (adică determinarea legăturii între prezentul trăit și trecutul sau viitorul 

de care un eveniment s-a legat sau se va lega), 3. Coerență („interpretările sunt realizate în cadrul 

conceptual al clientului), 4. Relevanță (înțelesurile sau interpretările trebuie să concorde cu „propria 

înțelegere a clientului asupra lumii‛); 
29 Ibidem, p. 99; 
30Ibidem, pp. 95-96; 
31 Ibidem, p. 89; 
32Ibidem,p. 92; 
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d). Consilierea filosofică existențial-fenomenologică de grup 

 
Structura consilierii de grup, atunci când vorbim de paradigma 

existențială, implică două faze: a). interpretarea individuală a unui text sau a 
unei probleme (numit și „nivelul idiografic‛) în cadrul unui „interviu‛; și b). 
identificarea „pattern-urilor comune care se referă la tema mare abordată‛33. 
Această a doua fază poate avea loc având în vedere faptul că interpretările 

asociate unei „situații diferite (...) pot fi experimentate în aceeași manieră‛34 în 
baza unui pattern comun, așa cum „experimentarea restricției‛ poate face 
referire atât la bani, cât și la timp35. Importanța experienței personale în 
vederea demarării procesului interpretativ este semnalată de diverse 
cercetări36,37.  

 

II. Aplicabilitatea principiilor și modelelor consilierii filosofice 
existențial-fenomenologice în cadrul grupurilor de suport adresate părinților 
copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist 

 
(a) Condiția existențială a părinților copiilor diagnosticați cu tulburare 

de spectru autist 

 
Tulburarea de spectru autist este o tulburare pervazivă de dezvoltare, care 

afectează 1 din 56 de copii38, care apare mai frecvent la băieți decât la fete (într-un 
procent de 4:1)39, 40 și care se manifestă, conform DSM-V, prin: a). „deficite de 
comunicare și interacțiune socială‛; b). „comportamente stereotipe și repetitive‛41.  

                                                           
33 Kwale, S. (1983), The Qualitative Research Interview: A Phenomenological and a Hermeneutical Mode of 

Understanding, Journal of Psychological Psychology, 14, p. 171; 
34 Thomson, C., Locander, W.B., Pollio, H.R., (1989), Putting Consumer Experience Back into Consumer 

Research: The Philosophy and Method of Existential-Phenomenology, p. 141; 
35 Ibidem, p. 142; 
36 Mick, D.G., (1986), Consumer Research and Semiotics: Exploring and Morphology of Sgns, Symbols and 

Significance, Journal of Consumer Research, 13, p. 196; 
37 Belk, R. (1984), A Manifesto fo a Consumer Behavior of Consumer Behavior, lucrare prezentată la „AMA 

Witer Educators Conference: Scientific and Method in Marketing, ed. Anderson F.P. și Ryan M.J., 

Chicago, American Marketing Association, p. 163; 
38 Costa, M., Costa, A., Julian, V., Novais, S. (2017), A Task Recommendation System for Children and Youth 

with Autism Spectrum Disorder,International Symposium on Ambient Intelligence, Ambient Intelligence– 

Software and Applications – 8th International Symposium on Ambient Intelligence , p. 87; 
39Beggiato, P., Hugo, Muruani, A., Scheid, I. și colab. (2017), Gender difference in autism spectrum disorder, 

Autism Research, 10, 4, p. 680; 
40Kogan, D.m., Blumberg, S., Schieve, AL., Boyle, A.C., Perrium, M.J. și colab (2009), Prevalence of Parent-

Reported Diagnosis of Autism Spectrum Disorder Among Children in the US, Pediatrics, 123 (3), pp. 1395; 
41American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, fifth edition, 

Washington, London, 2013, pp. 88-89; 

https://link.springer.com/conference/isaml
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-61118-1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-61118-1
https://lup.lub.lu.se/search/publication?q=author%3D%22Beggiato%2C+Anita%22+or+(documentType+any+%22bookEditor+conferenceEditor%22+and+editor%3D%22Beggiato%2C+Anita%22)
https://lup.lub.lu.se/search/publication?q=author%3D%22Peyre%2C+Hugo%22+or+(documentType+any+%22bookEditor+conferenceEditor%22+and+editor%3D%22Peyre%2C+Hugo%22)
https://lup.lub.lu.se/search/publication?q=author%3D%22Maruani%2C+Anna%22+or+(documentType+any+%22bookEditor+conferenceEditor%22+and+editor%3D%22Maruani%2C+Anna%22)
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Cu toate că modelele de intervenție bazate pe analiza comportamentală 

aplicată, adresate direct copiilor diagnosticați cu tulbuare de spectru autist, s-au 

dezvoltat foarte rapid și și-au dovedit eficiența42, puțină atenție a fost acordată 

dezvoltării unor programe care să vizeze consilierea părinților unor astfel de 

copii43. Brereton și Tonge scriau: (...) părinții și îngrijitorii copiilor cu autism pot fi 

ușor uitați  în favoarea programelor de intervenție adresate copiilor cu autism44. 

Numărul ridicat al părinților/tutorilor copiilor cu dizabilități care resimt 

„distres existențial‛45 (considerând că „trăiesc într-o lume a lor‛, că au pierdut 

șansa unei „vieți normale‛, că „societatea nu îi înțelege‛, manifestând 

dificultăți de relaționare interpersonale și izolare față de ei însăși, de partenerul 

de viață, de copil sau de familia lărgită46, având credința unei „vieți centrate pe 

copil și a două vieți ca una‛ și văzând lumea „întoarsă pe dos‛47, resimțind 

„depresie, somatizări, furie și ostilitate‛48, dar și „vinovăție‛ și stres49) și care 

au nevoie să găsească „sens și semnificație‛ în perioada pre-post diagnostic50 

este semnalat în literatura de specialitate, în condițiile creșterii numărului 

copiilor care se nasc cu deficiențe de neurodezvoltare (în particular cu 

tulburare de spectru autist51) sau cu boli cronice52. 

                                                           
42 Virués-Ortega J. Applied behavior analytic intervention for autism in early childhood: meta-analysis, meta-regression 

and dose–response meta-analysis of multiple outcomes. Clinical Psychology Review. 2010;30(4), 387–399; 
43 Brereton, A., Tonge, B.J., Pre-Schoolers with Autism. An Education and Skills Training Programme for 

Parents. Manual for Clinicians, Jessica Kingsley Publishers, London și Philadelphia, 2005, p. 9; 
44Ibidem, p. 9; 
45 Ling, T.Y. (2016), Existential Distress Among Parents of Children with Cancer or Chronic Illness: Screening 

and a Meaning-Based Intervention, Doctoral These, p. 1-312, online; 
46 Woodgate, R.L., Ateah, C., Secco, L. (2008), Living in a World of Our Own: The Experience of Parents Who 

Have a Child With Autism, Qualitative Health Research, 18 (8), p. 1078; 
47 Hsu, Y.C., Tsai, S.L., Hseh, M.H., Jenks, M.S., Tsai, C.H., (2015), On My Own: A Qualitative 

Phenomenological Study of Mothers of Young Children with Autism Spectrum Disorder in Taiwan, Journal of 

Applied Research in Intellectual Disabillities, 30 (1), pp. 147; 
48 Stewart, M., McGillivray, J.A., Forbes, D., Austin, D.W. (2017), Parenting a child with an autism spectrum 

disorder: a review of parent mental health and its relationship to a trauma-based conceptualization, Advanced in 

Mental Health, Promotion, Prevention and Early Intervention, 15 (1), p. 4; 
49 Zaidman-Zait, P., Duku, E., Smith, I.M., Vaillancourt, T și colab. (2018), Profiles of Social and Coping 

Resources in Families Of Childrenwith Autism Spectru Disorder: Relation to Parent and Child Outcomes, 

Journal of Autism and Developmental Disorders, p.1; vezi și https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-

018-3467-3#citeas, accesat în 2.02.2018; 
50 Case, S. (2000),  Refocusing on the Parent: what are the social issues of concern for parents of disabled 

children?, Disability and Society, 15 (2), p. 272; 
51Da Paz, N.S., Wallander, J.L. (2017), Interventions that target improvements in mental health for parents of 

children with autism spectrum disorders: A narrative review, Clinical Psychology Review, 51, p. 1; 
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(b) Surse de suport pentru părinții copiilor diagnosticați cu tulburare de 

spectru autist 

 

Acceptarea și suportul din partea celorlalți, pare să fie nevoia promordială 

a familiilor care au un copil recent diagnosticat cu tulburare de spectru autist53. 

Importanța și eficiența grupurilor de suport pentru părinți a fost arătată în 

literatura de specialitate54. 

În urma analizei calitative (fenomenologice) a 3637 de „postări și 

comentarii‛ ale părinților unor copii diagnosticați cu tulburare de spectru 

autist pe două grupuri on-line de suport, Illias și colab. (2017) au indicat faptul 

că (a) „suportul informațional‛ (adică informații despre tulburare și despre 

modalități de intervenție) într-un procent de 30.7%, urmat de (b) suportul 

emoțional (27,8%) primează între modalitățile pe le aleg acești părinți pentru a 

se afilia social în vederea diminuării durerii cauzate de diagnosticul copiilor 

lor55. Alte cercetări arată că suportul familial crește satisfacția personală și 

eficacitatea părinților, în particular a mamelor, în legătură cu gestionarea 

proprilor emoții legate de condiția pe care nașterea unui copil cu tulburare de 

spectru autist o implică56. (c) Suportul prietenilor (68%) sau (d) a altor familii ori 

persoane (98%) care au un copil cu o situație clinică asemănătoare (adică „un 

diagnostic asemănător‛)57 par a fi alte modalități pe care părinții copiilor cu 

autism le aleg pentru a găsi înțelegere și sprijin. Chiar dacă în mediul autohton 

românesc nu există o organizație publică care să ofere (e) sprijin de urgență, prin 

                                                                                                                                                    
52 Se arată faptul că 1 din 68 copiii este diagnosticat cu tulburare de spectru autist și 11% dintre copii, la 

nivel global, suferă din pricina cancerului sau a altei boli cronice (a se vedea Da Paz, et al., 2017 și Ling, 

T.Y., 2016); 
53 Woodgate, R. L., Ateah, C., & Secco, L. (2008). Living in a world of our own: The experience of parents who 

have a child with autism. Qualitative Health Research 18(8), 1074–1083, apud. Banach, M., Iudice, J., 

Couse, L.J.(2010), Family support and Empowerment: Post Autism Diagnosis Support Group for 

Parents, Social Work with Groups, 33, 70; 
54 Banach, M., Iudice, J., Couse, L.J.(2010), Family support and Empowerment: Post Autism Diagnosis Support 

Group for Parents, Social Work with Groups, 33, 70; 
55 Roffeei, S.H.M., Abdullah, N., Basar, S.K.R (2015), Seeking social support on Facebook for children with 

Autism Spectrum Disorders (ASDs), International Journal of Medical Informatics, 84, p. 375; 
56Arellano, A., Denne, L.D., Hastings, R.P., Hughes, J.C. (2017), Parenting sense of competence in mothers of 

children with autism: Associations with parental expectations and levels of family support needs, Journal of 

Intellectual and Developmental Disability, in press; vezi și http://www.tandfonline.com/doi/full/ 

10.3109/13668250.2017.1350838, accesat în 1.02.2018; 
57 Twoy, R., Connolly, P. M., Novak, J. M. (2008). Coping strategies used by parents of children with autism,  

Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 19, 251;. 
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intermediul unor lucrători sociali, această sursă de suport trebuie amintită între 

celelalte deja menționate anterior58. 

 

(c) Modele de grupuri de suport pentru părinții copiilor cu tulburare de 

spectru autist 

 

Există mai multe modele teoretice in funcție de care grupurile de suport 

pentru părinții copiilor cu autism se pot organiza și pot funcționa. Prezentăm 

mai jos câteva dintre ele. 

(a). Modelul grupului de suport parental postulat de Banach, M., Iudice, 

J., Couse, L.J.(2010)59 cuprinde 6 sesiuni pe parcursul cărora familile copiilor cu 

autism: (i) se cunosc și discută despre reacțiile pe care diagnosticul l-a iscat în 

cazul lor la nivel emoțional, cognitiv, comportamental etc; (ii) poartă discuții 

cu privire la „visele pe care le au în legătură cu copiii lor‛, „satisfacția și 

provocările pe care comportamentele copiilor lor le-o produc‛; (iii) „își 

împărtășesc abilități, tehnici și resurse‛ (informatice și/sau financiare); (iv) 

discută despre modalitățile prin care pot fi reprezentanții sau „avocații‛ 

copiilor lor în societate și în cadrul mediului educațional în vederea 

implementării planului educațional individual structurat; (v) discută despre 

modalități de a accesa fonduri pentru copiii lor și se întâlnesc cu alți părinți cu 

experiență ai unor copii cu autism și cu alți copiii diangosticați cu autism 

recuperați; (vi) discută despre ce vor face în continuare și în viitor pentru copiii 

lor și își schimbă adrese de e-mail și numere de telefon. Acest model este unul 

axat pe rolul de „avocați‛ pe care părinții copiilor cu autism și-l asumă pentru 

a realiza schimbări la nivel de grup social și colectivitate. 

(b). Programul educațional și de formare a abilităților, adresat părinților 

copiilor cu autism, aflați la vârsta preșcolară (Brereton, A.V. și Tonge, B.J, 

2005)60 este un model teoretic și metodologic, care se desfășoară pe parcursul a 

10 săptămâni în care au loc sesiuni individuale și de grup cu părinții copiilor 

diagnosticați cu tulburări de spectru autist . Este un model care pune accent pe 

psihoeducația părinților, sesiunile de grup desfășurându-se mai mult sub 

                                                           
58Tétreault, S., Blais-Michaud, S., Deschênes, P.M. și colab (2012), How to support families of children with 

disabilities? An exploratory study of social support services, Child & Family Social Work, 19, 3, p. 272; 
59 Banach, M., Iudice, J., Couse, L.J.(2010), Family support and Empowerment: Post Autism Diagnosis Support 

Group for Parents, Social Work with Groups, 33, 69; 
60Brereton, A., Tonge, B.J., Pre-Schoolers with Autism. An Education and Skills Training Programme for 

Parents. Manual for Clinicians, Jessica Kingsley Publishers, London și Philadelphia, 2005, pp. 5-7 
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forma unor work-shop-uri, care pleacă de la prezentări teoretice ale 

modalităților adecvate în care analiza și intervenția comportamentală este de 

dorit să se desfășoare, decât sub forma unor ședințe de consiliere semi-

structurate de grup, care să vizeze teme fenomenologice ori existențiale. 

(c). Intervenția bazată pe educația parentală și managementul 

comportamentului (PEBM Skills Training)61 are în vedere sesiuni de tratament 

care includ psihoeducație (privind tulburarea de spectru autist); prezentarea 

caracteristicilor pe care comunicarea, interacțiunea socială, jocul și 

comportamentul le prezintă cazul copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru 

autist; „învățarea unor competențe noi‛ de către părinți; sesiuni care au în 

vedere „îmbunătățirea interacțiunii sociale și a comunicării‛ părinților cu copii 

lor, diagnosticați cu tulburare de spectru autist; prezentarea „servicilor‛ care 

sunt „disponibile‛ la ora actuală și care se adresează direct părinților copiilor 

cu tulburări de spectru autist; „gestionarea stresului parental‛; „relația fraților, 

familiei și comunității în legătură cu copiii diagnosticați cu tulburare de 

spectru autist‛. Programul se desfășoară pe o perioadă de 20 de săptămâni. 

Sesiunile de grup, cu o durată de 90 de minute și care implică patru până la 

cinci familii sunt alterate cu ședințe individuale de circa 60 de minute, adresate 

fiecărui participant la grup. 

 

(d) La ce ajută grupurile de suport pentru părinții copiilor cu autism? 

 

Tabloul depresiv și anxios se poate instala la părinții copiilor cu tulburare 

de spectru autist pe fondul unui „nivel scăzut al suportului social‛62. Astfel, 

grupurile de suport își pot dovedi eficiența în prevenirea ori rezolvarea unor 

„conflicte interne‛ trăite de părintele unui copil diagnosticat cu tulburare de 

spectru autist. 

Cercetările arată că temele existențiale joacă un rol important în 

raportarea oamenilor la viață și în reacțile lor la situații particulare63. 

 

                                                           
61 Tonge, B., Brereton, A., Kiomall, M., Mackinnon, A., King, N., Rinehart, N. (2006), Effects on Parental 

Mental Health of an Education and Skills Training Program for Parents of Young Children With Autism: A 

Randomized Controlled Trial, Journal of Americal Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 45, 

issue 5, p. 5; 
62 Boyd, B.A.,  
63 Greenberg, J., Koole, S. L., & Pyszczynski, T. (2004). Handbook of experimental existential 

psychology.NewYork,NY:GuilfordPress; 



 
296 

(e) Grupurile de consiliere filosofică existențial-fenomenologică 

adresate părinților copiilor cu tulburare de spectru autist  

 

Până în prezent există foarte puține cercetări care au studiat aplicabilitatea 
terapiei existențiale și fenomenologice pentru probleme specifice64; în 
particular, nu s-a testat eficiența ei în cadrul unor grupuri de suport. Dorim să 
prezentăm în continuare propunerea noastră cu privire la structura pe care o pot 
avea grupurile de consiliere filosofică existențial-fenomenologică adresate 
părinților copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist. 

Pornim expunerea noastră menționând că programul existențial-
fenomenologic propus de prezentul proiect de cercetare va cuprinde 
următoarele componente: a). sesiuni individuale de consiliere filosofică 
existențial-fenomenologice, pe baza cărora (în urma analizei de conținut) se vor 
crea temele care să fie abordate în cadrul (b). sesiunilor de consiliere filosofică 
existențial-fenomenologică de grup. De altfel, în paralel, vom desfășura (c). 

sesiuni de educație filosofică de sorginte existențial-fenomenologică de bază 
sau, altfel spus, prelegeri adaptate la nivelul intelectual, de vârstă și de gen al 
participanților/participantelor la grup, în care să fie prezentate și discutate 
principalele concepte ale acestei abordări existențiale și fenomenologice. Nu în 
ultimul rând, părinții vor putea participa la 10 work-shop-uri desfășurate pe 
teme de sorginte existențială și fenomenologică. 

Modelele de analiză fenomenologică65 ce vor ghida discuțiile din cadrul 
grupurilor de suport de sorginte existențial-fenomenologicăprin „filtrarea‛ 
prealabilă a experiențelor/informațiilor colectateîn ședințele individuale de 
terapiesunt prezentate în continuare. 

Modelul lui Van Kamm (1969)66 implică parcurgerea următoarelor faze: „(a) 
clasificarea datelor în categorii; (b). reducerea și transformarea lingvistică a 

itemilor selectați în termeni descriptivi mult mai preciși; (c). eliminarea sau 
reducerea afirmațiilor care nu sunt inerente experienței; (d). prima identificare 
și descriere ipotetică a experienței; (e). eplicații ale descrierilor în protocoale 
selectate randomizat pentru a verifica necesitatea și suficiența afirmațiilor; (f). 
dentificarea și descrierea validă a experienței. 

Modelul lui Colazzi (1978)67are în vedere (i) extragerea frazelor și a 
propozițiilor pertinente experienței; (ii) transformarea frazelor în proprile 

                                                           
64 Vos, J., Craig, M. & Cooper, M., Existential Therapies: A Meta-Analysis of Their Effects on Psychological 

Outcomes, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 83, no. 1, p. 128; 
65 Priest, H (2002), An approach to the phenomenologyical analysis of data, Nurse Researcher, London, 

vol. 10, issue 2, pp. 50-63; 
66 Ibidem, p. 57; 
67 Ibidem,p. 58; 
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cuvinte, rezultând o listă a „semnificațiilor‛ și a aserțiunilor semnificative; (iii) 

gruparea temelor individuale pentru a opera o reducere ulterioară a lor; (iv) 
compunerea unei liste exhaustive ipotetice; (v) mișcarea „înainte și înapoi‛ 
între semnificația aserțiunilor și listele ipotetice succesive, până când temele 
sunt reflectate acurat în clustere; (v). descrieri structurale ale esenței; (vi) 
revenirea la descrierea subiecților. Revizuirea descrierii lor, dacă este necesar. 

Moustakas (1990) propune metoda euristică pentru a analiza discursul 

fenomenologic. Astfel, el sugerează următoarele faze: imersia – centrarea întregii 
vieți pe experiență; incubarea: retragerea și așteptarea „noilor înțelesuri‛; 
iluminarea –teme și patternuri emergente, formarea de clustere; explicați –
adăugarea altor dimenisuni ale semnificației; șlefuirea patternurilor 
emergente;escrierea – experienței și a portretizării individului din cadrul studiulu; 
sinteze creative – „aducerea‛ împreună a pieselor, găsirea relațiilor dintre ele. 

În ceea ce privesc grupurile de consiliere filosofică existențial-
fenomenologică adresate părinților copiilor cu deficiențe fizice și/sau mentale, 
acestea vor prezenta câteva particularități: a). durata fiecărui grup va fi de 2 
ore; b). vor participa un număr de 6-8 părinți la întâlnirile de grup/sesiune, dat 
fiind faptul că eficiența acestui format a fost deja consacrat în literatura de 
specialitate atunci când vine vorba de abordarea fenomenologică68; c). structura 

discuțiilor va fi ghidată de un model de analiză fenomenologică. 
Temele pe care le propunem în cadrul work-shop-urilor la care părinții 

copiilor cu tulburare de spectru autist sunt invitați să participe vor purta 
următoarele titluri: (a). Identitate și responsabilitate personală; (b). Anxietate și 
vinovăție parentală și socială; (c). Conflictele din familie, problemele de 
serviciu și relația lor cu copilul diagnosticat cu tulburare de spectru autist; (d). 

În căutarea sensului, semnificației și scopului; (e). Moduri de existență ale 
lumii (lumea mea, a lui, a celorlalți) și locul meu în ele; (f). Tristețea existențială 
și potențialitatea pierderilor; (g). Originea conflictului intern; (h). Sentimentul 
sinelui; (g). Problematica sacrificiului în contextul libertății personale. 

Acestea teme vin să abordeze, într-o manieră deschisă și în același timp 
particulară experiențele participanților la grup, probleme comune care apar la 
părinții copiilor cu autism și care sunt menționate în literatura de specialitate69. 

 
 
 

                                                           
68 Băban, A., Metodologia cercetării calitative, editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002; 
69 Zaidman-Zait, P., Duku, E., Smith, I.M., Vaillancourt, T și colab. (2018), Profiles of Social and Coping 

Resources in Families Of Childrenwith Autism Spectru Disorder: Relation to Parent and Child 

Outcomes, Journal of Autism and Developmental Disorders, pp.1-13; vezi și 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-018-3467-3#citeas, accesat în 2.02.2018; 
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Concluzii generale 

 
Lucrarea de față, a urmărit să prezinte principiile, metoda și modelele 

consilierii filosofice existențial-fenomenologice și să conceapă un program prin 
care părinții copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist să beneficieze 
de ședințe de consiliere de grup, utilizând abordarea existențial-
fenomenologică. 
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ALINA CRISTINA SUCIU  

 

 

Abstract: I suggest that we should study more about the art of war, about its 

past and present. We could see that some ideas formed in different parts of the world 

were sustaining the same vision on war. Fragments of those ideas are still surviving in 

our days. After hundreds and thousands of years how far we are from the ideas of Sun 

Zi or those of Clausewitz if we still dream at a perfect society like Plato’s Atlantis and 

ideal rules, we still need blind faith like the Bushido Code asks and Machiavelli’s ethics 

are part of reality. These are evidences that dreams, the need of protection and safety 

are still the same but the desire for power is also as strong as ever, only war which is 

use to obtain all those above has evolved from swords and arrows to nuclear bombs, 

from executions to the possibility of mass annihilation.  

Keywords: Art of War, Sun Zi, Machiavelli, Clausewitz.  

 

 

Lucrările cu caracter militar spre deosebire de alte scrieri au o implicaţie 

practică ce poate influenţa soarta uneia sau mai multor naţiuni. Războiul 

schimbă un om într-o cu totul altă persoană mai mult sau mai puţin distructivă 

mânată de instincte ce se apropie periculos de mult de natura sa animalică 

creând un spaţiu propice de descătuşare morală unde aceste instincte pot fi 

folosite în voie şi antrenate în scopul eliminării unei ţinte umane, lucru nu ar 

poate fi realizat într-o perioadă de pace fără consecinţe majore impuse de 

reguli stricte şi bine-determinate psihologice, sociale şi legale.  

Aducem în prim plan o serie de lucrări ce au trecut cu succes testul 

timpului şi se bucură de o popularitate tot mai mare şi anume Arta Războiului, 

a lui Sun Zi, lucrarea lui Carl von Clausewitz Despre război, codul liderului 

perfect, Principele  lui Machiavelli, respectiv codul soldatului perfect Codul 

Bushido. Nu ne propunem să demonstrăm veridicitatea scrierilor unuia sau a 
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altuia, cum nu ne propunem să demonstrăm eficacitatea sau practicabilitatea 

lor ci consider că cel mai important lucru este că ideile regăsite în aceste lucrări 

sunt folosite şi astăzi practic în mai multe domenii cheie ale statului după sute 

chiar mii de ani de la crearea lor şi mai mult decât atât ideile se repetă de la 

lucrare la alta deşi au fost create în colţuri diferite ale lumii şi în perioade 

diferite. Practic se pun în scenă cele trei elemente cheie ale unui conflict şi 

anume conducătorul, subordonatul şi războiul. 

Când? şi Unde? Sunt două întrebări pe care puţini le iau în considerare 

când compară lucrările mai sus menţionate. Sun Zi a trăit în China secolelor V-

VI î.e.n, codul Bushido a fost scris pentru prima dată în sec al XIX-lea dar este 

un compediu de reguli, până atunci nescrise, ce au circulat, pe cale orală, timp 

de secole, Machiavelli a trăit în Italia renascentistă şi Clausewitz în Prusia 

secolului al XVIII-lea e.n. Multe mari invenţii au fost create pentru un scop 

bine determinat ca mai apoi să îşi extindă influenţa şi înspre alte domenii, acest 

lucru s-a întâmplat şi cu  Arta Războiului  şi Principele, motiv pentru care sunt 

lectură obligatorie pentru orice militar, politician, diplomat, afacerist, sportiv şi 

lista poate continua. Cea mai importantă dintre cele patru, Arta războiului este o 

compilaţie de idei a mai multor persoane sau ideile unui singur general ce a 

trăit acum mai bine de 2500 de ani şi este astăzi o sursă importantă de 

inspiraţie în domenii ce influenţează atât mediul naţional cât şi cel global.   

Desigur că există diferenţe majore stilistice, sfaturile lui Sun Zi sunt scurte 

şi concise şi au în vedere victoria militară perfectă, formarea comandanţilor 

perfecţi, el a fixat un ideal şi a pus pe hârtie viziunea ideală pentru a-l atinge, 

ca orice ideal doar sclipirea unui geniu poate ajunge la el şi ca orice ideal este 

menit să fie urmărit de generaţie după generaţie la nesfârşit. Clausewitz, în 

schimb, este mult mai detaliat şi a bătătorit calea realistă recunoscând 

dificultatea obţinerii unor rezultate perfecte precum cele la care aspiră Sun Zi.  

Fiecare lider a ştiut că realitatea, mijloacele şi posibilităţile nu sunt cele 

mai plăcute sau pozitive pentru atingerea idealului dar aceasta este calea ce 

trebuie urmată şi fiecare a încercat să se apropie cât mai mult de ea. 

Machiavelli a fost un fin observator al tertipurilor politice folosite în spatele 

scenei, departe de ochii critici ai mulţimii, punând nevoia de izbândă a 

liderului mai presus de cerinţele morale ale populaţiei. Lucrarea sa a ajuns din 

acest motiv să fie văzută, mai mult, ca exemplu al mârşăviei decât ca schiţă a 

realităţii ce nu încetează să ne ofere exemple concrete identice scrierilor 

acestuia în orice regim politic ducându-se neîncetat argumente contrate 

izvorâte tot din aspiraţia umană către perfecţionare şi ideal. Din acest punct de 

vedere idealul unei personalităţi ‚curate‛ este descris în varianta mult poetică 
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scrisă de Inazo Nitobe a Codului Bushido, de asemenea o variantă cu o puternică 

încărcătură filosofică orientală, dar care surprinde pentru prima dată o cultură 

plină de eleganţă, dar şi stricteţe specific militară.   

Posibilitatea de raportare la perioada modernă a acestor scrieri consider că 

se realizează pe baza următorului motiv. În încercarea de a introduce o 

persoană într-o anumită categorie, precum un obiect, se iau în considerare 

trăsături generale ale acesteia ce se potrivesc cu celelalte elemente ale 

categoriei. Fiinţa umană este mult prea complexă şi diversă pentru a putea fi 

rezumată pe hârtie, dar fiecare om în parte prezintă caracteristici generale 

interne şi pornind de la senzaţiile primare până la complexele sentimente, 

dorinţe, nevoi, acţiuni şi reacţii la anumite situaţii etc., toate acestea fie ele 

pozitive sau negative se manifestă într-un anumit grad de intensitate la o mare 

varietate de oameni. Manifestările lor practice sunt aceleaşi, de aceea o mare 

varietate de oameni rezonează de-a lungul timpului cu ele. Unicitatea 

individului, în schimb, rezultă din combinarea caracteristicilor în funcţie de 

acel grad şi intensitate care nu sunt posibil de replicat în aceeaşi combinaţie. 

Totuşi, caracteristicile generale deşi prezente în fiecare om în parte, foarte rar, 

sunt surprinse de câte un maestru ce reuşeşte în arta sa să le pună pe hârtie, iar 

aceia care reuşesc şochează şi devin nemuritori prin operele lor.  

Unele dintre manifestările interne ce ţin de caracteristicile generale 

umane, menţionate, mai sus, cum ar fi interesele conducătorilor cu privire la 

câştig sau dorinţa lor de impunere ca putere, precum şi interesele şi aşteptările 

soldaţilor de la conducători fie ele morale (de dreptate sau siguranţă) sau 

financiare (bunăstare economică), au fost şi sunt aceleaşi indiferent de regiunea 

globală în care se află persoana (liderul) care le manifestă, diferenţele culturale 

sunt trecute cu vederea şi de asemenea nu depind de timpul când se manifestă. 

Omul care a ordonat hoardelor să atace este acelaşi cu cel care apasă butonul 

de lansare a unei bombe.  

Omul, prins în carcasa sa carnală suferă mereu de paranoia şi îndoială, iar 

la cel mai mic semn de suspiciune, chiar dacă se dăruieşte întru totul, tot mai 

ascunde, fie ele gânduri sau acţiuni, fie ele opinii, dorinţe sau sentimente ce se 

fereşte să le spună cu voce tare, acestea pot fi eliberate de orice constrângere 

morală sau socială, haotic, într-o perioadă haotică, când legea îşi pierde 

vederea, precum cea a războiului. 

Războiul pentru care au fost create aceste scrieri este cea mai sângeroasă 

armă politică şi cea mai înaltă treaptă a terorii umane. Este o extremă a 

negativului şi acesta nu se modifică indiferent de timpul şi spaţiul unde se 

manifestă pentru că omul este cel care creează şi modelează războiul. Un stat-
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putere a unei regiuni în Antichitate îşi dorea să controleze regiunea respectivă, 

să o manevreze după propriile dorinţe şi de acolo să controleze şi alte regiuni 

în aceeaşi măsură şi cu aceeaşi intensitate cum îşi dorea o putere a Evului 

Mediu sau a prezentului. S-a modificat scara la care vorbim, nu ne mai 

raportăm la scară regională ci globală, s-a modificat spaţiul, distanţele sunt tot 

mai mici în prezent, s-a modificat tehnica, în trecut era nevoie de un scut din 

lemn împotriva suliţelor şi săgeţilor acum este nevoie de scuturi anti-rachetă 

împotriva bombelor. Dar nu s-a schimbat omul.  

Alexandru cel Mare nu a fost mai puţin ambiţios ca Napoleon şi nici ca 

vreun preşedinte al unei puteri mondiale prezente. Minciunile politice sunt 

aceleaşi precum sunt şi metodele de înşelăciune. Manipularea este, acum, 

posibilă la nivel global şi strigătul pentru dreptate al populaţiei este la fel de 

puternic.  

Omul este cel ce găseşte motivul războiului, este cel care luptă, cel care îşi 

doreşte victoria, care negociază pacea şi o semnează. Un general de armată nu 

trebuie să lupte împotriva unei armate întregi ci împotriva unui alt general, a 

unui singur om, în funcţie de decizia sa se va decide viaţa sau moartea celor 

sub comanda sa. El nu trebuie să meargă, să convingă fiecare membru al 

armatei, în parte, de importanţa faptelor sale, oamenii caută semnele acelor 

caracteristici generale încadrând situaţia pozitiv sau negativ, primul pas de 

început contează când armata este una singură, e doar un singur om fără nicio 

părere, acel om trebuie convins că sacrificiul său merită.  

Punctul zero al unei noi poziţii ocupate este precum prima pagină albă a 

unei cărţi. Opinia generală a tuturor celor care privesc este şi ea în punctul 

zero, în aşteptarea dovezii care să dea de gol caracterul pozitiv sau negativ al 

liderului şi prin prisma acelei dovezi fiecare îşi trasează traseul ce trebuie 

urmat, alături sau împotriva liderului. Bunătatea liderului nu poate veni fără 

partea sa rea. Ne dorim ca celălalt să aibă gândurile cele mai bune, strategiile 

cele mai curate, manevrele cele mai avantajoase, o moralitate fără cusur, așa 

cum până şi Iisus a spus n-am venit să aduc pace, ci sabie1. Un conducător de oşti 

poartă în mână doar sabia şi propovăduieşte pacea. Toţi profeţii înarmaţi înving, 

pe când cei lipsiţi de arme se prăbuşesc.2 Pentru pace a fost nevoie de război, 

loialitatea nu vine pe gratis, pentru a putea obţine victoria trebuie să te ascunzi 

şi să ataci prin surprindere, să înşeli cât mai mult vigilenţa adversarului, totul 

pentru a obţine idealul visat şi pentru a nu ajunge sub stăpânirea inamicului. 

                                                           
1 Biblia sau Sfânta Scriptură,  Editura GBV, Bucureşti, 2001, p.1006; 
2 Niccolo Machiavelli, Principele, traducător Nina Facon, Editura Mondero, Bucureşti, 1999, p.27; 



 
304 

Cum scrie şi Machiavelli, jocul înşelării este ca un rol într-o piesă de 

teatru, oamenii nu sunt interesaţi de omul din spatele rolului ci de rolul în sine. 

Speranţa în calităţi pozitive ale fiecărui lider ce se succede este atotprezentă, 

reînvie la fiecare schimbare, populaţia râvneşte după un conducător 

binevoitor, gândul unei puteri care nu are alte obiective decât siguranţa şi 

prosperitatea fiecărui cetăţean în parte este un combustibil inepuizabil al 

promisiunilor politice.  

Sun Zi vorbeşte despre comandantul care trebuie să îşi trateze subalternii 

cu umanitate pentru a le putea câştiga încrederea, dar trebuie să îi ţină în frâu 

cu o mână de fier. Tot comandantul trebuie să îi pregătească să îşi accepte 

moartea, pentru că aceştia să aibă timp să îşi ia rămas bun de la viaţă. Liderul 

trebuie să îşi trateze subalternii cu umanitate şi să îi ţină în frâu cu o mână de 

fier. Aceste descrieri presupun sentimente pozitive, dar care trebuie 

abandonate dacă nu sunt în beneficiul propriu doar teama este de neabandonat 

de vreme ce este în strânsă legătură cu pedeapsa.  

 La fel Machiavelli susţine că Principele trebuie să îşi arate bunătatea faţă 

de supuşi pentru a putea domni în voie şi în acelaşi timp el trebuie să fie 

pregătit să ucidă. Este mai presus decât nişte planuri şi politică este putere şi 

caracter, inteligenţă şi curaj, aptitudini, dar şi noroc. Nu este neapărat omul cel 

mai potrivit şi nu este nici pe departe omul cel bun, dar înşelăciunea este o 

practică potrivită pentru a oferi locul cel mai înalt pe treapta ierarhică, iar în 

condiţiile nesupunerii frica este un instrument mai bun decât bunătatea.  

În prezent populaţia are desigur mai mare control asupra posibilităţii de 

schimbare a liderilor, dar şi jocul guvernării s-a modificat. Astfel încât în statele cu 

conducători stabili, puterea şi instituţiile sunt controlate de aceştia pe o perioadă 

lungă de timp manevrând în favoare proprie orice alte alternative ale altei puteri 

concurente. În timp ce în statele lipsite de o putere centrală solidă, datorită unor 

schimbări frecvente, fără o predare coerentă a puterii de la un conducător la altul 

ajung să ducă lipsă de variante de alegere ceea ce provoacă pe de o parte lipsa de 

încredere şi pe de alta dezinteres şi în cele din urmă se succed persoane aparţinând 

aceleaşi categorii de putere pe baza unor înţelegeri comune.  

Trebuie să privim liderul ca pe o personificare a rolului în care eul este 

mult diminuat în favoarea a ceea ce trebuie să fie făcut pentru a câştiga prin 

toate metodele şi rutele, directe sau ocolitoare, menite să aducă un câştig de 

cauză. În luptă pe baza unui principiu al echilibrului liderul trebuie să 

îndeplinească rolul negativ, să ia deciziile distructive sau pacificatoare, vorbele 

şi comportamentul acestuia trebuie reglate după ceea ce trebuie să fie, nu ceea 

ce este, să aibă grija unui părinte şi gândirea unui criminal. Cel care ia doar 
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măsuri de război va fi exterminat cel care se bazează doar pe măsuri de pace va pieri. 3 

Orice formă pozitivă a acţiunilor sale se schimbă datorită paradoxului 

războiului în care avantajul unei părţi este dezavantajul celeilalte.  

Sun Zi se foloseşte de acest paradox, în tot ceea ce spune el, urmărind un 

echilibru al intenţiilor şi al acţiunii folosind perechi antonimice pace-război, 

armonie-haos, rapid-lent, puternic-slab pentru a face loc precauţiei, pentru a 

evita orice irosire şi pune în scenă un joc al opusurilor în care cunoaşterea 

inamicului este o piesă vitală ce face posibilă apărarea intereselor şi obţinerea 

obiectivelor. Prudenţa constă întotdeauna în a şti să cunoşti natura acestor situaţii 

grele şi a o alege pe cea mai puţin grea, drept bună4.  

Desigur, concluziile sale sunt influenţate de filosofia chineză ce 

guvernează viaţa zilnică nu doar a populaţiei chineze, ci a marii majorităţi a 

Orientului îndepărtat conturându-se un gust pronunţat pentru ordine şi 

echilibru, începând din interior în exterior. De la mare la mic, comandantul 

fiind stâlpul de susţinere şi de încredere al întregii armate, precum şi a 

destinului statal. Echilibrul intern al liderului şi stabilitatea sa psihică îi 

permitea să îşi menţină moralul ridicat şi o viziune clară asupra câmpului de 

bătălie devenind stâlpul de susţinere a forţelor de luptă. Incertitudinea şi 

tulburarea comandantului putea pune în pericol moralul luptătorilor punând 

astfel în pericol eficienţa oricăror manevre de luptă.  

Sun Zi atrage atenţia asupra insuficienţei cunoştinţelor teoretice şi tactice, 

asupra nevoii de cunoaştere corectă a mediului, în care vor avea loc confruntările 

a resurselor şi capabilităţilor părţii adverse prin folosirea de spioni. Cunoştinţele 

acumulate pe această cale ar permite folosirea oricărui element ca bază pentru 

operaţii surpriză şi înşelare a inamicului, pentru atacuri dese, rapide şi sporadice 

toate menite să încurce şi să tulbure orientarea adversarului pentru obţinerea 

unui obiectiv strategic, de obicei politic urmărit de suveran.  

Menţinerea propriei clarităţi a judecăţii şi tulburarea părţii adverse este o 

strategie complicată deoarece presupune cunoaşterea aproape fidelă a gândirii 

şi a armelor adversarului pentru a putea ţinti exact slăbiciunile acestuia, pentru 

a-l invada cu informaţii false despre ceea ce ar dori acesta să afle, scopul 

urmărit fiind controlul total. Omul detestă ideea lipsei de control, se centrează 

pe făurirea propriului destin asupra căruia este convins că este stăpân. De 

aceea cu cât există mai multă confuzie în tabăra inamică cu atât se poate 

                                                           
3 Sun Tzu, The Art of War, Editura A puppet Press Classic, Londra, 1910, p.8; 
4 Niccolo Machiavelli, op.cit., p.80; 
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exercita mai puternic controlul asupra lui, ceea ce înseamnă că puterea opusă 

ajunge o marionetă supusă voinţei atacatorului.  

Tehnologia zilelor noastre este încununarea cu succes a stratagemelor lui 

Sun Zi, datorită accesului la internet a marii majorităţi a populaţiei planetei. 

Niciodată nu a fost mai facilă supraîncărcarea cu informaţii false a oamenilor, 

producerea de confuzie, de atacuri emoţionale şi ruperea legăturii între fals şi 

realitate. Clausewitz spune şi el că inovarea continuă nu a alterat cu nimic 

dorinţa de distrugere a inamicului prin eradicarea completă a pericolului ce îl 

prezintă sau prin dezarmarea completă, lăsându-l într-o poziţie în care este 

incapabil să mai atace. Ideile sale deşi mult mai realist-obiective şi argumente 

prezente la Sun Zi precum importanţa de netăgăduit a liderului „Comandantul 

trebuie să aibă încredere în propria sa judecată să fie puternic precum stâncile de care 

valurile mării se lovesc în zadar”5 transformarea avantajului adversarului favoare 

proprie, dozajul puterii şi a resurselor, echilibru al efortului depus, abţinerea 

de la acţiuni instinctive etc.  

La pol opus soldatul este o armă folosită de lider, din acest motiv el 

trebuie să joace rolul pozitiv chiar dacă acţiunile sale aduc vătămare unei alte 

persoane sau alt stat, acest aspect ţine de ipocrizia războiului care se vrea 

mereu a fi pentru un scop înalt deşi efectele sale sunt majoritar negative pe 

ambele părţi fie ei învingători sau învinşi. Soldatul trebuie să urmărească 

mereu apărarea dreptăţii sale şi a liderului său, trebuie să dispună de curaj şi 

control, supunere oarbă şi încredere în deciziile conducătorului şi nu în ultimul 

rând să îmbrăţişeze moartea cu demnitate.  

Soldatul perfect trebuie să fie mereu pregătit să moară pentru liderul său 

în orice moment, pentru a apăra onoarea şi dreptatea sa, a liderului şi implicit 

a ţării, acesta este esenţa soldatului perfect după cum este scris în Codul 

Bushido. A nu-ţi duce la îndeplinire datoria înseamnă a trăi precum un câine 

ceea ce este şi astăzi cea mai dezonorantă postură în care poate fi pus un 

militar. Codul Bushido, de altfel, nu era ceva ce trebuia urmat în lupte ci în viaţa 

personală, în ciuda acestui fapt, el este un model de comportament ideal la fel 

precum Arta Războiului, punând accentul pe elemente precum curajul, 

onestitatea, loialitatea, onoarea şi autocontrol, elemente fără de care soldatul 

nu poate fi folosit de conducător şi ar degenera lupte pe teren propriu.  

Sun Zi insistă în lucrarea sa că ordinele comandantului vin de la Suveran, 

care era conducătorul politic, Clausewitz spune că Războiul este o continuare a 

                                                           
5 Carl von Calusevitz, On War, Princeton University Press, Princeton, p.117. 
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politicii cu alte mijloace6, politică făcută în trecut de regi iar astăzi e făcută de 

preşedinţi şi guvernele statelor. Clausewitz repetă de mai multe ori necesitatea 

dozajului puterii, resurselor şi efortului, depus într-un conflict, cu aceeaşi 

intensitate cu care Sun Zi susţine necesitata de a te abţine de la acţiuni 

instinctive, acţiuni ce ar duce inevitabil la exces de putere, cheltuirea resurselor 

şi efort inutil. Când vine vorba de resurse, ambii se arată în favoarea 

cumpătării pentru a nu aduce în incapacitate de plată statul. Ambii recunosc 

curajul drept calitate esenţială a militarului. De asemenea, recunosc nevoia 

deciziilor şi a acţiunilor rapide deoarece de ele depind soarta oamenilor şi a 

războiului, iar exemplele pot continua.  

Astăzi, o constantă a strategiilor elaborate de marile puteri este tot consumul 

cât mai redus de resurse şi timpul de răspuns cât mai scurt al factorilor de decizie. 

Strategiile şi documentele legate de mediul operaţional tratează pe larg atribuţiile 

liderului, obligativitatea de a cunoaşte mediul în care se acţionează şi cel mai 

important controlul şi buna analiză a fluxului de informaţii.  

O altă idee este aceea că războaiele se bazează pe decepţie susţine Sun Zi 

precum spune şi Machiavelli legat de conducerea unui stat, iar acest lucru a 

devenit regulă de aur în perioada modernă. Ne confruntăm cu o transparenţă 

tot mai mare oferită de reţelele de internet, de mijloacele media şi tehnologie cu 

care atât forţele armate şi serviciile de securitate proprii, cât şi adversarii se 

luptă tot mai mult împotriva scurgerilor de informaţii mai ales că majoritatea 

sunt transmise pe cale virtuală, cantitatea uriaşă de informaţii neputând fi 

controlată complet. Orice ştire, eveniment daca în urmă cu numai câţiva zeci 

de ani avea un impact regional, în zilele noaste în doar câteva minute impactul 

informaţiei devine mondial. 

S-a extins orizontul gândirii, capacitatea de cuprindere ştiinţifică şi 

unghiul din care este privită viaţa, au evoluat astfel armele, s-au diversificat 

metodele de atac, dar toate pentru a satisface aceleaşi caracteristici generale 

care se manifestă cu aceeaşi intensitate atunci şi acum.  

Marea schimbare a prezentului constă în faptul că vechea imagine a două 

forţe armate ce se confruntă pe câmpul de luptă este de domeniul trecutului 

datorită dezvoltării tehnologiei ce a adus schimbări majore nu doar la nivelul 

armatei ci şi la nivel social şi politic, schimbări ce influenţează traiectoria 

statelor şi desfăşurarea conflictului. Un război în surdină în care se lansează 

                                                           
6 Carl von Clausevitz, op.cit.,p.27. 
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situaţii în loc de gloanţe, e propulsat de procesarea de date şi nu de praf de puşcă, 

foloseşte calculatoare în loc de arme, e operat de un programator şi nu de un lunetist. 7 

Folosirea de alianţe sau trupe insurgente precum şi acordarea de sprijin 

exterior este un mod indirect de a influenţa desfăşurarea evenimentelor în alte 

state. Armele devin un instrument de plan secund când vine vorba de 

schimbări extreme la nivelul unui stat. Cu toate acestea, statele se pare că au 

intrat într-o nouă cursă a înarmărilor şi a acumulării de capabilităţi pentru a 

face faţă incertitudinii noilor tipuri de conflicte emergente. 

Trebuie să luăm în calcul că adversarul prezentului nu mai este 

întotdeauna cunoscut ci este incert, adică necunoscut şi terenul unde ar putea 

avea loc confruntarea este necunoscut. De asemenea, propagarea cu uşurinţă a 

informaţiei face posibilă confecţionarea de arme proprii folosind materiale din 

ce în ce mai ieftine faţă de materialele necesare construirii unor armamente 

profesioniste. Cu toate acestea, adversarul are acum la dispoziţie tehnologia 

necesară şi implicit materialele necesare pentru a provoca daune semnificative 

unui stat. De aceea inovaţiile trebuie făcute mult mai rapid şi ieftin pentru a nu 

cauza daune materiale propriilor forţe. 

Acum, mai mult ca niciodată, se cer la scară largă decepţia şi surpriza, 

cunoaşterea punctelor slabe ale adversarului. Jocurile pentru putere se rezumă 

la machiavelism, se cere folosirea tuturor armelor sociale, economice, 

diplomatice, politice, militare, cibernetice etc. în obţinerea obiectivelor stabilite.  

 

                                                           
7 ‚The Silent Weapons< Are Getting Louder‛, 28.06.2012, 

 https://www.davidicke.com/article/175436/68544-the-silent-weapons-are-getting-louder; 12.01.2017. 
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IONUȚ HORADRON 

  

 

Abstract: Death was and still remains an indecipherable question, but one that 

represents a constant concern for humankind, in Christian as well as in other cultural 

atmospheres. Especially in the Western society, death nowadays provides a research 

topic, which should be embraced and not avoided, according to contemporary scholars. 

My current proposal –part of an extended research entitled „Conceptions, Beliefs, 

Customs regarding Death in Contemporary Society. The World of the Living and the 

World of the Death in Coșdeni, Bihor County, Romania – focuses on the attitude 

towards death. My presentation aims to distinguish such particular attitudes, as 

developed by Christians in present-day Coșdeni. I will try to reveal how people foresee 

the great passage, whether they make themselves ready for it beforehand or not. Going 

from the general to the specific, I have outlined a case study, and the community I have 

been focusing on was not arbitrarily chosen; it is the community where I was born, 

where I grew up, so I could personally witness the changes in the villagers’ standing as 

concerns death. 

My study is based on oral accounts and anthropological records, using various 

approaches. For instance, I have used description in order to illustrate certain events, 

and I have interpreted interviews in order to give a coherent narrative. Moreover, I 

have applied to comparison, confronting past and present. 

Keywords: death, material and spiritual, preparation for death, the anticipation 

ceremony, Bihor county. 
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Cu toate că moartea, una dintre problemele indisolubile ale umanității, a 

fost și a rămas încă în unele comunități, fie ele creștine sau aparținătoare altor 

medii spirituale, o preocupare constantă a omenirii. Astăzi, moartea a devenit, 

mai ales pentru societatea modernă occidentală, un subiect de cercetare, iar 

acest subiect, în opinia contemporanilor, ar trebui discutat și analizat, 

nicidecum evitat. Ștefan Dorondel afirma că, dacă pentru comunitățile 

tradiționale moartea era un subiect tabu, sau reprezenta credința trecerii de la o 

stare (viață) la o altă stare (moarte), pentru omul modern ea reprezintă încă o 

terra incognita care își ascunde misterele sale. 

Pentru societatea tradițională românească, dar și pentru cea modernă/ 

contemporană, cu toate că uneori aceasta încearcă să marginalizeze discuțiile 

despre moarte, încercând scoaterea acesteia din preocuparile sale, a ridicat și 

ridică unele probleme pe care muritori încearcă să le soluționeze în timpul 

vieții, astfel în momentul marii treceri, copiii, nepoții sau alte rude ale celui 

decedat nu trebuie să se preocupe să le rezolve. 

Ceea ce voi analiza în paginile care urmează reprezintă o parte dintr-un 

studiu care are ca subiect de cercetare moartea și am abordat-o într-un mod 

sau altul interdisciplinar, deoarece pentru a finaliza ceea ce mi-am propus, am 

recurs la informații furnizate de istorie, antropologie, etnografie și sociologie, 

astfel se poate spune că lucrarea încearcă să îmbine istoria cu antropologia. 

 

Surse și metodologie 

 

Materialul bibliografic pe care l-am consultat pentru a-mi putea realiza 

cercetarea a fost destul de divers, dar cea mai importamtă parte din strângerea 

informațiilor a fost cercetarea de teren. Cercetarea de teren s-a realizat prin 

intermediul interviului, am recus la ajutorul istoriei orale, deoarece am vrut să 

aduc ceva nou și de asemenea să adaug o notă de originalitate cercetării. 

Chestionarul pe care l-am folosit a fost compus din întrebări deschise, am 

recurs la întrebări specifice domeniul care m-am interest. Prin tehnica cercetării 

de teren se realizează întâlnirea dintre personalitatea individuală a 

informatorului și colectivitate, deoarece nu toți locuitorii unei comunității sunt 

intervievați, dar în momentul când intervievezi șapte, opt femei și primești 

aceleași răspunsuri sau asemănătoare, pentru că exprimarea este diferită de la 

persoană la persoană, se poate concluziona că răspunsurile oglindesc 

realitatea. 
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Nu mi-am ales un grup anume de persoane care să-mi fie informatori, 

pentru a putea dezbate cu ei problemele care m-au interesat, dar totuși am 

încercat să constitui un grup de informatori. M-am orientat mai ales spre 

persoanele de gen feminin, fără a încerca să feminizez cercetarea. Opţiunea 

mea, pentru subiecții de gen feminin poate avea ca suport câteva argumente 

simple: astfel ritualul înmormântării, în aproape toate punctele sale, se află sub 

îndrumarea atentă a unei femei din comunitate, de cele mai multe ori rudă cu 

cel decedat, aceasta dă indicații, supravegheză ca fiecare punct al ritualului să 

fie îndeplinit, și nu oricum, ci așa cum se cuvine ‚ cum ne-o învățăt, și pe noi cei 

bâtrâni‛; al doilea argument, la fel de simplu ca primul, constă în 

disponibilitatea femeilor de a nara, în capacitatea acestora de a reţine detaliile 

importante, fiindcă nu le-ar scăpă nici cel mai mic detaliu, or este foarte 

important ca în urma unei asemenea întrevederi să poți obține cât mai multe 

informații; iar ultimul argument, cel mai important pentru ceea ce mi-am 

propus să prezint, îl constituie preocuparea femeilor pentru momentul marii 

treceri, sub toate aspectele sale, atât materiale, cât și spirituale. 

Delimitarea spațio- cronologică: comunitatea în care mi-am desfășurat 

cercetarea de teren, deasemenea aceeași comunitatea care face obiectul 

cercetării noaste este un sat din zona Beiușului, satul Coșdeni, iar perioada care 

ne-a interesat și în care sunt valabile interpretările noastre o putem plasa între 

a doua jumătate a secolului al XX-lea și începutul secolului XXI, nu putem fixa 

un reper cronologic stabil, deoarece viziunile și obiceiurile oamenilor nu se 

schimbă într-o perioadă scurtă de timp, schimbările din mentalul colectiv se 

produc de cele mai multe ori într-un timp mai îndelungat.  

 

De unde am pornit și ce ne-am propus: 

 

Am pornit la drum cu cercetarea de la întrebatea preliminară: Cum se 

raportează omul contemporan la iminența morții? 

Răspunsul la întrebarea mi-a fost oferit de către Simona Ioana Bala, care 

surprindea în Universul feminin în cultura și spiritualitatea tradițională a poporului 

român- atitudinea țăranului român în fața morții, ca fiind o atitudine optimistă, 

oamenii simpli din popor fiind conștienți de marea trecere și împăcați, în primul 

rând, cu ei înşişi, apoi cu Dumnezeu. Scriitoarea recurge la un exemplu edificator, 

în acest sens: Doamne fii lăudat că-s beteagă, șcioapă numa’ d-un an! Poate c-o merit!1. 

Lucrarea evocată anterior surprinde spiritualitatea poporului român din Țara 

                                                           
1 Simona, Ioana, Bala, Universul feminin în cultura și spiritualitatea tradițională a poporului român. Țara 

Crișurilor, Argonaut, Editura Muzeul Țarii Crișurilor, Cluj-Napoca, 2011, p. 134. 
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Crișurilor. Aceeași atitudine am regăsit-o și în comunitatea studiată, moartea nu le 

sperie pe femeile cu care am dialogat pe această temă, sunt conștiente de faptul că 

aceasta nu este decât o etapă a vieții, iar moartea este trecerea în altă viață, o altă 

etapă: Apoi, bine ar fi, dacă ar veni și moartea, trăit-am destul!2.  

Dacă sunt împăcate cu ele însele și cu marea trecere, alte gânduri îi 

preocupă pe subiecții mei:de moarte nu ma sperii, apoi toți am mere odată, nu te 

coată moartea, dacă ești tânăr or bătrân, dară nu știu cât de pregătită oi fi, pregătită -

temenul care este obiectul analizei noastre. Mi-am propus să aduc răspunsuri 

la însemnătateape care o are termenul pregătit în mentalul colectiv al 

comunității din satul Coșdeni, când este folosit în discuții despre marea 

trecere. Pregătit din punct de vedere al sufletului, al câștigării vieții viitoare 

sau alte probleme pe care muribundul încearcă să le rezolve înainte de pragul 

marii treceri. 

De asemenea am încercat să surprind schimbările care au survenit, mai 

ales în ultima perioadă în palierul material, dar și în ceea ce privește relația 

dintre nou și vechi, deschiderea sau reticența la nou și schimbare, precum și 

relațiile dintre generații. 

 

Probleme între vii și morți 

 

Pregătirea pentru moarte, constă în mare parte în pregătirea tuturor celor 

necesare, fără a uita nici cel mai mic detaliu. Lucruri necesare pentru 

momentul îngropăciunii, sfaturile care sunt date copiilor, nepoților sau chiar 

strănepoților, spuse și repetate, astfel să nu fie uitat niciun detaliu, atât de către 

cel care se află în pregătire, cât și de către cei care ar trebui să se ocupe de 

problematica ritualului corpului și a desfășurării înmormântării. Milana 

Radmila Radan Uscatu discută despre atenția de care se bucură moartea în 

comunitatea carașoveană3 din județul Caraș-Severin, menționând pregătirea 

pentru marea trecere a persoanelor în vârstă4. Am remarcat că pregătirea 

pentru moarte se face pe trei paliere, în primul rând cel material și social 

(veșminte, sicriu, toaleta trupului, locul de veci etc.), al diolea palier este cel 

spiritual, iar ultimul palier se referă la anticiparea ceremoniei. 

 

 

                                                           
2 Popa Ancea, 82 de ani, Coșdeni. 
3 Carașoveni-populație de origine slavă, care se deosebește de sârbi bănățeni prin graiul arhaic, portul popular, 

obiceiuri și tradiții, apartenența biserica catolică. 
4 Milana Radmila Radan Uscatu, Botezul, nunta și funerariile la carașoveni, Editura Universutății de Vest, 

Timișoara, 2014, p. 114. 
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Pregătire material 

 

Unul din punctele importante ale problemei morții, constă în veșmintele 

cu care muribundul este îmbrăcat în momentul trecerii în lumea viitoare. Nu ar 

trebui să ne mire faptul că această pregătire este una îndelungată și începe 

poate în unele situații, odată cu ceremonia căsătoriei, o parte din subiecții mei 

păstrându-și hainele(costum popular) cu care s-au căsătorit, aici în mare parte 

ne referim la căsătoria religioasă și nu civilă, și nu doar hainele femeii, ci și ale 

soțului. Îmbrăcămintea mai poate suferi schimbări, fiind îmbunătățită în 

decursul anilor cu câte un obiect, care ori este confecționat în propria 

gospodărie sau este achiziționat. O altă parte din cei intervievați și-au 

confecționat haine speciale; speciale, prin prisma faptului că au fost făcute 

pentru a fi folosite în acest moment și nu pentru că ar ieși din tiparul obișnuit 

al vestimentației specifice zonei. Ceea ce mi s-a părut interesant este faptul că 

dacă soțiile își confecţionează hainele pentru înmormântare, pentru soți, dacă 

nu se păstrează hainele de mire, sau altele care au marcat viața profesională a 

acestuia, hainele pentru înmormântare, în general, sunt cumpărate. 

Modernizarea lumii rurale, dar mai ales procesul de colectivizare care a produs 

migrația în masă a țăranilor din Coșdeni la oraș, precum și perioada 

postdecembristă au adus schimbări în vestimentațiea de înmormântare. În 

ultima vreme straiele orășenești au înlocuit costumul popular, vestimentația 

părții bărbătești a cunoscut schimbările, pe când partea veminină încă optează 

pentru portul popular5. 

Revenim la partea feminină, deoarece și în astfel de momente, femeile își 

arată hărnicia și dibăcia cu pânza, astfel piesele de costum popular, ar putea să 

facă parte din expoziția unui importamt muzeu etnografic din România sau 

dintr-o expoziție internațională. Importante mai sunt încă două piese, care 

trebuie să iasă în evidență în timpul înmormântării; ‚feliga‛( față de masa) care 

este pusă pe masa preotului, în unele situații în acest punct din înmormântare 

generațiile întră în conflict, generația tânără manifestând dezinteres față de 

lucrurile vechi, iar generația mai vârstnică pledând dezaprobator pentru 

lucrurile din comerț (le-am spus să nu-mi puie toate perdelele cumpărate, doară am 

țăsut io, și am feligi de mine făcute, cât mai mândre-s), iar cealată piesă este tot o 

bucată de pânză, frumos lucrată la război care acoperă sicriul în timpul slujbei, 

și uneori și în timpul priveghiului.În acest punct al războiului dintre 

tradițional/vechi și nou, în ultima vreme noul a câștigat, deoarece rare mai sunt 

                                                           
5 Ibidem, p.115, prezintă schimbările vestimentație de înmormântare la comunitatea de carașoveni. 
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înmormântările, sau poate chiar nu mai se întâmplă, unde pe masa preotului se 

poate vedea o fața de masă țăsută la război din pânză, denumită în zonă feligă 

cu jură(fața de masă este compusă din două părți, părțile sunt prinse între ele 

cu o bucată destul de lată de cipcă(dantelă ), iar pe margini de jur-împrejur se 

aplică din nou dantelă cu colțuri. 

Încă din timpul vieții sunt rezolvate și problemele hainelor celui defunct. 

Întotdeauna sunt date câteva haine de pomană după moartea cuiva sau încă 

din timpul vieți, iar de cele mai multe ori defunctul stabilește ce haine trebuie 

să fie date și numeşte persoanele care vor beneficia de această pomană. 

Dacă tot am amintit de sicriu, problemele legate de el sunt simple și, în 

același timp, complicate. Oamenii își arătă disprețul pentru sicriele cumpărate 

din magazin, dar în același timp le și laudă, cât de frumoase sunt, dar totuși le-

ar prefera pe cele confecționate acasă. În cele mai multe din satele bihorene 

îndeletnicirea cu tâmplăritul a dispărut și odată cu ea și moda de a confecționa 

acasă sicriul. Totuși, în comunitatea studiată încă mai sunt tâmplari care se 

ocupă cu această îndeletnicire, dar din ce în ce mai puține sicrie sunt realizate 

manual din scândură de brad sau stejar.  

Pregătirea sicriului în prezent nu mai ridică probleme majore, dar în urmă 

cu ceva timp, când sicriul se confecționa acasă, materialul pentru confecționarea 

acestuia se achiziționa de la Beiuș, deoarece târgul se ține în fiecare zi de joi din 

săptămână, și cum momentul morții nu este cunoscut, scândurile se cumpărau 

din timp, fiind păstrate în podul casei, astfel avem cazul nanei Eva, care și-a 

cumpărat scândurile la sfârșitul anilor `90, în cei peste 19 ani le-a împrumutat de 

două ori, în ambele cazuri moartea a fost neașteptată. În final, probabil scândura 

nu va fi folosităpentru sicriul acesteia, deoarece, este posibil ca femeia să se 

adapteze obiceiului actual al sicrielor cumpărate. 

Atașamentul pentru aceste sicrie ar putea avea două explicații: prima 

constă tocmai în simplitatea acestuia, acea simplitate care oferea și încă mai 

oferă sentimentul de egalitate între oameni, dispar diferențele sociale din 

comunitate, și a doua constă în rezistența acestuia, față de cel achiziționat: Îs 

mândre ele, dar nu-s bune de nimica, se prăpădesc îndată. La două, trei aruncături de 

pământ se deschiei. Cum o fi unde-i pământul mai pietros, apoi acolo se și sparg. Mai 

bine ne-ar pune direct în groapă. De asemenea toate persoanele intervievate mi-au 

relatat cazul mortului I.S, din anul 2012, care decedat în spital l-au adus de la 

Oradea pregătit, și în sicriu cumpărat, iar în momentul cand a ajuns acasă și au 

luat sicriul cu mortul din mașina mortuară, sicriul a cedat, familia fiind nevoită 

să cumpere alt sicriu. 
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Moda sicrielor cumpărate a intrat cu gânduri pașnice în comunitate, 

anumite situații le-au favorizat, dar comunitatea le-a adoptat din alte 

considerente. Prestigiul și încercarea de a nu fi mai prejos decât alte persoane 

au dus la opțiunea pentru sicriele moderne, această schimbare s-a realizat mai 

ales la nivel de mentalitate: Le-am spus copiilor să-mi cumpere scânduri pentru 

coprâșău, dar ei au spus că vreau să-I fac de râs, să spună lumea că nu mi-am putut 

cumpăra unul, am rămas să-l cumpărăm, d’ apoi io sper să-i conving să-mi facă unul. 

Și unele probleme legate de trup trebuie rezolvate din timp, astfel toaleta 

corpului poate duce la o adevărată aventură. Informatoarele mele se plâng de 

faptul că în societatea comtemporană, tot mai puțin sunt dispuși să spele un 

om decedat, trebuie să-ți afli încă din timpul vieții pe cineva care să 

îndeplinească acest ritual. Acestea îmi explicau că înainte, chiar în copilăriea 

mea existau anumite persoane în sat care se îndeletniceau cu această 

preocupare în schimbul unei sume modeste de bani, dar de cele mai multe ori 

plata se realiza în diferite produse agricole, acum acestea au dispărut. Această 

grijă este lăsătă cu limbă de moarte unei rude, unei nepoate sau unui nepot, unei 

surori sau cumnate, persoanele însărcinate cu această grijă sunt uneori 

amenințate cu bântuirea, dacă nu se ocupă ea însăși de spălarea trupului: am 

lăsat cu limbă de moarte unei nepoate să mă spele când oi muri, nu m-am lăsat, io, 

datoare, dar i-am spus că dacă nu mă spală, apoi oi veni la ea după ce-oi muri. Grija 

pentru această problemă legată de trup o au mai ales femeile, astfel persoanele 

intervievate de mine, cum am afirmat au fost de gen feminin, iar o parte dintre 

ele sunt văduve. Acestea la moartea soțului s-au îngrijit de toaleta trupului, 

spălându-l cu propriile mâini, dar grija și-o fac pentru ele, de aceea încearcă să 

rezolve această problemă din timp.  

Una din informatoarele mele, nană Marie, mi-a povestit că în timp s-a 

îndeletnicit cu această ocupație, benevol sau de nevoie, doar în cadrul familiei, 

aici fac referire la familia lărgită, astfel printre persoanele decedat, de toaleta 

căruia s-a ocupat se numără mătuși, fie din partea ei sau a soțului, veri sau 

verișoare, precum și ultimul deces care s-a produs în familie în anul 2017, 

soacra fiicei celei mai mici. 

O altă problemă care trebuie rezolvată, și poate cea care dă mari bătăi de 

cap creștinilor din comunitatea studiată, este cimitirul, de fapt cimitirele. 

Comunitatea este în proporție de 99.9% de confesiune ortodoxă, dar problema 

este că are două cimitire. Unul care este aproximativ în mijlocul satului, în 

jurul bisericii, care este construită în a doua jumătate a secolului XIX-lea, din 

piatră, și al doilea, de fapt ca vechime este primul, fiind și el constituit 

deasemenea în jurul bisericii vechi, astăzi demolată, din cauze diverse, dar care 
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este ceva mai retras, deșila începuturile comunității, acesta într-un fel sau altul 

era în centrul satului, dar ca spațiu, acesta este mult mai mare. Bătălia este dată 

pe locurile din primul cimitir, mai ales că locul de veci, indiferent de cimitir nu 

este primit în urma unei sume de bani, ci dimpotrivă locurile sunt benevole, 

fiecare se îngroapă unde vrea, astfel din cauze diverse, se preferă cimitirul nou, 

fiecare încearcă să prindă un loc în el, dacă ar putea unii s-ar îngropa chiar în 

ușa bisericii, nu mai contează locul, să se dărâme biserica, numai acolo să fie. 

Cu toată această preferință pentru cimitirul nou, care este mai modern, în 

sensul că și el împărtășește idealurile lumii contemporane, individual și 

individualitatea, unele dintre principii și caracteristici ale modernității, se pot 

găsi și în acest cimitir. Poate că forțez puțin comparația, prin asemănarea 

cimitirului cu principiile lumii moderne, dar aici nu se regăsesc mormintele 

familiale, familia lărgită, patriarhală. În mare parte un grup de morminte poate 

fi format din mormintele a doi soți, sau rareori mai găsim și un alt membru din 

familie, înmormântat în apropiere. 

Ocuparea unui loc în cimitir încă din timpul vieții, își are începutul în a 

doua parte a secolului al XX-lea, când se începe înmormântarea la rând6 și 

folosirea noului cimitir din curtea bisericii de zid, precum și extinderea 

terenului din cimitirul vechi, inițial fiecare familie sau neam avea un loc în 

cimitir, delimitarea locului se făcea mai ales din punct de vedere ecomonic, 

uneori și din perspectiva calităților morale.  

Sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI au adus peocupările 

pentru monumentele funerare, dacă până atunci mormântul era marcat de 

către o simplă cruce de lemn, acum crucile încep să fie confecționate din 

material mai rezistente, marmură, granit sau piatră. Preocuparea pentru 

ridicare monumentului funerar, a adus și fenomenul mortului viu7, fenomenul 

este răspândit mai ales în cazul femeilor, astfel la moartea soțului aceste își 

ocupă un loc lângă mormântulacestuia, iar în momentul când se ridică 

monumental funeral pentru soțul decedat, cel care încă trăiește își ridică și el 

monumentul funerar, deoarece aceștia vor să ia o grijă de la copii.Astfel o 

persoană poate ocupa două locuri în lumea viilor din sat, dar și în lumea 

morților, din cimitir. 

Moartea tradițională sau moartea medicalizată, un subiect extreme de 

sensibil pentru comunitate. Acest punct al cercetării a pornit de la întrebarea 

                                                           
6 Constantin Bărbulescu, Les Vivante et les morts. Tombes et cimiteries, a Onicești( Transylvanie), în Etudes et 

documentes Balkanique et Mediterramens, Athena, 1996, p. 9 
7 Ibidem, p. 8 
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und ar dori să moară informatori mei, acasă sau în spital. Moartea în spital 

pentru ei ar fi poate cea mai mare pedeapsă, de altfel se face tot ce le stă în 

putință ca fiecare membru al comunității să moară acasă, de o moarte naturală, 

fără asistență medicală. Din nefericire, se mai întâmplă accidente agricole, care 

rareori se soldează cu moartea cuiva, în general o persoană mai tânără, sau 

chiar și oameni mai în vârstă. În astfel de momente sunt trase toate sforile, 

pentru a nu se desfășura o anchetă, care ar duce la preluarea cadavrului de 

către medicina legală pentru a stabili cu exactitate cauza morți, cauza decesului 

fiind una fictivă pe certificatul de deces, de fapt aproape toate certificatele de 

deces prezintă o moarte fictivă, necunoscându-se cu exactitate ce organ a cedat. 

Dacă am compara cauza decesului din registrele parohiale și certificatul de 

deces eliberat de medical de familie am constata că în registrul parohial se 

consemnază moartea naturală8, dar nici pe certificatul de deces de cele mai 

multe ori nu se exprimă cauza adevărată a morții. Dacă muribundul nu a fost 

bolnav, astfel boală i-a cauzat decesul, de cele mai multe ori pe certificatul de 

deces sunt trecute cauze fictive de care ar fi putut cauza decesul: infarct 

miocardic, infarct cerebral, arteroscleroză generalizată sau cardiopatie 

ischemică.9 

 

Pregătirea spirituală  

 

Am constatat că toate persoanele intervievate de mine cred cu tărie în 

existența raiul și a iadului, a vieții veșnice, persoanele intervievate le-am ales 

aleatoriu, dar am optat pentru femei din disponibilitatea acestora de a nara, 

având capacitatea de a reține mai atent detaliile, după cum am motivat și mai 

sus. Sunt conștiente de marea trecere și de faptul că omul trebuie să fie pregătit 

pentru sosirea acestui moment, și faptul că moartea nu are o categorie anume 

pe care o vizează, în fața morții toți sunt egali, și fiecare membru din 

comunitate, indiferent de vârstă sau de statut social poate să cunoască marea 

trecere: Moartea nu iartă pe nime, fie tânăr ori bătrân. Nu, are un moment anume 

când vine, nu cunoaștem momentul morții, iar fi bine omului să-l cunoască, s-ar putea 

pregăti, dar nu se știe. Nu știe omul când se scoală din pat dacă mai apucă să se culce 

iară, sau dacă se culcă dacă va mai vedea lumina zilei10. 

                                                           
8 Registrul parohial al Bisericii Ortodoxe din Coșdeni, 1972-2017, se păstrează la Biserică Ortodoxă Coșdeni. 
9 Informații obținute de la medicul de familie de la centru medical Răbăgani, Bihor. 
10 Informator: Maria Horadron, 75 de ani, Coșdeni. 
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Această conștientizare a morții își poate găsi explicații în percepția 

creștinismului despre moarte, preocuparea bisericii, și a clericilor pentru acest 

moment din existența omului a ocupat un loc aparte în spațiul românesc, 

amintind aici cazanii la morți, didahii sau predici care au circulat de-a lungul 

timpului în spațiul românesc, fie în forma tipărită sau manuscrisă11, nu trebuie 

să uităm nici scrierile apocrife ( Călătoria Maicii Domnului la Iad), transmis 

prin intermediul bisericii, dar și faptul că în societățile tradiționale moartea a 

fost un fenomen foarte răspândit, oamenii coabitau cu această, a muri fiind la 

fel de normal ca și trezitul omului de dimineață. Cred că de aceea subiecții mei 

se raportează foarte deschis la momentul marii treceri, desigur aici doar 

generalizăm pentru că nu cunoaștem gândurile mai profunde ale 

intervievaților despre moarte, dar nici sentimentele pe care le trăiește cu 

adevărat un om care se află în pragul marii treceri. 

Am remarcat faptul că odată cu trecerea timpului, unele persoane, dacă 

nu i-au dăruit tinerețea Lui Hristos, la anii înaintați în vârstă încep frecventarea 

bisericii, și chiar comportamentul acestora se schimbă. Schimbarea se produce 

conform spuselor informatorilor în primul rând în modul cum se raportează la 

ceilalți, apoi la Dumnezeu și biserică, iar în final al sine însuși.  

În final cel mai important punct din pregătirea spirituală îl reprezintă 

acordarea Sfintelor Taine, astfel de cele mai multe ori familia, dar și preotul se 

îngrijește ca muribundul să beneficieze de ultima spovedanie și împărtășanie. 

 

Anticiparea ceremoniei  

 

Preotul sau preoții care oficiează slujba de înmormântare reprezintă o altă 

problemă capitală pentru creștinii noștri. Trebuie stabilit numărul acestora și 

preferințele în materie de preoți, în general numărul este mobil și în același 

timp fix, ori unul ori trei, rareori sunt doi, dar pot fi și mai mulți de trei. Pe 

lângă preotul paroh, ceilalți sunt chemați, cu acceptul acestuia, din diverse 

motive. Unii pot avea un anumit grad derudenie cu cel decedat, în alte cazuri 

dacă cel decedat este dintr-un alt sat, preotul paroh de acolo este invitat, poate 

să fie prieten cu familia, dar de cele mai multe ori preotul are ceva special, și de 

aceea este invitat, cântă frumos, predică sau le îmbină pe amândouă. De 

expmplu, informatoarea S.V. mi-a mărturisit că la moartea ei pe lângă preotul 

                                                           
11 Vezi de exemplu: Cazanie la petrecania omului mare şi de cinste, din Sfintele Scripturi culeasă, sec.XVIII, BAR, 

Cluj-Napoca, Ms. Rom. 103, Cazanii, f.1r-4v, Cazanie la oamenii morţii. Cuvânt înainte în Ana Dumitran, 

Poarta cerului, Editura Altip, Alba Iulia, 2007. 
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paroh, neapărat familia, a lăsat această problemă în grija nepotului, să-l aducă 

la înmormântare pe preotul din parohia ortodoxă Albești, motivele sunt 

simple: este un om blând, cu o vorbă moale. M.P. a mărturisit că și ea vrea 

neapărat ca părintele din parohia ortodoxă Vălani de Pomezeu să participle la 

înmormântarea ei, iar E.C. și-a exprimat și ea dorința de a avea mai mulți 

preoți, pentru că și la înmormântarea soțului ei au slujit cinci preoți, pentru 

simplul motiv că lui îi plăcea foarte mult să audă cântând mai mulți preoți la o 

înmormântare. Chemarea mai multor preoți la înmormântare,a devenit un 

obicei care își are începuturileprin anii 2000, cu toate că și în trecut mai existau 

câte o înmormântare cu doi sau trei preoți, dar acestea erau foarte rare12. Aceste 

informații le-am extras din registrul parohial în care sunt înregistrate 

decesurile din comunitate, dar din păcate registrele se păstrează doar din 1972, 

nu se știe din ce cauze nu sunt registre între 1886-1972, deoarece se mai 

păstrează matricole civile din localitate pentru secolul al XIX-lea la Direcția 

Județeană ale Arhivelor Naționale din Oradea. 

Problema invitării unui preot sau a altuia nu este chiar așa de importantă, 

dar este bine atunci când preferințele sunt expimate. O mare grijă și o 

preocupare în plus pentru creștinii transilvăneni o reprezintă cartea de 

iertăciune. Un document prin care defunctul își cere iertare celor apropiați, și 

își îndreaptă ultimele gânduri spre familie. Problema constă în numele celor 

înscriși în carte, astfel nu trebuie uitată nicio rudă, iar dacă familia este mai 

numeroasă sau dacă mulți din membrii acesteia au emigrat la oraș sau în altă 

parte, trebuie făcută o selecție între rude, fără a leza sentimentele unora, dacă 

luăm ca exemplu doi soți, sunt trecute în carte doar rudele soțului decedat. Și 

poate problema cea mai importantă din acest moment, o reprezintă 

necunoașterea tuturor rudelor de către copii sau nepoți, de aceea, cartea se 

realizează încă din timpul vieții, uneori fiind revizuită de mai multe ori, alteori 

adăugând unele persoane care întră în familie prin alianță, iar alteori unele 

sunt eliminate, fie că au trecut pragul marii treceri sau din simplu fapt că 

relațiile dintre familii s-au răcit, căci prin anumite fapte sau cuvinte poți fi 

exclus din familia patriarhală. Acest moment rămânepropice pentru ca unii 

nepoți să cunoască neamurile, dacă bunicii sau chiar părinții nu s-au îngrijit 

până acum de această problemă. Important este faptul că fiecare rudenie 

încearcă să ajungă la înmormântare, iar dacă nu ești în cunoștință de cauză, 

poți să afli că jumătate sau chiar mai bine de jumătate dintre cei prezenți la 

înmormântare sunt rudenii ale celui decedat. 

                                                           
12 Registrul parohial al Bisericii Ortodoxe din Coșdeni, 1972-2017, se păstrează la Biserică Ortodoxă Coșdeni. 
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