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CĂTĂLIN COZMA 

Abstract. In David Prodan`s work, one can notice not only a great variety of 

subjects, but also a certain depth in the way they are approached. Prodan used a method 

that implied constantly revising and updating his writings, in order to harmonize them 

with his latest findings. One can notice two great themes in his work: the history of the 

Transilvanian peasentry and the history of Transilvanian Romanians` fight for rights.  

Prodan prefered to extend his research over la longue durée, examining its causes 

and deeper roots, looking over small details and their placing in the labyrinthian 

mechanism of social, economic, and legal factors, always taking into account the state of 

mind and the religious beliefs of the people of that time.  

A particular aspect in the methodology of David Prodan is the fact that he gave the 

events the opportunity of exposing themselves, by including primary sources, research, case 

studies and letters in his works, in order to pursue every detail and reuniting every 

particular event with the social reality of that time. He could therefore make a believable 

description of the event, because an extra document can elloquently speak by itself, also 

giving a genuine sense of art to the work. 

Prodans methodology can also be analized with the help of the means of sociology, 

because it contains an abundance of research, personal correspondence, case studies, and 

registers. 

Keywords. David Prodan, methodological approach, history of Transilvania, social 

history 

David Prodan s-a impus în spațiul spiritualității românești, ca o mare 

conștiință a ,,științei istoriei naționale‛. A urmat în ordinea timpului, marilor 

savanți de la sfârșitul secolului al XIX-lea și primei jumătăți a secolului trecut, 

în frunte cu B.P. Hașdeu, continuând cu A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, Dimitrie 

Gusti și Vasile Pârvan. Asemeni celor citați, și-a făcut o profesiune de credință, 

 Doctorand, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Școala Doctorală „Istorie. Civilizație.

Cultură", anul I.



 

11 

din a scrie istoria neamului, de a sluji cu armele cunoașterii, poporului ce-i 

aparținea. Pentru aceasta a depus un travaliu imens, sub puterea erudiției, în 

lumina adevărului istoric și pentru adevărul istoric. 

Lucrările savantului clujean îi oferă cititorului, sau specialistului în 

istorie, înterpretări bazate pe cifre, pe date, sfaturi morale, îndreptări naționale, 

toate susținute, așa cum afirma istoricul, ,,prin liniște și foarte multă caznă‛. Și 

totul pentru a pune în evidență istoria ,,așa cum a fost‛, pentru a scoate la 

lumină faptele importante și mărețe ale oamenilor din popor. 

 Întocmai ca iluștrii săi înaintași, A.D. Xenopol, Nicolae Iorga și Vasile 

Pârvan, David Prodan demonstrează prin întreaga sa operă nu numai că a 

gândit istoria, dar și cum a gândit-o. Istoricul Mircea Mâciu, directorul Editurii 

Științifice și Enciclopedice, sub redacția căruia au fost puse în circulație, cele 

mai importante lucrări ale Savantului, mărturisea întru-un articol omagial, că 

în lungile discuții prilejuite de editarea studiilor acestuia: ,,<știa să te conducă 

în atelierul său spiritual, te învăța să gândești, punându-te dintr-o dată, în fața 

problemelor reale, așa cum au fost ele. Iar acolo unde nu avea documentul, știa 

să caute sub dărâmături, în contextualitatea epocii, pentru a reda cititorilor săi, 

un sistem menit să-i ajute, în a-i cuprinde și a înțelege în plenitudinea lor, 

subiectele de care se ocupa. Ideile lui, explicațiile pe care le dădea, îți trezeau 

propria-ți gândire și te îndemna a relua, iarăși și iarăși lucrările sale‛1. 

Fiind un avid căutător de adevăr, având un respect ,,religios‛ pentru 

adevărul istoric, David Prodan a revenit mereu asupra propriilor studii, 

extinzându-le documentația, punându-le în acord cu concluziile noilor 

cercetări. Dacă radiografiem bibliografiei operei sale observăm nu atât o mare 

varietate de teme, cât o mare profunzime, un efort de-a adânci cercetările, 

pentru a adăuga mai mult adevăr. Așa cum remarca academicianul Alexandru 

Zub, David Prodan pare a se fi condus în lunga-i și remarcabila-i carieră 

științifică de o maximă a lui Quintilian ,,Non multa, sed multum‛2. În termenii 

istoriografiei, ,,multum‛ înseamnă să sondezi cât mai adânc, dar pe spații și 

durate restrânse, cu scopul de-a acumula cât mai multă informație și de a 

contura cât mai exact, evoluțiile supude cercetării. 

Se naște o firească întrebare, acest principiu nu vine oare în contradicție 

cu noile orientări ale domeniului, deoarece în acea perioadă, istoriografia se 

                                                           
1 Mircea Mâciu, David Prodan, model al luptătorului pentru adevărul istoric, în vol. Nicolae 

Edroiu, Ioan Ciocian, Ioan Drăgan (coord.), L-am cunoscut pe academicianul David Prodan, 

Zalău, Editura Porolissensis, 2002, pp.76-77. 
2 Alexandru Zub, Multum, non multa, în ,,Cronica‛, nr. 8, 1984, Iași, p.8. 
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îndreptase spre cercetări pe spații și durate mari? Scopul urmărit era de a 

surprinde structurile și elementele durabile, stabilitatea, elementele invariabile 

și nu efemerul. Pare o contradicție, dar e numai aparentă, căci spiritul 

monografic, la care a aderat David Prodan presupune un orizont larg în 

cercetatre, precum și capacitate de integrare și sinteză. 

Monografiile operei sale denotă deschiderea capabilă, să pună în lumină 

și să evidențieze structuri și forme, deoarece în cele din urmă spiritul 

monografic e aservit spiritului de sinteză. De fapt, remarca Alexandru Zub în 

articolul citat, că între istoricul atent la cerințele sintezei și editorul de izvoare, 

sau monografistul, preocupat să studieze evenimentele, epocile, personalitățile 

și stările de lucru, în detaliu nu este nici o deosebire de calitate, ci doar de 

opțiune de cercetare. Ambele prezintă același grad de legitimitate, doar că 

istoricul conștient că în acest domeniu nu pot fi arse etapele, consideră mai 

necesară pentru istoriografia noastră, restituția monografică. Pentru aceasta e 

nevoie de un efort imens de analiză și de validare a faptelor, efort prezent din 

plin în toate scrierile lui David Prodan, din care se degajă, un profund cult al 

adevărului. 

A preferat întotdeauna utilizarea cuvântului esențial, dens, fără echivoc 

în dauna expresiilor verbale seducătoare, dar în care adevărul nu era la locul 

său. Istoricul, cel care cu răbdare a sondat în arhive, în teritoriul vast al 

trecutului național a știut să aleagă între ,,multa‛ și ,,multum‛ sporindu-și 

încrederea în capacitatea istoriografiei, de-a pune în lumină existența 

românilor transilvăneni ca entitate etno-culturală. De fapt, David Prodan și-a 

făcut o profesiune de credință, și a îndrumat generațiile ce i-au urmat, în a se 

adânci în cercetări pe un domeniu, pe care să-l adâncescă mereu. Trebuiau 

puse în lumină, noi descopeririri arhivistice, în dauna ,,acoperirii‛ unor 

domenii diverse, însoțite de inerente superficialități, datorat volumului imens 

de material supus cercetării.  

A preferat întotdeauna sondajul de adâncime, monografia exhaustivă în 

acord cu îndemnul, ce punea munca intensivă, deasupra celei extensive, oricât 

de spectaculoasă ar părea, în dauna unei expansiuni tematice și temporale. Sub 

acest unghi el se situează la antipodul formulei braudeliene, care propunea o 

privire de sus globalizantă, topind detaliile într-o frescă susceptibilă de-a da 

seama în primul rând de ansamblu3.  

                                                           
3 Alexandru Zub, Strategia recuperării. Academicianul David Prodan la 85 de ani, în ,,Vatra‛, nr. 

4, 1987, Târgu Mureș, p.5. 
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Întreaga operă afișează o liniaritate tematică, tendință întâlnită la Gh. I. 

Brătianu, Andrei Oțetea, P.P. Panaitescu ș.a. Două mari teme susțin greutatea 

operei: istoria țărănimii ardelene și istoria luptei pentru drepturi ale românilor 

transilvăneni. Metodologia istoricului incumbă insistența studiilor în jurul 

acestor subiecte fundamentale, abordate în spirit european, deschis dialogului 

cu marile curente de idei. 

Începutul intrării în adevărata istoriografie a fost lucrarea de doctorat 

Răscoala lui Horea în comitatele Cluj și Turda, chiar dacă vis-à-vis de ea, critica 

istorică, cu excepția notabilă a lui Nicolae Iorga4, a manifestat o ,,inexplicabilă‛ 

indiferență. Cu ce noutate metodologică s-a prezentat studiul în peisajul 

istoriografic? Cartea impune mai întâi, prin metoda istorică și renunțarea la 

viziunea monografică, în favoarea încercării de reconstituire a fenomenelor 

colective, circumscrise unei arii de interferență etnică, un loc greu de a se 

observa caracterul acțiunii țărănești. Impulsionat de noua istoriografie socială 

franceză, istoricul și-a îndreptat atenția pătrunderii în ,,mecanismul intim al 

evenimentului, adâncindu-se în lumea psihologiei colective, neevenimențială 

pentru a surprinde realele motivații țărănești ale ridicării la luptă‛5. Noutatea 

abordării constă în faptul că istoricul a evoluat de la relatarea unor evenimente, 

la relatarea de fapte verosimile, la exagerări, zvonuri și născociri, pentru a 

restitui cât mai fidel atmosfera mișcării. Deși a coborât în noianul de fapte 

mărunte aparent nesemnificative, cu valoare locală, în linii mari istoricul 

urmărea, interpretările tradiționale ce accentuau viziunea eroică și faptele de 

excepție. Se evidențiază o desolidarizare de prelungirile romantismului, o 

apropiere de materialismul istoric, prin interesul crescut pentru mișcările 

colective. 

Teoria imigrației, apărută în anul 1944 s-a impus istoriografiei, prin 

arsenalul unei metodologii moderne, în care noțiuni ca dinamica populației, 

staționarea istorică, istoria socială comparativă, au fost solicitate, într-o 

exemplară artă a demonstrației, să disloce prejudecățile și clișeele întipărite 

pentru a justifica pretenții teritoriale. Cartea a făcut dovada eminentei 

capacități a istoricului, în măsură să dialogheze cu marile probleme ale 

istoriografiei contemporane. 

Îndreptându-și critica împotriva unei teorii cu evident substrat politic, 

reacționar David Prodan a cristalizat fundalul unei concepți de istorie socială 

                                                           
4 Nicolae Iorga, Recenzie la ,,Răscoala lui Horea în comitatele Cluj și Turda‛, în ,,Revista 

istorică‛, vol. XXVII, 1941, nr. 1-2, București, pp.162-163. 
5 Pompiliu Teodor, Concepție și metodă istorică, în ,,Steaua‛, nr. 3, 1982, Cluj-Napoca, p.28. 
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alimentată de marile curente înnoitoare ce își propuseseră reconstituirea 

colectivităților umane. În pagini de neegalată substanță teoretică a stabilit în 

1948 programul și concepția care i-au prezidat viitoare cercetări și interpretări. 

Făurindu-și un program propriu a efectuat în ani de cercetare a structurilor 

sociale ale satului, încercând să surprindă dimensiunile reale ale iobăgiei6. 

Metodica istorică socială se definește și într-o lucrare ulterioară Iobăgia pe 

domeniul Băii de Arieș, la 1770, apărută în anul 1948. Precum în cazul Răscoalei 

lui Horea în comitatele Cluj și Turda, istoricul era tentat să reconstituie faptul 

concret, local, în schimb lărgește câmpul de investigare, cu gândul la o viitoare 

sinteză. Noua opțiune urmează inițiativei lui Lucrețiu Pătrășcanu în peisajul 

istoriografic românesc, iar pe un plan mai general, istoriografiei sociale 

concepute de Lucién Febvre și Marc Bloch. Prefața la lucrarea citată, a 

reprezentat un moment reprezentativ, un adevărat manifest de istorie socială. 

În viziunea lui David Prodan, mulțimile anonime sunt temelia societății, motiv 

pentru care a și năzuit, spre o reconstituire a acestor colectivități: ,,(<) Și mai 

era nevoie de o deturnare de optică istorică de la individual la colectiv, de la 

ins la masă, de la spiritual la material, pe planul valorilor istorice. Numai o 

istorie socială, o istorie a colectivităților umane, întemeiată pe coordonatele ei 

concrete economico-sociale, poate da țărănimii măsura valorii ei istorice, 

numai o istorie a muncii, i-ar putea recunoaște pe deplin efortul anonim în 

serviciul vieții, în serviciul progresului uman‛7. 

Ajuns la Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, lucrarea reprezintă a 

treia mare etapă în evoluția istoriografiei românești, ilustrată de Constantin 

Giurescu, Gh. Panu și Radu Rosetti. Istoriografia socială și-a găsit o metodă 

modernă de investigație, de astă dată pe teritoriul Transilvaniei, prin opera 

academicianului David Prodan. Nimeni până la această lucrare nu a intreprins 

o investigație dimensionată la proporțiile unei întregi provincii și evident nici

un istoric român contemporan nu și-a asociat calitatea de-a fi fundamentat o

disciplină în stare să dea o măsură a valorii țărănimii în istoria noastră. Se

deschidea astfel prin investigarea amplă a fenomenului servituții secolului al

XVII-lea, drumul unei specialități noi în istoriografia românească.

O caracteristică a metodologiei lui David Prodan o reprezintă, revenirea 

după experiențe hotărâtoare la lucrări pilon ale construcției istoriografice. Una 

dintre acestea este Răscoala lui Horea. Între teza de doctorat din 1938 și 

6 Pompiliu Teodor, Spirit istoric, în ,,Tribuna‛, nr. 3, 1987, Cluj-Napoca, p.6. 
7 David Prodan, Prefață la ,,Iobăgia pe domeniul Băii de Arieș la 1770‛, în ,,Steaua‛, nr. 4, 1987, 

Cluj-Napoca, p.17. 
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monumentala monografie din 1979, se află un timp de investigații sistematice 

în depozite arhivistice, incursiuni în paralel în istoria ideilor politice a 

Luminilor, de meditații asupra fenomenelor dinamicii sociale. Fiind deținător 

al unei depline experiențe privind mentalitatea țărănimii, se conturează în 

noua carte a Răscoalei, o metodă de cercetare cu accent pe reacțiile maselor 

anonime în mișcare. A urmărit cu tenacitate și răbdare, să reconstituie 

motivațiile răscoalei, în forma percepută de țărani. Faptul că istoricul a ales să 

coboare în adâncurile realităților sociale, că s-a oprit la planul motivațiilor 

intime ale mentalului colectiv, explică imaginea concret-omenească a acțiunii 

revoluționarea țărănimii. Se explică astfel roadele concepției la care a aderat și 

metoda practicată, contribuția istoricului la mișcarea ideilor istorice. 

Lucrările cu care a înzestrat istoriografia românească sunt și rămân, 

dintre cele mai compacte și mai complete. Atât sub aspectul documentației, cât 

și o ,,tensiune‛ intelectuală și insistență de erudit cu care revine asupra 

aceleiași epoci ori eveniment până le clarifică pe deplin. Lucrările sale se oferă 

ca model și în ceea ce privește cercetarea și cunoașterea izvoarelor, critica lor, 

înțelegerea umană a faptelor istorice, cuprinderea și învierea lor în paginile 

cărților sale. 

Câmpul său de investigare și cercetare îl constituie, după cum a spus-o 

deseori, iar în final a concretizat-o în titlul cărții: Transilvania și iar Transilvania. 

Problematica de care se ocupă acoperă întreg teritoriul ei de azi. Autorul are în 

vedere nu numai Voievodatul sau Principatul Transilvaniei, ci și părțile 

românești din Ungaria în care era cuprinsă și o mare parte a românilor de peste 

Carpați. Cercetările sale se mișcă în lumea documentelor care privesc teritoriul 

Transilvaniei. 

Materialul pe care se întemeia era în covârșitoarea lui parte, inedit sau 

neutilizat în acest chip, până la acel moment. Scopul era de a aduna documente 

primare pentru, întreg arealul social de care se ocupa, cercetându-le, 

interpretându-le și înfățișându-le, ca realitate creată, în toate structurile, 

dimensiunile și funcțiunile ei. 

Un alt aspect metodologic consemnat în opera lui David Prodan constă 

în faptul că nu tratează în opera sa, niște secvențe din trecut, ci a preferat 

durate lungi, supuse cercetării, desfășurării mari și teme ample, cărora dorea să 

le cerceteze cauzele și rădăcinile. Acesta a fost motivul ce l-a determinat a 

coborî până în secolele XIII-XIV cu cercetările, cu toate că subiectele alese, nu 

păreau a presupune acest lucru. Exemplificând prin studiul Boieri și vecini în 

Țara Făgărașului în secolele XVI-XVII, în care autorul pornind de la descălecatul 

lui Negru Vodă, David Prodan arată rolul civilizației din marginea 
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intracarpatică, în geneza statală românească din secolele XII-XIV. În fraze 

scurte, asemeni unor sentințe clare și concise, istoricul vorbește de un larg 

complex de civilizație românească, situat pe ambele versante ale munților. 

Complexul s-a dovedit mai favorabil formării unui stat unitar românesc, la sud 

de Carpați, iar forța unificatoare a venit din nord, din Făgăraș. Concluzia 

autorului a fost că Făgărașul, Marginea Sibiului și Hațegul ar fi putut juca în 

constituirea Țării Românești același rol jucat de Maramureș în constituirea 

Moldovei8. 

David Prodan se înrudește cel mai mult cu Ranke și cu Fernand Braudel. 

De primul îl leagă același crez pozitivist al restituției cât mai depline, 

întreprinse pe baza datelor aflate în circulație, dar mai ales prin explorări 

arhivalice personale. De cel de-al doilea îl apropie mai ales respectul pentru 

faptul mărunt capabil să evoce atitudini, mentalități, idei care altminteri ar fi 

greu de înțeles. Ajuns să lucreze într-o arhivă, apoi într-o mare bibliotecă, el a 

știut să fructifice o asemenea experiență, lărgindu-și odată cu orizontul 

documentar, zările culturii. Avea în față pe lângă pilda profesorilor săi ardeleni 

și marele exemplu oferit de Nicolae Iorga, cu pledoaria lui pentru concret și 

oroarea de speculație: ,,Istoricul zugrăvește o viață și nu descrie o serie de 

acțiuni mecanice‛. Dacă trebuie să-i căutăm totuși un echivalent, la altă scară, 

pe un plan mai vast, acela ar putea fi însuși tripticul braudelian, plasat și acela 

într-o epocă de tranziție numai că într-un spațiu ce devenea cu secole, 

modernizarea spațiului românesc9. 

Pentru a fi cât mai aproape de model și a re-crea cât mai complet această 

realitate socială coboară în amănunte, se angajează în analize minuțioase, intră 

în mecanismul complicat al raporturilor sociale, istorice și economice, juridice 

și sociologice, urmărește stările de spirit și credințele religioase ale subiecților 

epocii. Căci precizează istoricul ,,numai utilizând din plin amănuntul 

pătrunzând în complicatele raporturi sociale putem face mai mai inteligibile 

textele sumare, expresiile lor laconice, termenii lor enunțați fără altă 

explicații‛10. 

Marile sale lucrări monografice Răscoala lui Horea, Iobăgia în Transilvania 

și Supplex Libellus Valachorum, au nevoie de certitudini. Și pentru a fi stăpân pe 

8 Ioan-Aurel Pop, Medievistul și mesajul său, în ,,Familia‛, nr. 4, 2000, Oradea, pp.75-76. 
9 Alexandru Zub, Strategia recuperării. David Prodan la 85 de ani, în ,,Vatra‛, nr. 4, 1987, Târgu 

Mureș, p.5. 
10 David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 

1979, p.9. 
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această certitudine face aici o ,,istorie de fapte‛. Dar nu de fapte sporadice, ci 

de fapte de excepție, sub nume semnificative, reprezentative. David Prodan are 

în vedere și se ocupă de ,,fapte de rând de masă‛, de ,,fapte multiple‛, de 

repetiție, de frecvență, fapte care ,,mărturisesc‛ generalitatea, mentalitatea 

comună. Pe care le adună, le cuprinde, le cercetează și le înfățișează nu în 

eflorescența ci în plenitudinea lor, în variabilitatea mărturisirii lor. ,,Apelez des 

la amănuntul nesemnificativ care vivifică fapta. Pentru a ajunge la aceasta am 

în vedere faptele mai întâi în tumultul și nuditatea lor umană și apoi întemeiat 

pe ele, le caută semnificațiile.‛11  

Atât de diferit de Nicolae Iorga prin stil, temperament, opțiuni tematice, 

David Prodan se înrudește cu marele, istoric prin felul în care subordonează 

erudiția unui scop constructiv, prin recunoașterea existenței unui coeficient de 

subiectivitate în raportul dintre istorie și izvoarele sale, prin atenția acordată 

factorului social, prin respectatrea faptului istoric, oricât de mărunt, prin 

refuzul partajărilor artificiale în sfera istoriei și nu mai puțin, prin acea sete de 

concret sesizabilă în textele amândurora. Pledoaria pentru ,,umanitatea‛ 

istoriei, atât de inexistentă la Iorga apare în alți termeni în opera istoricului 

transilvănean alături de străduința neobosită de-a adăuga noi fapte utilizabile 

în construcția istoriografică. Utilizabil e aproape orice fapt într-o concepție atât 

de vastă, care contează pe mulțimea de informații de viață risipite, prin 

biblioteci și arhive. ,,Resturi de inscripții, carte, legi, poeme sau monumente de 

orice natură‛ (Nicolae Iorga) înlesnesc recompunerea întregului, generalitatea 

se oglindește în crâmpeie. A strânge fragmentele din risipirea lor firească și a 

recompune întregul, insuflându-i viață, e datoria istoricului. Atât pentru David 

Prodan, cât și pentru marele său înaintaș, extensia progresivă a informației și 

supunerea ei la o critică sistematică, trebuie să preceadă orice efort restitutiv. 

,,Pentru a putea ajunge la generalizări a trebuit să coborâm în amănunte‛. În 

felul acesta el a putut reconstitui în bună parte istoria țărănimii iobage din 

Transilvania, stabilind ,,cursul general al vieții cotidiene materiale, munca de 

toate zilele, care vehiculează dezvoltarea istorică, raporturile muncii care o 

generează lupta‛12. 

O indicație din metodă rezultă din noul său demers ,,concret și în cifre 

cât mai bine faptele, căci numai pe fapte bine stabilite se pot întemeia 

intrepretări, judecăți istorice valabile, faptele și cât mai multe, ansamblul de 

                                                           
11 Ibidem, p.8. 
12 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, București, Editura Academiei, 

1967, p.VII. 
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fapte trebuie să fie temeiul solid al oricărei generalizări‛.13 Iobăgia în 

Transilvania și Urbariile Țării Făgărașului (volumele I și II) relevă maniera 

meticuloasă în care autorul chestionează materia cumulând faptele și silindu-le 

să ,,vorbească‛ în spiritul istoriei cantitative. Această coborâre în fapte el o 

aprecia și în domeniul istoriei literare . Iată trei cercuri concentrice cu raze 

diferite întocmai ca în propria sa operă, unde realitățile social-politice 

transilvănene sunt raportate la realitățile românești, iar acestea la realitățile 

universale. Și iată o metodă caleidoscopică, asemenea celei utilizate în Răscoala 

lui Horea și în alte lucrări, pentru a reface tehnica mozaicului, dinamica unor 

evenimente de un profund dramatism. 14 

„Coborârea‛ în fapte implică și o ,,coborâre‛ în realitatea din jur, din care 

istoricul desprinde ultimile semnificații ale evenimentelor studiate, ce îl ajută 

astfel să înțeleagă ceea ce a fost. Între parcurgerea elegantă printre generalități 

ce nu lămuresc nimic și restituția precisă, monografică, David Prodan a ales 

formula din urmă, la care a știut totuși să facă apel, fără a sacrifica nevoia de 

perspectivă integratoare. O asemenea formulă împacă deopotrivă exigența 

pozitivistă a restituirii ,,fără rest‛ și nevoia de a medita sistematic pe marginea 

faptelor, spre a le sesiza partea de generalitate, a stabili paralelisme, repetiții, 

similitudini.  

Tocmai de aceea, istoricul a ales secolul al XVI-lea pentru a defini 

condiția iobăgiei în Transilvania și tot aproape un secol, pentru a spune care a 

fost sistemul domenial din Făgăraș. Două mari monografii, ultima însoțită de 

texte, dar ambele întemeiate pe o documentare enormă, au rezultat de aici. O 

alta dedicată Răscoalei lui Horea nu e decât urmarea firească a acestei cercetări, 

condusă încă mai departe până la Supplex. Pregătirea pentru restituțiile din 

urmă au fost asigurate de studiul raporturilor social-economice din 

Transilvania, studii de o finețe și bogăție a anchetei, extrem de rar întâlnite, 

chiar în istoriografiile cele mai prestigioase: ,,Faptele mai întâi *...+ și apoi 

întemeiat pe ele, semnificațiile‛ proclamă istoricul în Răscoala lui Horea, 

formulând astfel un principiu de metodă ce se revendică de la Ranke.  

Pot vorbi faptele de la sine? Nu presupune chiar selecția lor un sistem, o 

schemă structurantă, o paradigmă? Dilemă fără răspuns unanim, acceptabil. 

Intuiția îl conduce pe istoric prin noianul de fapte, relevându-i sensurile 

13 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, București, Editura Academiei, 

1967, p.VII. 
14 Alexandru Zub, Preeminența concretului expresiv, în ,,Tribuna‛, 11 martie 1982, Cluj-

Napoca, p.4. 
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coerente, ajutându-l să înțeleagă, să descrie, să explice. Dar intuiția nu 

funcționează corect, decât pe un teren pregătit și fertilizat, prin lecturi 

sistematice, prin exercițiul metodei, prin obișnuința de-a medita realitatea din 

jur și prin realitățile de odinioară. Tocmai de aceea, studiile lui Prodan oferă 

dincolo de restituția faptelor, o perspectivă integratoare și o deschidere vastă 

spre noi registre de înțelegere15. Exemplară e sub acest unghi Răscoala lui Horea, 

monografie devenită și ea clasică în care metoda restituției se arată a fi 

magistrală, istoricul fiind preocupat, să reducă la minimum deviația inerentă la 

care e supus documentul, când capătă expresie și când e interpretat. 

Istoriografia contemporană profesorului Prodan, mai prudentă, 

conștientizându-și limitele și-a conturat un program realist, în stare să împace 

nevoia de analiză, cu exigența sintezei, oricât de dificilă s-ar fi dovedit. Privită 

din această perspectivă, opera lui David Prodan reprezintă un mare pas 

înainte, operă ce și-a propus, să recupereze faptele, dar și de-a asigura 

perspectiva sintezei. La baza ei stă un noian de fapte nealterate de colportaj și 

de interpretări subiective. După cum afirma Nicolae Ioga, datoria istoricului 

era să se coboare în prezent, în schimb David Prodan considera că el ar trebui 

să coboare și în faptele trecutului, străduindu-se să le adune din locuri risipite. 

Scopul era de-a le încărca de semnificații, în acord cu logica vieții și cu stadiul 

dezvoltării sociale.  

Aceste lucruri se degajă din întreaga operă a istoricului David Prodan, ce 

nu se mărginesc doar la istoria socială, pentru că ea se regăsește în formă 

extinsă și la istoria socio-culturală. Înțelesul dat istoriei sociale, de-a coborî în 

amănunte semnificative este sincron cu demersurile Școlii Analelor și cu 

tendințele recente ale istoriografiei. 

O asemenea abordare îi conferă lui David Prodan, în opinia sociologului 

George Em. Marica, în 1979, prezent la lansarea primei ediții a Răscoalei lui 

Horea, posibilitatea de-a investiga, cerceta și înfățișa sociologic, în 

integralitatea lor, epocile, evenimentele, activitățile sau faptele istorice de care 

se ocupă. Pentru aceasta istoricul a recurs la un procedeu, la o metodă aparte, 

în spiritul sociologului Dimitrie Gusti. Așa cum se destăinuie în prefață, a lăsat 

,,actorii, evenimentele, răscoala însăși să se nareze, să se mărturisească singură, 

în credințele ei, în intențiile, în textele, în limbajul ei‛16. 

                                                           
15 Ibidem, p.4. 
16 David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 

1979, p.8. 
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De aici și efortul de a cunoaște orice amănunt, dorința de a-i prinde și 

fixa sensul, încercarea de a surprinde și reînvia orice urmă de viață, cu scopul 

mărturisit de a reconstrui unitatea organică a totului din care a făcut parte și în 

cadrul căruia a ființat. 

Să luăm spre exemplu Răscoala lui Horea, în care autorul a recurs la o 

abundență în expunere de text documentar, adaptat propriului demers. 

Punând în lumină mentalități, impulsuri, psihologia maselor, istoricul 

realizează o biografie veridică a răscoalei, întemeiată nu pe ,,mortificarea‛, ci 

pe ,,resurecția‛ faptelor. Când documentul exprimă clar o realitate, de ce ar 

mai apela istoricul la parafraza lui? Pus în contextul real un document poate 

vorbi de la sine și încă în chip elocvent, aducând un spor de plasticitate. Sursă 

a unei noi devieri de sens, parafrazarea stânjenește atunci efortul spre adevăr. 

Fiindcă o primă deviere, inerentă, rezultă din chiar trecerea mărturiei 

documentare prin mintea oamenilor. Iar interpretarea i-ar mai adăuga încă 

una. Explicitându-și metoda, David Prodan a făcut astfel din materia temei atât 

de generoase și un prilej de meditație cu privire la statutul cercetării și chiar la 

condiția umană, observată în împrejurări limită. Pentru el înțelegerea 

fenomenelor istorice, descrierea și explicarea acestora sunt etape ale unui 

demers extrem de complicat, căruia metoda monografică i se potrivește cel mai 

bine17.  

În cazul de față, monografia dedicată răscoalei lui Horea vine după 4 

decenii de la publicarea unui studiu, despre desfășurarea aceleiași răscoale în 

comitatele Cluj și Turda, studiu urmat la anumite intervale, de contribuții 

relative, la un aspect sau altul al mișcării, ceea ce presupune un efort colosal de 

adunare a documentației și de reflecție pe marginea acesteia.  

Sociologul, bun prieten al istoricului, avea deplină dreptate. Demersul 

lui Prodan în cercetarea istoriei este și sociologic. După cum afirmă George 

Em. Marica, ,,materialul documentar însuși se pretează fericit la o asemenea 

prezentare‛, adică sociologică. În el ,,abundă cercetările, ascultările, 

corespondența particulară‛. Materialul redă, precum preciza David Prodan, 

,,adesea viu colorat, patetic, cu lux de amănunte, faptele, declarațiile, 

dialogurile, înjuriile, până și înjurăturile, reținute acestea de multe ori chiar în 

românește‛18. 

17 Alexandru Zub, Virtuțile monografiei, în ,,Cronica‛, nr. 2, 1979, Iași, p.7. 
18 David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 

1979, p.9. 
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La întrebarea dacă un asemenea procedeu este științific, Prodan 

răspundea că este științific, ,,respectă întocmai adevărul documentar‛, și 

înlătură devierea ,,interpretativă a autorului‛. Prima deviere, ,,cea inerentă 

mărturiilor documentare trecute prin mintea oamenilor‛, timpul nu o poate 

înlătura. Dar pentru ca această deviere să fie atenuată, autorul a chemat faptele 

,,să depună mărturie cât mai mult cu putință‛. Pentru că, așa cum precizează 

el, ,,numai acestă cât mai largă audiere‛ a documentelor vremii, a mărturiilor 

consemnate atunci, ,,ne poate da imaginea densă multiformă a răscoalei‛. De 

pildă, ne poate înfățișa atmosfera, spiritul în care s-a desfășurat.  

Nu este vorba numai de a studia opera lui David Prodan, lucru extrem 

de important, dar insuficient pentru a-l revendica sociologic. Revine 

sociologilor datoria să studieze și concepția sa istorică, metoda de investigare și 

cercetare și mai ales, să preia ca model, tenacitatea sa în a descoperi și pune în 

valoare, în a sluji adevărul social istoric, adică ,,adevărul omenește posibil‛. 

Trebuie preluat modelul operei sale, care pe lângă bogatul material faptic, cu 

care a populat-o, ampla și erudita cunoaștere pe care a întemeiat-o este 

patronată de o înaltă trăire sufletească19. 

Așa cum o concepe și scrie David Prodan, istoria devine cea mai 

completă știință socială, o adevărată sociologie a trecutului. Dovada rezidă în 

tot ce a făcut, întâi de toate în cele șase volume din Iobăgia în Transilvania, în 

Supplex Libellus Valachorum și în cele două volume ale Răscoalei lui Horea. 

Opera sa cuprinde și redă ca un tot, cele două metode de cercetare-

istorică și sociologică, complinite de Nicolae Iorga și Dimitrie Gusti în cadrul 

Școlii sociologice românești. Nu s-a ridicat la proporțiile investigației și 

aspirațiilor acestora. Nici nu a dispus de condițiile lor, materiale și umane. 

Ceea ce a făcut însă e temeinic, îl înscrie în linia marilor părinți ai istoriei și 

sociologiei românești. În primul rând, are meritul de a fi contopit cele două 

metode ale Școlii sociologice românești într-una singură, metodă de cercetare 

istorico-sociologică a realității sociale și de a n fi lăsat prin opera sa, un model 

ce poate fi urmat în egală măsură și în istorie și în sociologie și poate chiar și în 

alte științe sociale.  

Interesul repetat a lui David Prodan pentru a cuprinde și a studia în 

întregime evenimentele de care se ocupă și a aprecia în cunoștință de cauză, tot 

ceea ce contribuie la circumscrierea și definirea Istoriei Transilvaniei este 

                                                           
19 Mircea Mâciu, David Prodan, model al luptătorului pentru adevărul istoric, în vol. Nicolae 

Edroiu, Ioan Ciocian, Ioan Drăgan (coord.), L-am cunoscut pe academicianul David Prodan, 

Zalău, Editura Porolissensis, 2002, p.80. 
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motivat și prin dorința constantă, de a surprinde și a se înfățișa obiectiv, în 

câmpul larg al realităților sociale românești. Și numai după aceea trece, să 

urmărească cuantumul activităților factorului uman, să le cuprindă, să le 

analizeze și să le stabilească dimensiunile naționale, în consens cu și prin 

adevăr istoric. 

În activitatea sa, David Prodan pornește la drum fără nici o prejudecată, 

de nici un ordin. Are un singur scop: introducerea în știința istoriei a unei 

cunoașteri pozitive a lucrurilor, a evenimentelor și faptelor sociale și politice, a 

activităților economice și culturale, a mentalităților și principiilor morale ale 

oamenilor, a credințelor și practicilor lor religioase. Pentru aceasta ajunge iar și 

iar a utiliza din plin amănuntul, puzderia faptului comun. Și prin ele, prin 

faptele de amănunt, să recompună procesul general de dezvoltare. O asemenea 

abordare, de masă, repetitivă, ,,are menirea a le topi în ansamblu, de a realiza o 

generalizare accesibilă, nespecialistului, accesibilă istoricului în genere‛. 

După cum se vede, David Prodan construiește realitatea istorică în cel 

mai autentic spirit al Școlii sociologice românești. Adică el, Dimitrie Gusti, 

Nicolae Iorga ș.a., au adăugat faptelor și evenimentelor dimensiunea umană. 

Pentru el și pentru marii săi înaintași ai gândirii sociale românești, istoricul este 

cel care construiește realitatea. Dar nu cea care a fost, ci realitatea completată, 

în dimensiunea ei existențială, în gândirea în ideile și creațiile omului epocii de 

care se ocupă. Asemenea lor, Prodan consideră că realitatea istorică este o 

realitate de valori. Iar sarcina primă a celor ce o studiază și cercetează fiind nu 

de a interpreta partizan, adică de a nu o subiectiviza. 

În peisajul istoriografiei noastre opera lui David Prodan face o netă 

excepție și aceasta datorită metodei sale științifice cu totul aparte. Operele sale 

nu sunt interpretare pură, generalizare lipsită de suport concret documentar. 

Istoricul procedează altfel: ,,el declanșează un buton invizibil, al unei mașini a 

timpului care ne duce prin intermediul cuvântului documentar, în plină 

pulsație a vieții de demult. Îl conduce pe cititor, prin locurile unde poate vedea 

mai mult și mai departe, ghidului nemairămânându-i să atragă atenția acelui 

clar ca lumina soarelui care trebuie doar turnat în vorbe‛20. Concluziile se 

încheagă parcă de la sine. Dar în atare chip poate lucra numai un specialist, 

care cunoaște o extrem de amplă documentație, un specialist pentru care 

cercetarea informației documentare a fost și rămâne o necesitate vitală. De 

20 Francisc Papp, Un solitar, o pildă. Academicianul David Prodan la 80 de ani, în ,,Acta Musei 

Napocensis‛, 1982, nr. XIX, Cluj-Napoca, p.782. 
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aceea marile sale lucrări de sinteză reiau faptele, le grupează în unica lor logică 

posibilă, pentru o imagine istorică adecvată. 

În toate lucrările sale, David Prodan așează cercetările în dimensiunea 

desfășurării reale a faptelor, evenimentelor și activităților de care se ocupă. De 

aici și capacitatea de a te face să pătrunzi și să înțelegi lucrurile în adâncimea 

lor. Ele îți arată că faptele istorice vin dintr-un trecut, că acest trecut se află viu 

în ele și este gata oricând să explodeze într-un viitor. Ca să ajungă la o 

asemenea forță de exprimare, istoricul s-a oprit asupra documentelor cu 

religiozitatea unui sfânt și le-a studiat cu sagacitatea țăranului și a căutat să 

recreeze prin ele, viața socială cu erudiția savantului.21 Universul uman pe 

care-l aduce în prim-planul operei sale oferă multiple chipuri de cugetatre, 

diverse mentalități de simțire și trăire, un larg evantai de comportamente, o 

imensitate de obiceiuri, tradiții și datini, de psihologii. Pe care autorul le 

include în stilul său propriu de gândire și apoi ni le redă într-o senină filosofie, 

ce izvorăște din structura sa țărănească meditativă, din bogata experiență de 

cunoaștere, pe care i-a conferit-o cei peste 70 de ani de cercetare a universului 

spiritual al țărănimii transilvane, din dragostea sa pentru tot ceea ce s-a 

angajat, să construiască și a construit: ,,istoria autentică a Transilvaniei‛. 

Prin Iobăgia în Transilvania, prin Răscoala lui Horea și Supplex Libellus 

Valachorum, David Prodan a înzestrat de fapt istoriografia românească cu o 

,,istorie a Transilvaniei‛. Și așa cum în istoriografia universală se vorbește că 

există o Romă a lui Momsen, tot așa se va spune, în istoriografia națională, că 

există o Transilvanie, a lui David Prodan. El a investigat, cercetat, studiat, 

înțeles și explicat, ca nimeni altul gândirea și modul de viață al țăranilor. 

Autorul realizează de fapt cu o neasemuită competență, o istorie a creației, a 

culturii și civilizației din Transilvania. Volumele sale pun în evidență întregul 

sistem al iobăgiei, tabloul lor complet. Ele cuprind și înfățișează succesiunea 

tuturor împrejurărilor, a marilor momente de luptă socială sau națională de la 

1437, 1514, 1791, 1848, în care țărănimea română a fost autorul principal, forța 

care s-a impus în prim-planul vieții sociale și de stat. 

Cercetările lui David Prodan, construcția sa teoretică, nu rămân la o 

simplă schiță generală a problemei. Ele cuprind un plan cât de larg întins în 

timp pe secole, pe atât de intens și bogat ca experiență socială. Cu fenomenul 

iobăgiei, el cuprinde întreg spațiul european de răsărit.  

                                                           
21 Mircea Mâciu, David Prodan, model al luptătorului pentru adevărul istoric, în vol. Nicolae 

Edroiu, Ioan Ciocian, Ioan Drăgan (coord.), L-am cunoscut pe academicianul David Prodan, 

Zalău, Editura Porolissensis, 2002, p.82. 
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Întemeierea volumelor o realizează în covârșitoare parte, pe un extrem 

de bogat material inedit: urbarii, sau conscripții, inventare socoteli, registre de 

dijme, pe alte materiale documentare. În cuprinsul lor se ocupă, în egală 

măsură și de conținutul uman și de conținutul material al domeniilor și de 

dreptul iobagiilor și de sarcine lor feudale. Și în cele din urmă, așa cum singur 

ne mărturisește, o astfel de muncă, cuprinsă în cele 6 volume a ,,întreprins-o și 

cu gândul de a deschide larg drumul unei specialități‛. 
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ANDREEA-BRÂNDUȘA BUNGĂRDEAN 

Abstract. Visual art was an important element that has marked, quite late in our 

country, the passage of the medieval to modern period.  

This topic will be approached from two perspectives. A social-cultural one, treated 

both in the historical context of the Russian-Romanian-Turkish war, as well as in the 

context of the painter's training, and an artistic perspective, which analyzes the actual 

creation, the technique and the transmitted emotion. In this context, the historical painting 

of the Romanian artist Nicolae Grigorescu represents a constant landmark of the realistic 

modern art, in a unique academic vision. 

With this article I want to bring the casual side of Grigorescu closer to the public, as 

„war reporter‛, who remained in the history of Romanian arts as a dominant painter of the 

19th century, due to the popular art rendering in a way that violates the rigors of academic 

art, being closer to realistic art, a practice not found, for example, with his contemporary 

artist Theodor Aman, a „prisoner‛ of art and academic thinking. 

We strictly followed the historical theme painting and the status of „front painter‛ 

of Grigorescu, not entering the theme of landscape realism, portraiture or religious themes. 

Keywords. Grigorescu, war painting, realism, painter, historic painting, war 

reporter, Smârdan Attack;  

Efervescentă și plină de culoare, opera pictorului secolului al XIX-lea a 

cunoscut un parcurs bogat în informații, fiind influențată de renumiți artiști ai 

Școlii de la Barbizon. Pregătirea artistică, studiul și Viziunea realistă a lui 

Nicolae Grigorescu, transpusă în picturi și schițe, se datorează, cu precădere, 

Școlii Naționale Superioare de Arte Frumoase din Paris, unde, primind o bursă 

de studii în anul 1861 din partea viitorului prim-ministru Mihail Kogălniceanu, 

s-a putut afirma în artă.

Dacă ar fi să-l cităm pe Caragiale, acesta l-a numit pe Nicolae Grigorescu 

„Cel mai mare liric al României‛1. Gricorescu a început ca ucenic al 

 Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, coordonator prof. Tudor

Sălăgean, director al Muzeului Etnografic Cluj-Napoca.
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portretistului și miniaturistului ceh Anton Chladek, apoi a continuat singur să 

zugrăvească iconițe pe care le vindea în târg. Urmează proiecte mai mari în 

care este implicat, cum ar fi pictarea mănăstirii Zamfira, din apropiere de 

Ploiești. Cu trecerea timpului și-a dat seama că ar fi important să realizeze 

pictură laică și nu religioasă, iar ca moment important în această schimbare pot 

fi amintite schițele pe care le-a realizat relativ la dubla alegere a lui A.I. Cuza și 

Unirea Principatelor.  

Printr-o bursă acordată cu sprijinul lui Mihail Kogălniceanu care îi 

remarcase talentul, el începe să studieze la Paris, dar consideră învățătura 

predată de academicieni ca fiind una artificială și, astfel, își găsește 

îndrumători la Louvre. La întoarcerea în țară continuă pictura laică. „Expoziția 

Amicilor Bellelor Arte‛ din 1873, la care pictorul participă masiv, cu peste o 

sută patruzeci de opere, înseamnă consacrarea lui Grigorescu, înfățișând opera 

bogată a unui artist matur, de o mare sensibilitate și măiestrie, care găsește 

prețuirea celor mai luminați oameni ai vremii2. 

 

Creația artistică și compoziția istorică  

 

Cu privire la creația artistică și compoziția ei istorica, ceea ce este 

caracteristic activității creatoare dinainte de 1877 a pictorului – fie că se 

desfășoară în țară sau în străinătate – este aceeași constantă preocupare pentru 

chipul și viața omului simplu, exprimată cu un meșteșug sigur și suplu3. Un alt 

gen în care Grigorescu a impus o viziune nouă, diferită de cea academistă, îl 

constituie compoziția istorică. Are prilejul să se pregătească asiduu pentru 

scenele de luptă pe care le va picta căci, animat de un puternic sentiment 

patriotic a participat ca voluntar la greaua campanie a războiului ruso-româno-

turc din anii 1877-78 în care ostașii români, luptând cot la cot cu armata rusă și 

cu voluntarii bulgari, au adus țării lor independența de stat. Ca un adevărat 

reporter de război, a consemnat lapidar și prompt atât scene din spatele 

frontului, cât și momente de încleștare din toiul luptelor. În viziunea sa, 

războiul constituie o încercare dramatică și de aceea pune accentul pe eroismul 

și sacrificiulsoldaților-țărani pe care-i surprinde în atmosfera de tabără, de 

bivuac, în adevărate scene de gen ce redau atmosfera de campanie și starea de 

spirit a combatanților. 

                                                                                                                                                    
1 Lelia Rudașscu, N. Grigorescu, București, Ed. De stat pentru literaură și artă. 
2 Ibidem, p. 7-25. 
3 Ibidem, p. 32; 
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Alături de trupele române, Grigorescu este mai întâi la Calafat, la Corabia unde 

pictează traversarea Dunării, apoi la Nicopole și în fața redutelor de la Plevna. În 

tablourile lui de campanie nu sunt mișcări de manevre, nici grupări convenționale de 

modele care pozează. Surprinde lupta în toiul ei, ca un participant direct, compozițiile 

nu sunt încremenite ca ale altor pictori de bătălii, nu glorifica liderii, scria Vlahuță4. 

Grigorescu a imortalizat *<+ toate marile momente ale războiului de pe 

teatrul de operațiuni din Bulgaria, pe care activa armata română. El a făcut-o 

mai cu seamă în desen, în notații rapide ale creionului și estompei, în acuarelă, 

dar și în nenumărate schițe și studii în ulei ce vor sta la baza tablourilor 

definitive de mai târziu (mari compoziții ca Atacul de la Smârdan, Lupta de la 

Rahova, Convoi de prizonieri, Care cu provizii, Roșiorul, Dorobanțul, Gornistul, 

Spionul, Prizonieri turci ș.a.)5. 

Clasic al picturii noastre, Grigorescu a abordat toate genurile, de la 

compoziția istorică la pictura de gen, portret și peisaj, natură moartă, flori și 

pictură animalieră, lăsând o operă vastă ce numără aproape trei mii de lucrări. 

De la Nicolae Grigorescu au învățat contemporanii și urmașii; el a dat avânt și 

imbold prin opera sa altui clasic al nostru, Ion Andreescu. De la Grigorescu a 

învățat pictorul Ștefan Luchian, unul dintre artiștii secolului XX. Artist ieșit din 

popor și a cărui creație a fost pusă în slujba poporului, Nicolae Grigorescu este 

una din acele strălucite personalități creatoare a cărui operă dă pe drept 

poporului nostru sentimentul mândriei de a fi îmbogățit patrimoniul artei 

universale cu o contribuție de preț6. 

 

Pictura „Atacul de la Smârdan” – 12-24 ianuarie 1878 

 

Opera sa capitală în domeniul picturii de scene de luptă este magistrala 

pânză de mari proporții Atacul de la Smârdan. În realitate, acestei teme pictorul 

i-a consacrat ani de zile, executând nenumărate schițe, studii și variante, dintre 

care ultima datează din 18857. 

                                                           
4 Voicu Hetel, Nicolae Grigorescu în Răzvoiul de Independență, (articol accesibil la adresa: 

http://www.hetel.ro/index.php/2011/06/3601/, data ultimei accesări: 24.01.2019); A se vedea 

și Alexandru Vlahuță; Pictorul Nicolae I. Grigorescu, viata si opera lui, Editura Casa Scoalelor, 

1910. 
5 Vasile Florea, Arta Românească modernă și contemporană, Editura Meridiane,, București, 1982, 

p. 82-83; 
6 Leila Rudașcu, op. cit., p. 49-50; 
7 Leila Rudașcu, op. cit., p. 34; 

http://www.hetel.ro/index.php/2011/06/3601/
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În 1881, la trei ani după ce Nicolae Grigorescu executase deja mai multe 

variante ale luptei de la Smârdan, Ministerul de Război, prin adresa nr. 3696/10 

iunie, îl invita pe Theodor Aman să elaboreze o compoziție cu același subiect: 

Domule, / Ministerul, pentru a memora episodele Campaniei din Bulgaria, doresce a 

poseda un Tablou lucrat de Dv. representând lupta de la Zmărdan (sic) în apropiere de 

Vidin. Dacă aveți timpul necesar a lua acestă sarcină, vă rog a comunica Ministerului 

condițiile cu care doriți să luați acest angajament. În conditii se va specifica ca tabloul să 

fie colorat, dimensiunile ce va avea, timpul in care-l veți lucra și suma de bani ce trebue 

să vi se platescă. Vi se pote da de la Minister descripția detaliată a acestei lupte, și dacă 

credeți necesar ca Dvs. să mergeți în localitate pentru studiu posiții, Ministerul de Resbel 

este gata a interveni spre a vi se da autorisație să o visitați. Nu se cunosc cauzele 

pentru care artistul nu a onorat această comandă și nici nu am putut depista 

răspunsul dat de el la aceasta adresă în arhivele respectivului minister8. 

Într-un articol al lui Grigore Grandea din 1873 despre Starea literaturei și 

artelor în România este facută o elogioasă prezentare a arhitectului Filip 

Montoreanu9, alăturându-1 pictorului Nicolae Grigorescu considerandu-i pe 

amandoi oameni de mare viitor fapt ce posteritatea a confirmat numai în 

privința pictorului: Aceste doă talente, Grigorescu și Montoreanu, sunt singurele 

cari merită să țintescă atenția publică, căci întrunind forța talentului și forța studiului, 

suntern în drept să așteptăm de la ele flori mult mai strălucite. Suntem în drept să 

așteptăm... este adeverat; dar când vom înțelege că datorim si recunoscință acestor 

preoți ai Frumosului cari se sacrific, ca nisce martiri, pentru respândirea luminei în 

România care de cât-va timp a devenit sânul de mamă bună a tot ce este mediocru, 

stupid si corupt10! 

Nicolae Grigorescu era deja ocupat în atelierul său cu finisarea marilor 

pânze pentru care făcuse schițe în timpul campaniei. Asupra activității din 

război a maestrului, perioada bine definită în cadrul creației sale, s-au oprit 

mai mulți autori, fie cu interesul contemporanului pentru un compatriot de 

talent, precum Frédéric Damé, fie cu sentimentalismul poetic al literatului și 

prietenului intim, precum Barbu Ștefanescu Delavrancea și Alexandru Vlahuță, 

fie cu spiritul analitic al istoricului de artă, precum N. Petrașcu, Virgil Cioflec, 

G. Oprescu și Remus Niculescu. Publicul era dornic de astfel de memento-uri 

                                                           
8 Adrian-Silvan Ionescu, Penel și Sabie. Artiști documentariști și corespondenți de front în 

Războiul de Independență 1877-1878, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2002, p. 137; 
9 Filip Montreanu (1839-1891) – arhitect, București; 
10 Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 173; 
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artistice și se interesa îndeaproape de ultimele producții plastic legate de 

război11. 

Aflat în grațiile redacției „Resboiul‛, mișcările sale ofereau subiecte 

constante pentru cronica maruntă a gazetei: Pictorul Grigorescu se află la 

cuartirul general român, unde a fost chiămat să schițeze diferitele mișcări ale armatei 

nostre, mai cu semă trecerea grosului ei peste Dunăre, care va fi în curând. Informații 

foarte importante legate de evoluția luptelor captează atenția redactorilor în 

următoarele luni, așa că abia anul următor reîncep să fie date știri despre 

apreciatul artist, exact atunci când și opinia publică se interesa mai mult de 

artă, ușurată fiind de grija evenimentelor de pe front, care nu mai puteau 

aduce nimic spectaculos și îngrijorător pentru aliați, înspre care coborâse 

balanța succesului. Însuși domnitorul nu-și putea ascunde dorința de a vedea 

ce a selectat pictorul din imaginile de pe câmpul de luptă pentru a transpune 

pe pânză în formă definitivă: M.S. Domnitorul a facut, in ziua de 11 ale curentei, o 

visită la atelierul de pictură al stimabilului nostru artist Grigorescu. Maria Sa a privit 

aici cu o deosebită plăcere diferite tablouri în curs de esecuție, representând episode 

memorabile ale resboiului actual, precum și diferite schițe privitore la armata română, 

pe cari d. Grigorescu le-a desenat cu multă fidelitate și cu recunoscutu-i talent, după 

natură și chiar pe câmpul luptelor în Bulgaria, unde artistul a urmat operațiile armatei 

române. 

Grigorescu nu mai putea lucra în maniera tablourilor istorice ale lui 

Mișu Popp, Constantin Lecca sau chiar Theodor Aman, cu reconstituirea 

iluzorie a unor epoci apuse12. 

Am făcut atacul de la Smârdan, singurul la care n-am asistat, așa că am 

lucrat cu impresii luate de-aiurea. 

Marea pânză fusese comandată de Primăria Capitalei în 1878 și maestrul 

o acceptase, deși nu asistase la luptă din cauza că fusese bolnav, fapt pe care il

și recunoaște. Cu tactul caracteristic, în acea pânză nu a inclus vreun obiectiv

care l-ar fi dat de gol că nu cunoștea detaliile terenului și ale localității, ci

plasează acțiunea în câmp deschis, în afara satului cu lunetele sale întărite.

Atacatorii sunt infanteriști din Regimentele 4 și 6 de Linie, și nu dorobanți

cum, în genere, se comite greșeala atât în analiza picturilor cu încleștarea de la

Smârdan, cât și pentru cea de la Rahova preluată, fără discernămant, de lucrări

11 Ibidem, p. 176; 
12 Ibidem, p. 176-179; 
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serioase perpetuată la nesfârșit în comentariile făcute acestor tablouri. Printr-o 

eronată extensie a termenului, dată find aura de glorie capatată de dorobanți, 

numele for a fost substituit infanteriștilor de linie, deloc mai prejos în bravură 

și în acte de sacrificiu suprem. Deși ambele erau arme pedestre, diferența 

majoră era ca infanteria de linie forma armata permanentă (sau regulată, mai 

bine dotată și instruită), pe cand dorobănțimea, forma armata teritorială (sau 

neregulată, echipată mai simplu și pe proprie cheltuială, a cărei instrucție era 

făcută periodic, fară a implica cazarmarea constantă a membrilor ei).  

Existau diferențe nete și în privința uniformei: cei dintâi aveau in dotare 

chipiu cu pampon sau bonetă de cazarmă (purtată după ordin), tunică de 

postav civit cu paspoale, guler, manșete și contraepoleți roșii, pantaloni și 

manta gri, la două rânduri, cu glugă, și cizme; dorobanții aveau caciulă din 

pielicele de miel negru cu pene de curcan, cămașă albă cu manșete, guler și 

margine albastru deschis, ițari albi și opinci (înlocuite la începutul războiului 

cu cizme, deși mulți vor face întreaga campanie tot în încălțările lor 

tradiționale), iar mantaua, tot gri, dar la un singur rând de nasturi faără glugă 

– în esență, ei aveau o vestimentație menită să amintească de costumul 

țărănesc să fie ușor de procurat de fiecare cu mijloacele producției casnice 

rurale, căci majoritatea erau fii din popor. La Smîrdan, în afara unui escadron 

de călărași din Județul Suceava, grosul trupelor angajate l-au format 

Regimentele 4 și 6 Infanterie de Linie din armata permanentă, care au avut 

aportul principal la victorie și, deci, meritau omagiul artistului și nemurirea 

într-o pânză de mare celebritate. La 12 ianuarie 1878, când s-a declanșat atacul, 

era zăpadă și, conform regulamentului uniformologic pentru vreme 

nefavorabilă, soldații aveau chipiele acoperite cu husa de mușama neagră, la 

care se putea aplica, în față, pamponul de lână roșie, așa cum apar în tabloul 

lui Grigorescu. Nici în privința echipamentului nu se observă vreo carentă în 

pictura analizată, soldații având centironul cu port-baionetă și cele două 

cartușiere, în față și în spate, iar pe piept încrucișate curelele ce susțineau, de-o 

parte și de alta, pe plosca traista cu merinde (vizibile doar în anumite variante 

ale tabloului și, cel mai bine, în Pe Valea Rahovei, ea însăși o variantă a 

Smîrdanului, cu dezvoltarea scenei de luptă corp la corp).13 

 

 

 

 

                                                           
13 Ibidem, p. 179-180; 
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Unde găsim operele sale? 

 

Atacul de la Smârdan – ulei pe pânză, lemn, bronz aurit, dimensiuni: 

295×388 cm, îl regăsim în Muzeul Naţional de Istorie a României, București14. 

În valea Rahovei – cărbune, dimensiuni: 89x146cm, nesemnat, îl regăsim 

în Muzeul Național de Artă al României, București15. 

Convoi de prizonieri – creion și carbine pe hârtie, dimensiuni: 24,5x37,8 

cm, aparține de Primăria Municipiului Câmpina, Prahova16. 

Convoi de prizonieri este o lucrare ce reflectă dramele războiului, pictată 

cu sobrietatea unui desen, într-o gamă simplă de trei nuanțe – cenușiu, alb și 

brun – putând fi considerată una dintre cele mai impresionante opere ale 

acestei perioade17. 

Prizonieri turci – ulei pe pânză, dimenisuni: 27,3x41,7 cm, îl regăsim în 

Muzeul Național de Artă Cluj-Napoca18. 

Grigorescu nu nesocotește nici drama dușmanului. Convoaiele lungi de 

prizonieri se pierd în zarea viscolită a iernii cu capetele plecate și trupurile 

înveșmântate în mantii prea subțiri. Artistul rămâne credincios adevărului: 

portretele ostașilor luați prizonieri, dezvăluie preocuparea de a surprinde 

fizionomiile unor oameni obișnuiți, oșteni de luptă, oameni triști și abătuți19. 

Care cu provizii – ulei pe pânză, dimensiuni: 63,2x134x8 cm, îl regăsim 

în Muzeul Municipiului București20. 

Carele cu provizii amintesc și ele foarte bine de carele cu boi care străbat 

priveliștile familiale ale lui Grigorescu, dealurile înverzite de acasă. De data 

                                                           
14 CIMEC, Clasate, Pictură - Grigorescu, Nicolae, Atacul de la Smârdan (accesibil la adresa: 

http://clasate.cimec.ro/Detaliu.asp?k=2553A700E0DE49609076207661DE4DCA, ultima 

accesare: 03.01.2019); 
15 Wikipedia, Nicolae Grigorescu, În valea Rahovei, (accesibil la adresa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Nicolae_Grigorescu_-_Pe_Valea_Rahovei.jpg, ultima 

accesare: 03.01.2019); 
16 CIMEC, Clasate, Pictură - Grigorescu, Nicolae, Convoi de prizonieri (accesibil la adresa: 

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=5DD32628B5EA40388FA32A5BE149AA44, ultima accesare: 

03.01.2019); 
17 Idem, Nicolae Grigorescu în Războiul de Independență; 
18 CIMEC, Clasate, Pictură - Grigorescu, Nicolae, Prizonieri turci (accesibil la adresa: 

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=5B81E74CB3834268AE633ADE9428B267, ultima accesare: 

03.01.2019); 
19 Idem, Nicolae Grigorescu în Războiul de Independență; 
20 CIMEC, Clasate, Pictură - Grigorescu, Nicolae, Care cu provizii (accesibil la adresa: 

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=88E0215C401C4848A99F74CB770F0E5A, ultima accesare: 

03.01.2019); 

http://clasate.cimec.ro/Detaliu.asp?k=2553A700E0DE49609076207661DE4DCA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Nicolae_Grigorescu_-_Pe_Valea_Rahovei.jpg
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=5DD32628B5EA40388FA32A5BE149AA44
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=5B81E74CB3834268AE633ADE9428B267
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=88E0215C401C4848A99F74CB770F0E5A


33 

asta, însă, peisajul e întunecat de norii coborâți foarte jos, iar câmpul care se 

pierde în zare are o culoare dramatică, nelăsând să se deslușească nimic din 

strălucirea caldă a ierbii21. 

Roșiorul – ulei pe pânză, dimensiuni: 40x33cm, Semnat stânga jos cu 

roșu: Grigorescu, îl regăsim în Galeria de Artă Românească a Muzeului 

Național de Artă al României22. 

Dorobanțul – ulei pe pânză, îl regăsim în Muzeul Național de Artă al 

României, București23. 

Spionul – ulei pe pânză, 1878-1880, dimensiuni: 74 x 143 cm, regăsim 

pictura în Galeria de Artă Românească Modernă (sala 2), București24. 

În lucrarea Spionul este redat un călăraș roman ce surprinde un spion 

turc strecurat în preajma liniilor românești și îl urmărește cu sabia ridicată, 

într-o imagine plină de mișcare al cărei dramatism e accentuat de lumina 

nesigură a zorilor ce se ivesc la orizont25. 

21 Idem, Nicolae Grigorescu în Războiul de Independență; 
22 Wikipedia, Nicolae Grigorescu, Roșiorul, (accesibil la adresa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Nicolae_Grigorescu_-_Rosiorul.jpg, ultima accesare: 

03.01.2019); 
23 CIMEC, Clasate, Pictură - Grigorescu, Nicolae, Dorobanțul, (accesibil la adresa: 

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=41E09801F57D478F84875E9A8FFDAE3A, ultima 

accesare: 03.01.2019); 
24 Muzeul Național de Artă a României, Nicolae Grigorescu, Spionul, (accesibil la adresa: 

http://www.mnar.arts.ro/descopera/galerii-permanente/74-galeria-de-arta-romaneasca-

moderna/lucrari-in-galeria-de-arta-romaneasca-moderna/72-spionul-nicolae-grigorescu, 

ultima accesare: 03.01.2019); 
25 Idem, Nicolae Grigorescu în Războiul de Independență; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Nicolae_Grigorescu_-_Rosiorul.jpg
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=41E09801F57D478F84875E9A8FFDAE3A
http://www.mnar.arts.ro/descopera/galerii-permanente/74-galeria-de-arta-romaneasca-moderna/lucrari-in-galeria-de-arta-romaneasca-moderna/72-spionul-nicolae-grigorescu
http://www.mnar.arts.ro/descopera/galerii-permanente/74-galeria-de-arta-romaneasca-moderna/lucrari-in-galeria-de-arta-romaneasca-moderna/72-spionul-nicolae-grigorescu
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FLORINA-COSMINA SAS 

Abstract: The title of my work, „The image of the peasant and the rural world în 

Ion Creangă’s literary work‛, brings in our attention a research based on imagology, 

referring to the memoires and tales of one of the greatest Romanian writers, Ion Creangă. 

The author lived în 19th century and belonged to the social category of peasantry; this is 

why his wrintings are very important from this point of view, because Creangă is the one 

who wrote about this social category being a part of it. His characters are numerous and 

they represent different categories of peasants, like the bad peasant, the good peasant, the 

peasant living in Humulești (the birth village of Creangă) or the peasant being in relation 

with the nobleman. In this work, there are many paragraphs from Ion Creangă’s tales, 

which will teleport the reader into a literary universe and also into the Romanian rural 

world which Creangă belonged to, one century ago.  

Keywords: imagology, Ion Creangă, Romanian literature, peasants, Romanian 

tales. 

Ion Creangă a fost un autor de seamă al celei de-a doua jumătăți a 

secolului al XIX-lea, rămas până în ziua de azi unul dintre cei mai importanți 

scriitori români, încadrat în Epoca Marilor Clasici, alături de Ion Luca 

Caragiale, Mihai Eminescu sau Ioan Slavici. Opera sa este considerată 

reprezentativă pentru cultura românească nu doar din perspectiva 

naționalității române a autorului, ci și din cea a conținutului acesteia, Garabet 

Ibrăileanu apreciind că în Creangă este vizibilă concepția de viață a românilor, 

iar opera lui este „epopeea poporului român, Creangă este Homer al nostru1‛. 

În ceea ce privește imaginea țăranului la Creangă, opera acestuia este una 

dintre cele în care țăranul este tratat din interiorul categoriei sociale din care 

 Student-masterand în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Cluj-Napoca; coordonator științific: Conf. Dr. Constantin Bărbulescu, Universitatea Babeș-

Bolyai Cluj-Napoca.
1 Garabet Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, Homer al nostru, Princeps, Iași, 2011,

p.11.
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face parte, căci autorul a fost el însuși țăran, rămânând legat și atașat de 

țărănime până la sfârșitul vieții, fapt vizibil mai ales în conținutul poveștilor, 

povestirilor, amintirilor sale, dar și în întregul său mod de viață.  

 

Țăranul Creangă 

 

Creangă însuși se descrie ca fiind un țăran în momentul în care, într-o 

schiță autobiografică, își consemnează originea, menționând: sunt născut la 1 

martie 1837, în satul Humulești *...+ din părinți români2. Este primul fiu al lui 

Ștefan a Petrei Ciubotariu și al soției sale, Smaranda, fiica lui David Creangă 

din Pipirig. Primii ani de școală îi face chiar în satul natal, Humulești, primul 

său dascăl fiind bădița Vasile, despre care aflăm informații citind Amintiri din 

copilărie. Primii ani ai vieții, acoperind copilăria și adolescența, au fost anii 

acumulării maxime a înțelepciunii populare pentru Creangă, iar toată creația 

lui avea să fie o selectare a materialului strâns în acestă perioadă de la alții și 

lucrat după gândul și priceperea sa3.  

Mama sa, provenită dintr-o familie mai educată decât cea a tatălui, vede 

în Nică potențial, astfel că începe presiunile asupra lui Ștefan a Petrei, pentru 

ca acesta să finanțeze educația fiului cel mare și după desființarea școlii din 

Humulești. Convins de socrul său, primar în Pipirig, tatăl lui Creangă se 

învoiește în cele din urmă și își trimite fiul să facă școală la Broșteni, unde Nică 

nu va zăbovi prea mult, îmbolnăvindu-se de râie căprească. În 1853 se înscrie 

la școală în Târgu Neamț, în 1854 Smaranda insistă să îl trimită la școala de 

catiheți din Fălticeni, unde se va înscrie cu numele de Ion Creangă, iar nu cu 

cel de Ion Ștefănescu, după numele tatălui. Din 1855 până în 1859 urmează 

cursurile Seminarului Teologic din Iași, absolvind „cursul de gios de patru 

ani‛, după care urmează „cursul de sus‛, la Seminarul de la Socola. În 1859 se 

căsătorește cu fiica preotului de la biserica ieșeană „Sfinții Patruzeci de 

Mucenici‛ și este hirotinisit diacon la Biserica „Sfânta Parascheva‛ din Târgul 

Frumos. În 1864 se înscrie la Scoala normală „Vasile Lupu‛, absolvind în 1865, 

îndeplinind concomitent de acum funcțiile de dascăl și diacon. 

În 1872 este exclus definitiv din rândurile clerului, după ce își părăsește 

soția, trage cu pușca în ciorile care murdăreau Biserica Golia și se tunde. Este 

exclus si din postul de dascăl, lucru pe care nu îl mai poate accepta, așa că 

începe demersurile pe lângă Titu Maiorescu în 1874, convingându-l pe acesta 

                                                           
2 Ion Creangă, Opera completă, vol. I, Ancora, București, 1938, p. 5. 
3 Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ion Creangă, Editura Crigarux, Piatra-Neamț, 2012, p. 45. 
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să contribuie la renumirea sa pe post. În 1873 se încheie divorțul de soție, în 

urma căruia primește custodia asupra singurului său copil, în vârstă de 12 ani. 

La Iași fiind, Creangă caută din nou viața de la țară și pornește în căutarea unei 

case pe care o găsește în mahalaua din Țicău. Comparată cu un bordei sau cu o 

bojdeucă, locuința lui Creangă din Țicău îi permite acestuia să redevină țăran și 

să își traiască viața după bunul plac. Dormea în casă doar iarna și, pentru a-și 

aminti de copilărie, face rost de o „turmă de pisici‛, botezate cu nume 

omenești, în timp ce Ozana „cea frumos curgătoare‛ era închipuită printr-un 

puț cu apă rece4. Strada Țicău îi amintește și ea de sat, fiind plină de noroi în 

vremurile ploioase. „Bojdeuca lui nu e un semn de mizerie, ci de regresiune la 

sat‛, deși, către sfârșitul vieții, când casa lui începe să fie vizitată, Creangă se 

rușinează cu aspectul acesteia, cu toate că în adâncul sufletului său nu poate 

crede cu tot dinadinsul că locuința lui are vreun cusur5. 

În 1875 îl cunoaște pe Mihai Eminescu, cel care îl va remarca la 

conferințele pedagogice de la începutul anului școlar. Călinescu vorbește 

despre faptul că până și prietenia cu Eminescu se fondează și se consolidează 

datorită acelorași idei ale celor doi privind pasiunea față de mediul rural. Când 

Creangă realizează că Eminescu, un om învățat, umblat prin străinătate, găsea 

plăcere în a-și petrece timpul în bojdeuca lui, socotind că felul său de viață era 

cel mai potrivit, îl va îndrăgi imediat6. Poetul îl va introduce pe Creangă la 

Junimea, unde acesta din urmă va citi la 15 septembrie 1875 Soacra cu trei nurori. 

Revista Convorbiri literare este cea care va publica poveștile lui Creangă.  

În timpul în care scrie Harap alb în anul 1877, Creangă are prima criză de 

epilepsie, boală pe care o moștenește de la mama sa. Cu toate acestea, el 

continuă să scrie și sa publice povestiri în Convorbiri literare în aceeași perioadă 

scriind și opera sa capitală, Amintiri din copilărie, prima parte citindu-le-o lui 

Eminescu, Slavici sau Maiorescu. În 1881 apar primele părți ale Amintirilor în 

Convorbiri literare. Treptat, boala lui Creangă se agravează, provocându-i 

acestuia tot mai multe crize violente, care îl determină să se interneze la 

București sau să meargă la băi în Slănic. În preajma anului 1888, boala îl silește 

pe Creangă să se retragă din postul de institutor. Moartea lui Eminescu îi 

provoacă lui Creangă o mare tristețe, care îl va apropia pe el însuși de moarte, 

petrecută la 31 decembrie 1889, în tutungeria fratelui său, Zahei. Creangă este 

înmormântat la 2 ianuarie 1890 la cimitirul „Eternitatea‛ din Iași. Vorbind 

despre comemorarea autorului, Iorga descrie mormântul sărăcăcios și cu cruce 

                                                           
4 George Călinescu, Ion Creangă. Viața și opera, Minerva, București, 1989, p. 125. 
5 Ibidem, pp. 132-133. 
6 George Călinescu, op. cit, p. 139. 
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de lemn, menționând că prin faptul că Ion Creangă a fost un simplu țăran căzut 

între boieri, dacă e vorba să i se facă vreun monument la groapă, n-au ce căuta 

marmură, fier și aur7. 

Fire sociabilă, glumeață și vorbăreață, Creangă a fost înconjurat de 

numeroase personalități care au apreciat mai mult sau mai puțin caracterul său 

apropiat de cel al unui țăran. Astfel, Grigore I. Alexandrescu consemna: născut 

din popor, trăitor la țară, deprins în obiceiurile și datinile țăranului, din fire isteț și 

mucalit, numai el a fost în stare să întâlnească pentru vecie icoana țăranului. Sfătos și 

glumeț, când poetic și plin de jale în povestirea întâmplărilor din viața lui, când hazliu 

și luător în râs pentru tot ce era târgoveț8. Iacob Negruzzi, cu care intră în mai 

multe conflicte din cauza unor neînțelegeri în plan politic, spune despre 

Creangă: Ion Creangă, fiul răzeșului din Humulești, țăran necioplit din creștet până 

în talpă, gros și gras, nepieptănat și îmbrăcat prost9. Ghoerghe Panu precizează că 

ceea ce noi iubeam cel mai mult într-însul erau poveștile poporului, era intonația și 

expresia țăranului10. Mihai Eminescu îl dă exemplu pe Creangă în articolul din 

Curierul de Iasi din 5 ianuarie 1877, unde, vorbind despre izvoarele literaturii 

autentice din Moldova, consemnează: un muntean de baștină născut asemenea în 

ținutul Neamțului, e Ion Creangă. Citit-au vreodată colectorii pe Dănilă Prepeleac, pe 

Soacra cu trei nurori si aletele, ca să vadă care ar trebui să fie izvoarele din care să se 

inspire și cum vorbesc și se mișcă ținutașii din Neamț11? Eminescu găsea în 

Creangă țăranul, „limba veche și înțeleaptă‛, natura. 

Creangă însuși îi desemnează drept izvoare de povești pe țărani: de câte 

ori n-am stat nopți întregi ca să ascult pe Moș Ion sau pe lelea Catinca, povestindu-mi 

povestea lui Făt-Frumos și a Ilenei Cosânzene...Iarna, în nopțile lungi, țăranul se culcă 

devreme, dar nu adoarme îndată12. Cu privire la originalitatea povestirilor și la 

aportul adus de el, Jean Boutière descrie procesul scrierii unei povești de către 

Creangă; astfel, autorul scrie inițial povestea așa cum o aude, fără a-i aduce 

modificări, după care începe schimbarea elementelor care nu îi sunt pe plac, 

înlocuite cu expresii sau cuvinte familiare, în special moldovenești. Când are 

posibilitatea, plasează personajele într-un spațiu aparținând Moldovei, 

trasându-le ulterior un profil moral și fizic. Așa transformă Creangă povestirea 

                                                           
7 Garabet Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, op. cit, p.53 
8 Ion Creangă, op. cit., p. 22. 
9 Ibidem, p. 23. 
10 Ibidem, p. 28. 
11 https://ro.wikisource.org/wiki/Din_periodice/Din_Curierul_de_Ia%C8%99i,_ianuarie-

martie_1877, accesat la 03.11.2019 
12 Ion Creangă, op. cit., p.28. 

https://ro.wikisource.org/wiki/Din_periodice/Din_Curierul_de_Ia%C8%99i,_ianuarie-martie_1877
https://ro.wikisource.org/wiki/Din_periodice/Din_Curierul_de_Ia%C8%99i,_ianuarie-martie_1877
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imprumutată într-o operă originală13. Poveștile sale sunt bucăți rupte din viața 

poporului moldovenesc, iar Garabet Ibrăileanu vede în el sufletul românesc între 

popoare, sufletul moldovenesc între români, sufletul țărănesc între moldoveni, sufletul 

omului de munte între țăranii moldoveni14. La Ion Creangă se admiră mai ales 

limba lui, lexicul dialectal, însă Călinescu apreciază că impresiunea vine din 

reprezentarea vieții țărănești moldovene, limba fiind importantă prin faptul că ea 

creează atmosfera, aparținând eroilor, personajelor, iar nu autorului, având 

valoare documentară, iar nu artistică. Cu excepția pitorescului verbal însă, 

Creangă a sădit în țăranii lui germenii de viață ai țăranului român de 

pretutindeni15. 

În creația autorului vibrează bogăția spirituală a țăranului român. El a 

fost un creator în adevăratul sens al cuvântului, cunoștea rosturile 

gospodărești ale omului de la țară, uneltele meșteșugarului și a știut să ne 

înfățișeze tainele sufletului popular16. Majoritatea poveștilor lui Creangă se 

petrec în sfera rurală. Astfel, Fata babei și fata moșneagului este similară 

Cenușăresei lui Charles Perrault, pusă la munci grele într-o casă de gentilom, în 

timp ce fata moșneagului face munci de țărancă de munte. Chiar și în basm 

limbajul este unul țărănesc, aparținând Spânului sau împăratului Roș, care 

drăcuiește când este pișcat de purici, creându-se astfel o dramatizare realistică 

a basmului. 

La nivelul simbolisticii creației lui Creangă, în Amintiri nu găsim niciun 

fel de întâmplări semnificative, cu încărcătură simbolică, dar în povești totul e 

simbolic și universal, fiind demonstrate unele „observațiuni etice milenare‛: 

Soacra cu trei nurori exprimă eternul conflict dintre noră și soacră, Capra cu trei 

iezi înfățișează iubirea de mamă, Dănilă Prepeleac exprimă ideea că prostul are 

noroc, Povestea porcului arată că pentru o mamă chiar și cel mai pocit prunc este 

Făt-Frumos, Fata babei și fata moșneagului înfățișează drama copilului vitreg. Și 

Amintirile ilustrează de fapt destinul oricărui copil, acela de a fi bucuria și 

supărarea părinților și de a-și croi treptat destinul. În Amintiri nu este ilustrată 

doar copilăria lui Nică, ci copilăria omului universal17. 

13 Jean Boutiere, La vie et l’oeuvre de Ion Creangă, 1837-1889, Paris, 1930, p. 176. 
14 Garabet Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, Homer al nostru, p. 11. 
15 Pompiliu Constantinescu, Scrieri, vol. VII, Editura pentru literatură, București 1967, p. 333. 
16 I. D. Bălan, „Ion cel Mare-fiul răzeșului din Humulești‛, în Ilie Dan, Destinul unui clasic:Ion 

Creangă, Albatros, București, 1990, p. 106. 
17 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Semne, 

București, 2003, pp. 423-424. 
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Țăranii lui Creangă 

 

Referindu-ne la personajele lui Creangă, ele sunt mai tot timpul țărani 

moldoveni, contemporani lui Creangă, glumeți, cu un limbaj bogat în zicale și 

proverbe. Viața eroilor săi se desfășoară în spiritul poporului român, fiind 

respectate virtuțile apreciate la nivel general, precum hărnicia, curajul, 

prietenia, modestia, omenia și dezaprobate lenea, ipocrizia, trândăvia, 

trădarea, exploatarea. Țăran, Creangă simte durerile țăranului mai tare decât 

restul, fiindcă e carne din carnea lui și sânge din sângele lui, însă el nu recurge 

la o idealizare a acestuia. Polii conflictuali ai epicului sunt de cele mai multe ori 

istețimea într-o continuă confruntare cu prostia, binele într-o continuă 

confruntare cu răul, din care mereu cel dintâi iese învingător. Personajele 

negative și dispariția lor nu afectează niciodată grupul social, ba din contră, 

viața oamenilor activi devine mai luminoasă și mai ușoară, astfel că uciderea 

lor chiar aduce satisfacție, iar nu tristețe. Orice mijloc de înfrângere a răului 

este considerat justificabil, chiar dacă nu este etic; astfel, nurorile își bat soacra, 

Dânilă recurge la înșelăciune și Ivan îi bate pe draci18.  

Țăranii cu trăsături negative sunt însă o excepție la Creangă, existând 

mereu unul singur într-o comunitate de țărani cinstiți care îl condamnă. 

Personajelor secundare le este dată puțină atenție, ele fiind foarte slab 

individualizate: în Soacra cu trei nurori cei trei feciori acționează mereu 

împreună, atât în gesturi cât și în vorbe, la fel și nurorile mai mari, legate de 

acțiunile hotărâtoare ale cele mici. Se încearcă astfel evidențierea caracterului 

celor două personaje principale, aflate în opoziție, în cazul de față, soacra și 

mezina noră. Mijlocul de caracterizare este desfășurarea narativă, căci scriitorul 

nu se pierde niciodată în descripții sau detalii fizice, acestea fiind redate doar 

daca sunt semnificative pentru caracterul lor (buzele lui Gerilă sau gura 

părintelui Alexievici).  

 

Țăranul humuleștean 

 

Încercându-se o clasificare a tipurilor de țărani în opera lui Creangă, o 

dificultate întâlnită este mai mereu confruntarea cu diversitatea viziunilor 

autorului asupra aceleiași trăsături de caracter, mai ales negative, în diferite 

opere. Astfel, dacă un personaj leneș este cel negativ într-una dintre povești, 

                                                           
18 Elena-Sorina Filip, Etica populară în opera lui Ion Creangă, Editura Alma, Craiova, 2013, p. 

24. 
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aceeași trăsătură a unui personaj este tratată cu umor și trecută cu vederea în 

Amintiri din copilărie. Astfel, am considerat necesar ca în clasificarea de față să 

fie inserată o categorie aparte, aceea a țăranului humuleștean, diferit de toți 

ceilalți țărani din opera lui Creangă, prezent doar în Amintiri din copilărie.  

Pentru a începe descrierea țăranului și a universului humuleștean, 

trebuie atrasă atenția asupra perioadei istorice în care se încadrează copilăria 

scriitorului nostru. Aceasta coincide cu perioada Regulamentelor Organice, 

care au permis o oarecare evoluție a Țărilor Române și un progres al acestora 

față de epoca precedentă, cu impresia unei libertăți politice care a permis 

creșterea demnității țăranilor din regiunea de munte, care se simțeau liberi, 

nedepinzând de nimeni. Amintirile relevă două sentimente profunde ale 

autorului: iubirea față de familie și iubirea față de patrie, dar descriu și un 

tablou fidel al vieții țăranilor din satul moldovenesc din preajma anului 1850. 

Autorul nu face critică socială, având în vedere „psihologia fericită a unor 

țărani fericiți‛, crescut în Humuleștiul anilor 1837-1850, caracterizat printr-o 

bună stare a țărănimii19. Creangă își scrie Amintirile într-o perioadă în care 

existența lui era tot mai dificilă și mai tristă, integrând în acestea un sentiment 

de melancolie după timpurile copilăriei, astfel că îl vedem zugrăvind numai 

ceea ce este plăcut, omul regretând întotdeauna trecutul, pe care îl idealizează.  

Amintiri din copilărie nu se încadrează însă ca gen într-o autobiografie, 

deoarece autorul e preocupat să apară în fața lumii ca un simplu humuleștean 

printre alții, urmărind să pună în evidență tipicitatea oamenilor și a 

împrejurărilor. Dacă autobiografia culege din viața autorului mai ales 

evenimentele semnificative, Creangă prezintă întâmplări cotidiane, nimic 

senzațional sau memorabil prin influența sa. Fiecare paragraf situat la 

începutul fiecărei părți este plasat într-un loc stategic al textului și redă 

nostalgia autorului față de vremurile copilăriei în Humulești, fiind un 

avertisment, sugerând apropierea unor relatări transfigurate de o viziune 

idilică20. Creangă crede în superioritatea absolută a înțelepciunii și a culturii 

populare, fapt care demonstrează mândria de a aparține unui sat care nu e 

lipsit de priveliștea restului lumii și care i-a oferit posibilitatea unei cunoașteri 

atotcuprinzătoare a vieții.  

În Amintiri satul este văzut ca centru al universului, dar imaginea creată 

asupra lui nu aparține doar memoriei autorului, ci ea cuprinde urme ale 

mentalității satului arhaic românesc, o concepție formată de-a lungul secolelor. 

19 Garabet Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, Homer al nostru, p. 31. 
20 Paul Cornea, „Amintiri din copilărie: între fabulă și istorie‛, in Paul Cornea, Itinerar printre 

clasici, Editura Eminescu, București, 1984, p. 201. 
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Humuleștiul era un sat de foști răzeși, locuitori fără pământ, harnici și iscusiți. 

Îndeletnicirile se desfășăară la clacă sau la șezători, iar cântecele și jocurile de 

sărbători colorează timpul și locul. Bărbații sunt agricultori, crescători de 

animale sau negustori, în timp ce femeile stau acasă, torc, țes și se îngrijesc de 

copii. Diviziunea muncii și relațiile de schimb există în Humulești, însă ele nu 

amenință structurile egalitare, între oameni nu există diferențieri mari de avere 

sau de rang , nici conflicte din cauza acestora. Cu toate acestea, lumea 

humuleșteană nu este una a perfecțiunii și a fericirii eterne; necazurile există, 

însă ele sunt tratate cu umor. Tema centrală este copilăria, astfel că se încearcă 

evitarea implicării sentimentale pentru problemele celorlalți: hai mai bine despre 

copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și, drept vorbind, 

acesta-i adevărul. 

Ce-i pasă copilului când mama și tata se gândesc la neajunsurile vieții, la ce 

poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. 

Copilul, încălecat pe bățul său, gândește că se află călare pe un cal de cei mai strașnici, 

pe care aleargă, cu voie bună, și-l bate cu biciul și-l strunește cu tot dinadinsul, și 

răcnește la el din toată inima, de-ți ia auzul; și de cade jos, crede că l-a trântit calul, și 

pe băț își descarcă mânia în toată puterea cuvântului... 

Așa eram eu la vârsta cea fericită, și așa cred că au fost toți copiii, de când îi 

lumea asta și pământul, măcar să zică cine ce-a zice21. 

De altfel, fiecare personaj deține o doză de copilărie, fiecare este vesel, 

binedispus, bucuros; într-o oarecare măsură, copilăria lor este copilăria istoriei, 

vârsta de aur a civilizației rurale, nezdruncinată încă de invazia raporturilor 

bănești sau de implicarea statului centralizat. Humuleștenii se raportează cu 

dispreț la aparatul administrativ, care vorbește despre necesitățile supunerii și a 

îndeplinirii obligațiilor către stat. Creangă devine vocea lor, numindu-i pe mazili 

nespălați în timp ce vornicul Nic’a Petricăi e urât de toată lumea, iar armata este 

echivalentul condamnării la moarte, fapt evidențiat de episodul plecării în armată 

a lui bădița Vasile. Tot din rațiuni patrimoniale, humuleștenii sunt evazivi față de 

fețele bisericești, iar călugării fac figură de uzurpatori pentru foștii proprietari de 

pământuri, după ce mănăstirea Neamțului a păpat moșia Humuleștii.  

Cu privire la religiozitatea excesivă a unora dintre țărani, precum însăși 

mama sa, Creangă se dovedește adeptul ideii că ceea ce îl interesează pe 

Dumnezeu la om este să fie generos și bun. Privind la soția sa, chiar Ștefan a 

Petrei precizează: ia taci, mai femeie, că biserica-i în inima omului. În pofida acestei 

păreri însă, într-un articol științific publicat în 1872 și intitulat Misiunea 

                                                           
21 Ion Creangă, Povești, povestiri, amintiri, Editura Ion Creangă, București, 1975, p. 247. 



 

46 

preotului la sate, Creangă pune accentul pe rolul civilizator al preotului într-un 

sat, menționând: Mai inainte de toate, preotul să le vorbească despre trebile 

gospodariei, să le deie unele învățături practice despre agricultură și despre cultivarea 

viilor. Apoi să introducă în conversație narațiuni istorice, să-i pună a recita balade și 

doine populare despre faptele strămoșilor și despre pornirile inimei lor. Apoi să se-

ntindă o horă drăgălașe de cătră junii și junele româncuțe, în care timp preotul să 

converseze cu bătrânii despre educație, căsătorie și despre virtuțile familiei. Apoi să le 

arate stricăciunea ce provine din beție *...+ În felul acesta, sătenii se vor rentoarce ca 

renăscuți la vetrele lor, vor vizita mai rar crâșmele și vor prefera petrecerile cele nobile 

duminecale la casa preoțească și mai tîrziu pe la unii din fruntașii satului22. Singura 

medicină practicată este cea empirică, populară, exercitată de „doftorii‛ satului 

și cunoscută de mai toate femeile bătrâne. Superstițiile au un loc însemnat, dar 

nu și pentru autor și în general nu pentru bărbați, care vorbesc cu ironie despre 

aceste obiceiuri femeiești, avute chiar și de Smaranda, lăsându-se astfel 

impresia că partea femeiască este mai naivă, mai credulă, mai slabă de înger, 

idee specifică țăranului timpului. 

Lumea Amintirilor se împarte în două: cea a activilor, a celor utili și cea a 

leneșilor, bețivi și mâncăi, menționați și descriși prin intermediul satirei, astfel 

încât sa nu stârnească disprețul total al cititorului, căci, în fond, ei sunt tot 

humuleșteni. Toate elementele de satiră, existente chiar și la adresa lui însuși, 

îmbină o înțelegere a firii umane, supusă păcatelor și greșelilor23. Caracteristica 

Humuleștiului rămâne hărnicia, bunăstarea și veselia, sat în care locuiesc 

gospodari tot unul și unul, cu flăcăi voinici și fete mândre, care știau a învârti și hora, 

dar și suveica, populat și umblat de mai-marii Moldovei, după cum descrie în 

începutul părții a treia: satul Humulești, în care m-am trezit, nu-i un sat lăturalnic, 

mocnit și lipsit de priveliștea lumii, ca alte sate; și locurile care înconjură satul nostru 

încă-s vrednice de amintire; câți domnitori și mitropoliți s-au rânduit la scaunul 

Moldovei, de când e țara asta, au trebuit să treacă măcar o dată prin Humulești spre 

mănăstiri. Humuleștenii se caracterizează prin ospitalitate (ba și pe la casele 

oamenilor se ospătau o mulțime de străini. Și mama, Dumnezeu s-o ierte, strașnic se 

mai bucura când se întâmpla oaspeți la casa noastră și avea prilej să-și împartă pânea 

cu dânșii) cinste și corectitudine (Smaranda îi spune lui Nică în episodul oalei 

cu smântână: urât mi-a fost în viața mea omul viclean și lingău, drept să-ți spun, 

dragul mamei! Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtișag, 

fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi).  

                                                           
22 https://ro.wikisource.org/wiki/Misiunea_preotului_la_sate, accesat la 03.11.2019. 
23 Paul Cornea, op. cit., p. 209. 

https://ro.wikisource.org/wiki/Misiunea_preotului_la_sate
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Smaranda, mama lui Creangă, ocupă un loc important în descrierile 

acestuia; știa, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram feciorul mamei, care și 

ea cu adevărat că știa a face multe și mari minunății: alunga nourii cei negri de pe 

deasupra satului nostru și abătea grindina în alte părți, înfingând toporul în pământ, 

afară, dinaintea ușii; închega apa numai cu două picioare de vacă, de se încrucea lumea 

de mirare; *...+ Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății, pe cât mi-

aduc aminte, și-mi aduc bine aminte, căci brațele ei m-au legănat când îi sugeam țâța 

cea dulce și mă alintam la sânu-i, gângurind și uitându-mă în ochi-i cu drag! Și sânge 

din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat, și a vorbi de la dânsa am învățat. 

Iar înțelepciunea de la Dumnezeu, când vine vremea de a pricepe omul ce-i bine și ce-i 

rău. De altfel, parinții lui Nică sunt asemănători majorității părinților, caci dacă 

Smaranda este cea care stă mai tot timpul cu copiii, vorbește mereu, îi ceartă și 

îi iartă la fel de repede, Ștefan a Petrei este tatăl autoritar, indulgent în situații 

mărunte care stârnesc nemulțumirea Smarandei, dar dur în situațiile în care 

copiii riscă să facă de râs familia în fața comunității (precum în episodul în care 

Nică fură cireșe, când acesta ia bătaie din partea tatălui).  

Cearta dintre Smaranda și soțul ei pe baza educației lui Nică 

caracterizează psihologia unei mari părți a țărănimii noastre din perioada 

respectivă, aceasta neînțelegând necesitatea științei de carte. Insistențele 

Smarandei se datorează atât ambiției generale a femeilor, cât și inteligenței ei, 

superioare celei a soțului, dar și modelului avut în casa tatălui. David Creangă 

expune argumentele necesității cultivării omului prin școală: nu-i rău, măi 

Ștefane, să știe și băiatul tău oleacă de carte *...+ Eu, să nu fi știut a citi, de mult aș fi 

înnebunit, câte am avut pe capul meu. Însă deschid Viețile sfinților și văd atâtea și 

atâtea și zic: „Doamne, multă răbdare ai dat aleșilor tăi!‚ Ale noastre sunt flori la 

ureche pe lângă cele ce spune în cărți. Ș-apoi, să fie cineva de tot bou, încă nu este bine. 

Din cărți culegi multă înțelepciune, și, la dreptul vorbind, nu ești numai așa, o vacă de 

muls pentru fiecare.  

De la un capăt la altul al Amintirilor există o gradare afectivă ce crește 

atingând partea culminantă în capitolul al treilea, în care simțim mândria 

răzeșului. Ultimele pagini ale celui de-al patrulea capitol descriu drumul din 

Humulești către Socola, când tristețea lui Nică este vizibilă în fomulele: mort-copt, 

trebuie să fac pe cheful mamei, că plec fără voință și să las ce-mi era drag!, Apoi lasă-ți, 

băiete, satul, cu tot farmecul frumuseților lui, și pasă de te du în loc străin și așa depărtat, 

dacă te lasă prădalnica inimă!. Momentul reprezintă la nivel simbolic părăsirea 

spațiului copilăriei și pătrunderea într-un teritoriu necunoscut, adică trecerea eului 
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către o altă etapă a vieții. Caracterul fabulosului este relevat în această parte, 

văzută ca ieșirea din spațiul sacru și pătrunderea în spațiul profan24. 

Țăranul bun – țăranul rău 

În ceea ce privește poveștile și povestirile lui Creangă, țăranul nu mai 

cunoaște idealizarea de care beneficiază humuleșteanul, căci de cele mai multe 

ori și mai ales dacă aparțin personajelor rele, trăsăturile negative sunt 

condamnate și aspru pedepsite, iar tratarea lor nu se face doar prin intermediul 

umorului sau al ironiei, astfel încât să fie evitată ostilitatea cititorului față de 

personajul respectiv. Și în cazul poveștilor și povestirilor, se cuvine a fi 

realizată o împărțire a imaginii țăranului în două mari categorii: aceea care 

pune accent mai ales pe trăsăturile de caracter ale acestuia, iar alta, care are în 

centru mai ales descrierea rolului țăranului în lume și raporturile cu celelalte 

categorii sociale. Astfel, în cea dintâi categorie țăranul bun se confruntă mereu 

cu țăranul rău, ajungându-se în final la victoria celui dintâi și la pedepsirea 

celui din urmă. Există însă o serie de personaje pe care Creangă le introduce 

constant în poveștile și povestirile sale, care poti constitui de altfel imagini ale 

acestuia asupra țăranului. 

Un prim personaj de acest fel, apărut constant în povești, având aceleași 

trăsături și un sfârșit asemănător, este baba rea, personaj negativ preferat al lui 

Creangă, prezentă în povești precum Soacra cu trei nurori, Punguța cu doi bani, 

Fata babei și fata moșneagului. În Soacra cu trei nurori, mama celor trei feciori este 

descrisă de autor la fiind bogată (o răzeşie destul de mare, casa bătrânească cu toată 

pojijia ei, o vie cu livadă frumoasă, vite şi multe păsări alcătuiau gospodăria babei. Pe 

lângă acestea mai avea strânse şi părăluţe albe pentru zile negre; căci lega paraua cu 

zece noduri şi tremura după ban), leneșă, punându-se să doarmă și lasându-le pe 

nurori să facă toată treaba în casă, zgârcită, vicleană și mincinoasă, atunci când 

le minte pe fete, spunând că are un ochi în ceafă (eu mă las puţin, că mi-a trecut 

ciolan peste ciolan cu nunta voastră. Dar tu să ştii că eu dorm iepureşte; şi pe lângă 

işti doi ochi, mai am unul la ceafă, care şede purure deschis şi cu care văd, şi noaptea şi 

ziua, tot ce se face prin casă.) și disimulantă. Baba Punguței cu doi bani i se 

aseamănă, fiind și ea zgârcită și lacomă, atunci când își trimite găina pentru a-i 

aduce bogății, asemenea celei din Fata babei și fata moșneagului, transmițându-i 

și fiicei aceleași trăsături. Baba rea are mereu un sfârșit tragic, ea fiind fie 

omorâtă ca urmare a acțiunii personajului pozitiv, precum se întâmplă în cazul 

24 Ibidem., p. 211. 
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soacrei ucisă de nurori, fie mâncată de balauri, precum baba din Fata babei și 

fata moșneagului, fie ea își continuă viața din mila personajului pozitiv, ca în 

cazul babei din Punguța cu doi bani (baba cea zgârcită și nebună a rămas săracă, 

lipită pământului, iar moșul, de milă, a pus-o în găinăriță). Nimeni nu suferă după 

dispariția babei rele, doar cei trei fii din Soacra cu trei nurori, însă suferințele 

acestora trec repede, la auzul conținutului moștenirii pe care o vor primi în 

urma morții mamei lor. 

Existența babei rele presupune în cazul Fetei babei și fetei moșneagului și a 

Punguței cu doi bani și existența unui moș bun, supus deciziilor babei în fază 

inițială, naiv, care se remarcă însă ca un părinte iubitor. Deși în ambele cazuri, 

la inițiativa babei rele ei își alungă odorurile de acasă, momentul regăsirii este 

descris de Creangă într-un mod similar: dacă moșneagul, cum aude glasul 

cocoșului, iesă afară de bucurie, tatăl fetei din Fata babei și fata moșneagului, când a 

văzut-o, i s-a umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Moșul bun, alături de 

sfânta Duminică, de moșul și baba din Povestea porcului, care au ambii 

caracterisctica părintelui iubitor, alături de Sfânta Vineri și Sfânta Miercuri, pot 

alcătui categoria țăranului bătrân și bun. În cazul acestuia, bătrânețea nu mai 

este semnul zgârceniei, a răutății și vicleniei, ci semnul înțelepciunii, 

experienței și bunătății. 

Nu doar bătrânețea este echivalent al răutății, ci și tinerețea, căci găsim 

personaje negative tinere, cărora li se opun personajele pozitive de vârstă 

apropiată, acestea fiind de cele mai multe ori femei. Astfel, fata babei era slută, 

leneşă, ţâfnoasă şi rea la inimă; dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum s-alintă 

cioara-n laţ, lăsând tot greul pe fata moşneagului, era lacomă, dacă privim episodul 

alegerii lăzii celei mai mari din colecția Sfintei Duminici. Vulpea din Ursul 

păcălit de vulpe prezintă aceeași tipologie, ea fiind șireată, disimulantă și 

batjocoritoare. În aceeași categorie poate fi integrată și nevasta fratelui lui 

Dănilă Prepeleac, rea, zgârcită și leneșă. În unele situații, personajul negativ cu 

aceleași caracteristici este și bărbat; asemenea personaje sunt lupul din Capra cu 

trei iezi, reprezentant al țăranului parazit al satului, nu doar leneș, ci și profitor 

și crud, plin de toate viciile morale: ipocrit, lacom, indiscret, disimulat, dar și 

afemeiat, capra afirmând că încă se rânjea la mine câteodată și-mi făcea cu 

măseaua25. Pedeapsa lui este aceeași cu cea a omului leneș din Povestea unui om 

leneș, care face parte din aceeași categorie; lenea este aspru condamnată de 

către Creangă, fapt vizibil și într-una dintre poeziile sale, intitulată Nu lucrezi, 

n-ai ce mînca, publicată în 1874, în care aspru criticat nu este doar leneșul, ci și 

omul care îl ajută pe acesta: Ar fi un mare pacat/Omul leneș de-ajutat. 

                                                           
25 Zoe Dumitrescu-Bușulenga, op. cit., p. 69. 
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La fel ca și în cazul babei rele și a personajului opus ei, existența 

țăranului cu trăsături negative presupune prezența personajului pozitiv, a 

țăranului tânăr și bun, care devine erou al poveștii, cel care mereu scapă 

comunitatea de personajul rău, fie direct, fie indirect. Eroul poveștii este mereu 

tânăr, bărbat sau femeie și este descris ca fiind în primul rând harnic, căci 

hărnicia este prima dintre virtuțile pe care un om trebuie să le dețină, în 

viziunea lui Creangă. Harnici sunt fata moșului, nora mezină, capra și iedul 

mezin, cocoșul, sătenii care îl ucid pe omul leneș, Stan Pățitul sau omul din 

Prostia Omenească. A doua virtute necesară eroului principal este bunătatea și 

generozitatea, deținute de asemenea de personajele enumerate mai sus, urmate 

de curaj și înțelepciune.  

Un personaj aparte în rândul eroilor poveștii este Dănilă Prepeleac. Dacă 

tot restul personajelor dețin trăsături exclusiv pozitive, în cazul lui Dănilă, 

situația se prezintă diferit, el fiind caracterizat drept prost, leneș, sărac, 

ghinionist, dar și curajos sau viclean. Nu putem nega însă existența și unei 

istețimi a lui Dânilă, căci doar cu ajutorul acesteia el reușește să câștige lupta cu 

toți dracii. El devine un personaj pozitiv și prin autocritica și conștiința 

greșelilor pe care le face, care îl fac pe cititor să se îndoiască uneori de prostia 

personajului. Astfel de formule sunt m-am pornit cu graba și m-am întâlnit cu 

zăbava, Mă! asta încă-i una! De-oi fi eu Dănilă Prepeleac, am prăpădit boii; iar de n-oi 

fi eu acela, apoi am găsit o căruţă< Ba e Prepeleac, ba nu-i el... Cu toate acestea, 

Dănilă Prepeleac este tot un erou, personaj pozitiv, căci el nu afectează cu bună 

știință viața nimănui. Este adevărat că omoară boii fratelui său, însă nu o face 

intenționat și își recunoaște greșeala Na! că făcui pacostea şi fratine-meu! Ei, ei, 

acum ce-i de făcut? Eu cred că ce-i bine, nu-i rău: Dănilă face, Dănilă trebuie să 

desfacă. Mă duc să văd, n-oi putea smomi pe frate-meu să-mi împrumute şi iapa, să fug 

apoi cu ea în lume, iar copiii şi nevasta să-i las în ştirea Celui-de-sus. 

La fel cum am menționat anterior, personajelor secundare nu le este dată 

o atenție deosebită de către Creangă, însă și acestea contribuie la 

deznodământul poveștii prin acțiunile lor benefice sau nu. Slab 

individualizate, aceste personaje nu stârnesc multe reacții în sufletul cititorului 

și nici nu pot fi încadrate într-o categorie anume, căci ele cumulează atât 

trăsături negative, cât și pozitive, prezentând mai multe categorii de țărani: cei 

trei feciori ai babei și cele două nurori mai mari sunt harnici, supuși și slabi de 

înger, iezii mare și mijlociu sunt obraznici și naivi, găina babei este și ea supusă 

și naivă, soția lui Stan Pățitul este iubitoare și harnică, dar mincinoasă și 

infidelă, seria proștilor din Prostia omenească este una a țăranilor grei de cap, 

naivi, dar buni la suflet, ursul este și el influențabil și credul. Analizând acest 

amalgam de caracteristici, putem afirma că, într-o oarecare măsură, personajele 
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secundare, dar și Dănilă Prepeleac sunt cele mai apropiate de imaginea reală a 

țăranului, căci în viața de zi cu zi, niciun individ nu poate fi descris ca fiind 

exclusiv bun sau exclusiv rău. Este posibil ca, prin înclinația sa de pedagog și 

dascăl, Creangă să fi împins la extrem caracterele personajelor din poveștile 

sale, dorind să ofere acestora o nuanță educativă. 

 

Țăranul – boierul 

 

În ceea ce privește imaginea țăranului privit din perspectiva raportului cu 

alte categorii sociale, aceasta este vizibilă mai ales în cazul lui Moș Ion Roată, 

personaj în care Creangă se regăsește și cu ajutorul căruia își exprimă și o parte a 

ideilor politice, marcate de resentimentele față de o boierime demagogică. 

Imaginea țăranului din poveștile cu Moș Ion Roată este aceea a țăranului chinuit, 

exploatat și neîndreptățit, prezentă într-o oarecare măsură și în Punguța cu doi bani, 

adică în povești în care boierul ocupă un rol însemnat. În Moș Ion Roată și Unirea, 

Creangă intenționează trasarea unei imagini aparte a țăranului moldovean, 

diferită de aceea a lui Moș Nechifor, prin care autorul își dorește crearea acelui 

țăran șugubăț și vorbăreț pe care îl îndrăgește. Ion Roată întruchipează partea 

serioasă a sufletului românesc reprezentat de Nechifor, caracterizată de 

verticalitate, demnitate, bun-simț puternic și încredere limitată în boieri26. 

Sunt înfățișate raporturile reale între țărani și boieri, care se întrec în 

înțelepciune, victoria fiind de partea țăranului, susținut în cele din urmă de toți 

cei aflați de față. Creangă își exprimă opinia față de utilitatea agricultorilor în 

Divan. Oamenii simpli nu au drept la opinie asupra unirii sub protectorat. În 

eventualitatea în care ar avea acces în Divan, boierii nu le-ar mai fi putut 

neglija părerile. Ion Roată le reproșează boierilor lipsa de solidaritate cu țăranii 

în momentul în care boierul încearcă să demonstreze necesitatea ca toți să 

muncească la un loc prin exemplul ridicării bolovanului, la care el însă nu 

participă. Remarcând, Ion Roată menționează: Dă, cucoane, să nu vă fie cu 

supărare, dar de la vorbă şi până la faptă este mare deosebire< Dumnevoastră, ca 

fiecare boier, numai ne-aţi poruncit să aducem bolovanul, dar n-aţi pus umărul 

împreună cu noi la adus, cum ne spuneaţi dinioarea, că de-acum toţi au să ieie parte la 

sarcini: de la vlădică până la opincă, *...+, iar de la bolovanul dumnevoastră am înţeles 

aşa: că până acum noi, ţăranii, am dus fiecare câte-o peatră mai mare sau mai mică pe 

umere; însă acum suntem chemaţi a purta împreună tot noi, opinca, o stâncă pe 

umerele noastre. 

                                                           
26 Jean Boutière, op. cit., p. 186. 
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În Moș Ion Roată și Cuza Vodă, având de-a face cu sfidarea unuia dintre 

boieri, Ion Roată se exprimă din nou: Ei, cucoane, cucoane! Puternic eşti, megieş 

îmi eşti, ca răzeş ce mă găsesc, şi ştiu bine că n-are să-mi fie moale când m-oi întoarce 

acasă, unde mă aşteaptă nevoile. Dar să nu vă fie cu supărare, ia, palmele aceste 

ţărăneşti ale noastre, străpunse de pălămidă şi pline de bătături, cum le vedeţi, vă ţin 

pe d-neavoastră deatâta amar de vreme şi vă fac să huzuriţi de bine. Şi mai mult decât 

atâta: orice venetic, în ţara asta, este oploşit de dumneavoastră, şi-l priviţi cu nepăsare 

cum ne suge sângele, şi tăceţi şi-l îmbrăţişaţi! Numai noi, vite de muncă, vă suntem 

dragi ca sarea în ochi< Din mojici, din ghiorlani şi din dobitoci nu ne mai scoateţi!  

După cum el însuși anticipa, consecințele exprimării opiniilor sunt 

vizibile câțiva ani mai târziu, când cu ocazia vizitei lui Alexandru Ioan Cuza în 

satul său, Ion Roată menționează: De când cu păcatul cel de "ad-hoc", n-am mai 

avut zi bună cu megieşul meu cel puternic, stăpânul unei moşii foarte mari, pe care-l 

cunoşti măria-ta [...] Numai Dumnezeu să-i dea sănătate şi bine, dar amarnic m-a lovit 

în avere şi în cinste! Crede, măria-ta, că nici eu n-am fost aşa de sec, între cei de-o 

seamă cu mine. Dar, de cum am ajuns acasă, goană şi prigoană pe capul meu, din 

partea boierului, în tot felul. Boierul se arată insolent și trufaș, cu vocabular 

vulgar, diferit de cel al țăranului, asemănat cu Spânul. Totuși, spritul 

conservator îl face să susțină că boierul rău face parte din boierimea nouă, 

tânără, formată în străinătate: Boierii cei mai tineri, crescuţi de mici în străinătate, 

numai cu franţuzească şi nemţească, erau cârtitori asupra trecutului şi cei mai guralivi 

totodată. Vorba, portul şi apucăturile bătrâneşti nu le mai veneau la socoteală.  

Prostia și umilința simulate reprezintă modul de apărare al grupului 

social al țăranilor față de dușmanul de secole, boierimea. În repetate rânduri, 

Moș Ion Roată pare că întelege mai puține lucruri decât o face cu adevărat: 

vorba ceea, cucoane: "Ţăranul, când merge, tropăieşte, şi când vorbeşte, hodorogeşte", 

să ierte cinstită faţă dumnevoastră. Eu socot că treaba asta se putea face şi fără de noi; 

că, dă, noi ştim a învârti sapa, coasa şi secera, dar dumnevoastră învârtiţi condeiul şi, 

când vreţi, ştiţi a face din alb negru şi din negru alb< Dumnezeu v-a dăruit cu minte 

ca să ne povăţuiţi şi pe noi, prostimea... Chiar Creangă în descrieri folosește același 

artificiu: Aşa e ţăranul: nu prea ştie multe. Şi moş Ion Roată, fiind ţăran, cum v-am 

spus, deşi se-nvrednicise a fi acum printre boieri, nu avea ascunzători în sufletul său. 

Creangă însuși juca rolul lui Moș Ion Roată, care înțelegea totul, dar se 

dădea greu de cap, caracteristică a țăranului înțelept. Umilința lui Creangă nu 

e naturală, ci o formă de ironie. În aceasta smerenie, văzută în scrisorile către 

Titu Maiorescu, care conțin formule precum dacă n-ați râds demult de prostia 

vreunui idiot *...+, poftim, vă rog, de-ți râde cu hohote acum, există și o oarecare 

agresivitate împotriva celor care i-ar fi ironizat țărănia. Mergând cu trenul, 

întreabă la un moment dat o doamnă unde merge, pentru a face conversație, 
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iar aceasta nu îi răspunde. Simțindu-se atins în țărănia lui, începe să îi spună 

prietenului său anecdote la care doamna nu râde, astfel că începe aluzii cu 

privire la călătoarele boieroase, care sunt făcute mute, surde și aristocrate27. În 

Punguța cu doi bani povestea este aceea a boierului care îi fură cocoșului, 

întruchipându-l pe țăran, chiar și o amărâtă punguță cu doi bani, făcând tot 

posibilul să o păstreze, încercând chiar și anihilarea cocoșului în repetate 

rânduri. Într-o scrisoare pe care i-o adresează lui Ioan Slavici în 21 octombrie 

1878, Creangă exprimă aceleși opinii: Dar oamenii noștri de stat!...Ochi au și nu 

văd, urechi au și nu aud, căci totdeauna au luat cărbunele cu mâna sărmanului țăran, 

care, la urma urmelor, tot el a plătit gloaba. *...+ de-ar ști boii din cireadă ce mână 

bicisnică îi duce la tăietoare! – Dar nu știe sărmanul dobitoc și de aceea tace și rabdă! 

Duce în spate toate sarcinile și hrănește pe netrebnicii cari își rîd de dânsul28! 

 

Concluzii 

 

Imaginea țăranului în opera lui Creangă este pe alocuri confuză. Se pare 

că autorul scria povești folosind fie sufletul, fie rațiunea. În prima categorie se 

încadrează cu siguranță tăranul humuleștean, tratat cu cea mai mare 

indulgență și idealizat. Defectele lui sunt mereu trecute cu vederea, iar asupra 

satului perioadei descrise se creează o imagine idilică, feerică, a vieții perfecte. 

În povești, pe de altă parte, imaginea țăranului nu este idealizată, dar nu este 

nici veridic redată, căci trăsăturile fiecarui țăran sunt împinse la extrem, 

încercându-se prin intermediul lor demonstrarea necesității deținerii unor 

valori pozitive, care îl ajută mereu pe eroul principal să iasă învingător. 

Rațiunea este folosită în cazul poveștilor cu Moș Ion Roată, însă aici nu este 

descris țăranul ca individ, ci țăranul ca și categorie socială, aflată într-o 

continuă confruntare cu asupritorul boier. Se poate ca tocmai apartenența lui 

Creangă la grupul social al țăranilor să îl împiedice pe acesta a contura o 

imagine clară a omului rural, el rămânând mereu un țăran care nu îi poate trata 

cu obiectivitate pe semenii săi. Pe de altă parte, tocmai acestei apartenențe 

Creangă nu va muri, fiindcă viața tărănească nu e ca mahalaua bucureșteană *...+ Viața 

țărănească e o viață așezată, fiindcă țărănimea e o clasă în care s-a format sufletul, 

limba poporului român și filosofia acestui popor29. 

 

                                                           
27 George Călinescu, Ion Creangă. Viața și opera, pp. 185-189. 
28 Ion Creangă, Opere; Poveşti; Amintiri din copilărie; Povestiri; Varia; Corespondenţă, Minerva, 

București, 1972, p.482. 
29 Garabet Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, op. cit., p. 17. 
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RALUCA CRISTINA BONTEANU* 

Abstract. The history of education has come to the attention of several researchers 

over time being interesting even today. The study of the history of education in Vlasca 

County is closely linked to the specific conditions of the educational framework in this area 

in close correlation with the general development of education at national level. Starting 

with the nineteenth century, the Romanian society has been accentuated by the legislative 

evolution, which leads to an economic and social renewal, education also having a special 

interest. Primary education was the essence of the whole system of education, but most 

completed education in primary school. Between 1864-1868, in Vlașca, have been opened 

public schools even if their number was not high, it was still an important step in the 

process of literacy of children. Regarding the rural education, at the beginning of the 

modern age there were no places for village schools, these being organized by priests beside 

the churches. Institutionalization of education starts with difficulty and continues in the 

same manner being determined by social realities. Between 1864 and 1868, referring to the 

school frequency, in Vlașca, this was different from year to year. After generalizing 

institutionalized education, the situation will have been changed. From a historical point of 

view analyzing the phenomenon can lead us to the conclusion that what has happened in 

the field of education in the 19th century was an advantage on the road of modernization 

and appropriation of cultural and spiritual values and as modest as these achievements 

would seem, they were important for society. 

Keywords. education system, 19th century Vlașca, Neajlov, public schools, pupils 

frequency, teachers competitions, agrarian activities. 

Secolul al XIX-lea ocupă un loc de mare importanță în istoria 

învățământului românesc, acum se edifică școala clasică în limba română. Un 

rol important în organizarea învățământului, în prima parte a secolului al XIX-

lea, a revenit Bisericii Ortodoxe. Primele școli au fost înființate pe lângă biserici 

și mănăstiri, iar educația devine criteriu in obținerea unei slujbe, absolvenții 
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școlilor naționale urmând „să aibă dreptul de a fi orânduiți în slujbele obștesti‛1. 

„Școala avea menirea să formeze din fiecare elev un cetățean. Acesta trebuia să fie în 

primul rând un bun creștin și apoi un bun mădular al societății, adică un personaj ce-

și îndeplinește cu asiduitate, convingere și atașament datoriile față de patrie, autorități 

și familie‛2.  

Istoria educației în Vlașca s-a bucurat de interesul mai multor istorici și 

încă se bucură de același interes datorită multiplelor aspecte nelămurite, încă. 

Cercetarea învățământului în acest județ se raportează la condițiile specifice ale 

cadrului de manifestare a educației în această zonă, fiind în strânsă corelație cu 

dezvoltarea generală a învățământului în plan național. Începând cu secolul al 

XIX-lea, societatea românească cunoaște o accentuare a evoluției legislative, 

ceea ce determină o înnoire în plan economic și social, educația dispunând de 

asemenea de un interes deosebit. Învățământul primar a constituit esența 

întregului sistem de instrucție, însă majoritatea finaliza educația în școala 

primară. Învățământul primar de la sate nu a fost armonios și unitar din cauza 

situației materiale precare a populației, a activităților agrare care îi țineau pe 

copii departe de școală, dar și a autorităților comunale, primăriile, care în 

multe dintre localități nu își arătau interesul pentru rezolvarea problemelor 

legate de școală, pe de o parte. Pe de altă parte, unii învățători erau slab 

pregătiți sau nu existau persoane care să îmbrățișeze această slujbă, multe școli 

rămânând închise din lipsa învățătorilor. 

 Situat în sudul țării, județul Vlașca se învecina la sud cu Bulgaria, la vest 

cu județul Teleorman, la nord-est cu județul Argeș, la est cu județul Ilfov. Avea 

o suprafață de 448.810 hectare și o populație de 200.530 de locuitori după 

recensământul din decembrie 1899 și 113.759 de locuitori în anul 18593. „Plasă, 

în județul Vlașca, Neajlovul, și-a luat numele de la râul care o străbate. Limitele sale 

erau: la nord, județul Dâmbovița și o parte din județul Argeș; la est, județul Ilfov; la 

sud, plasa Câlniștea; la vest, plasa Glavacioc. A fost compusă din 29 de comune și 55 

de sate. Locuitorii acestei plăși se ocupă cu agricultura, și fabricarea cărbunilor de 

lemn. Sunt 18 parohii, cu 38 biserici, deservite de 27 preoți și 60 cântăreți ; 27 școli, 

                                                           
* Profesor de istorie Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan‛, Giurgiu, drd. Facultatea de Istorie, 

Universitatea București. 
1 Simeon Marcovici, Cuvânt la deschiderea Școlii Naționale, în „Biblioteca românească‛, partea a 

III-a, București, 1834, pag. 29. 
2 Mirela – Luminița Murgescu, „Între „bunul creștin‛ și „bravul român‛, A 92, Iași, 1999, pp. 

49-50.  
3 George Ioan Lahovari, „Marele dicționar geografic al României‛, vol.V, Stabilimentul Grafic J. 

V. Socecu, București, 1901, p. 766. 
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din care numai 2 de fete și 2 de băieți; celelalte sunt mixte, conduse de 5 învățătoare si 

20 învățători, și frecventate de 200 fete si 822 băieți‛4.  

 În județul Vlașca, cum s-a întâmplat în multe alte părți ale țării, 

instituționalizarea educației debutează cu greutate și continuă în aceeași 

manieră determinată fiind și de realitățile sociale. Învățământul în mediul rural 

s-a confruntat cu o serie de dificultăți: lipsa clădirilor pentru școli, a 

materialelor didactice, a învățătorilor sau slaba pregătire a unora dintre cei 

existenți, abuzuri ale primarilor de comune în numirea învățătorilor sau 

îndepărtarea acestora. Clădirile destinate școlilor urmau a fi construite după 

același plan în toate comunele, dimensiunile urmând a le diferenția, în funcție 

de populația comunei respective. Planul construcției, elaborat în conformitate 

cu prevederile legii Instrucțiunii Publice, era trimis către Prefectura județului 

care îl comunica primăriilor de comune pentru a prelimina în buget sumele 

necesare pentru o astfel de construcție5. Organizarea sau edificarea unei clădiri 

de școală revenea autorităților locale, statul ocupându-se de instruirea 

învățătorilor. Progresul școlar scăzut era decis de slaba pregătire a unor 

învățători și dezinteresul acestora în pregătirea pentru concursurile școlare.  

 Anul școlar începea la data de 1 septembrie, dată care trebuia respectată, 

mai ales în școlile din mediul rural, revizorul școlar facând apel către 

autoritățile locale pentru respectarea acestei date și se încheia în data de 20 

iunie atât în mediul rural, cât și în orașe. Observarea progresului școlar se 

realiza prin examene publice care se derulau între 20-28 iunie. La aceste 

examene puteau asista părinții elevilor sau persoane care își manifestau 

dorința de a participa6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 George Ioan Lahovari, „Marele dicționar geografic al României‛, vol.IV, Stabilimentul Grafic J. 

V. Socecu, București, 1901, p. 458-460. 
5 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 18/1865, f. 29. 
6 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 34/1868, f. 88. 
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 „La sfârșitul anului școlar 1864-1865, numărul școlilor primare rurale din țară 

a ajuns la 1988, cu un total de 61 977 de elevi și 1988 de învățători. Cel mai mare 

număr de elevi au frecventat numai clasele I și a II-a (57.610 de elevi) și au avut cel 

mai mic procent de promovabilitate: în clasa I, din cei 44 259 elevi au promovat 16 

296, în clasa a II-a din cei 13 351 elevi au promovat 7 197 elevi. În cele patru clase au 

promovat 25 897 elevi; în clasa a IV-a din 152 de elevi au promovat 76‛7.  

 În Plasa Neajlov, raportându-ne la frecvența școlară, aceasta a fost 

diferită de la un an la altul. În ceea ce privește numărul elevilor ce frecventau 

școlile plasei Neajlov la sfârșitul anilor școlari 1864 și 1865 situația se prezenta 

astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Comuna Numărul elevilor la 

sfârșitul anului 1864 

Numărul elevilor la 

sfârșitul anului 1865 

1. Gratia 45 37 

2. Vânătorii Mari 24 24 

3. Crevedia Mare - 13 

4. Vânătorii Mici 22 37 

5. Căscioarele 15 40 

6. Vișina 30 37 

7. Obedeni - 27 

8. Rușii lui Asan - 24 

9. Letca Nouă - 12 

10. Clejani 9 8 

11. Bucșani - 19 

12. Corbii Ciungi 15 - 

13. Mârșa 24 - 

14. Uești Goleasca 24 - 

15. Udeni 12 13 

16. Total  220 291 

 

Tabel nr. 1: Numărul elevilor din plasa Neajlov care au frecventat cursurile 

școlare, în anii școlari 1863-1864 și 1864-1865. 

Sursa: B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol I, f.34. 

 

                                                           
7 Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuță, „Istoria învățământului din România‛, vol. II, 

Didactică și Pedagogică, București, 1993, p. 231. 
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Pentru anul școlar 1866-1867, a fost înregistrată o frecvența școlară mai 

slabă (140 de elevi), dar și un număr mult mai mic de școli deschise. 

Nr. 

crt. 

Comuna Numărul elevilor aflați 

în fiecare școală 

Observații 

1. Vânătorii Mici 22 

2. Căscioarele 20 

3. Clejani 8 

4. Gratia 33 

5. Uești Goleasca 12 

6. Vișina 29 

7. Bucșani 16 

Tabel nr. 2: Numărul elevilor din plasa Neajlov ce frecventează cursurile 

școlare, la sfârșitul anului școlar 1866-1867. 

Sursa: B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds 15/1867, vol I, f.137. 

 În ziua 24 mai 1867, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice a cerut 

listele cu numărul elevilor existenți în școlile din comunele județului Vlașca. 

Potrivit datelor cercetate în documentele de arhivă, 140 de elevi frecventau 

șapte dintre școlile din comunele plasei Neajlov. 

Nr. 

crt. 

Comuna Numărul elevilor Observații 

1. Vânătorii Mici 22 

2. Căscioarele 20 

3. Clejani 8 

4. Gratia 33 

5. Goleasca 12 

6. Vișina 29 

7. Bucșani 16 

Tabel nr. 3: Numărul elevilor existenți în școlile Plasei Neajlov în anul 1867. 

Sursa: B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol I, f. 137. 

Pentru perioada lunilor de vară constatăm o slabă frecvență a elevilor, 

dar și lipsa unor învățători de la cursuri, mai ales după perioada sărbătorilor 
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Pascale. Între aceștia, în Plasa Neajlov au fost menționați: Costache Popescu 

pentru școala din Gratia, Marin Constantinescu la școala din Vânătorii Mici, 

Ion Rafailescu în Căscioarele, Costache Popescu la Bucșani, Vasile Ion Bîlea, 

învățător al școlii din Vișina8. 

În cele 29 de comune ale Plasei Neajlov existau școli, însă acestea 

dispuneau doar de 10 învățători, în anul 1867. La școala din Vișina, din cei 75 

de elevi care aveau vârsta de a fi înscriși la școală urmau cursurile școlare 17 

băieți și 3 fete9, la Adunați Sârbeni erau înscriși la școală 14 băieți și 1 fată10. În 

anul 1867, în comuna Rușii lui Asan erau 62 de băieți și 42 fete care aveau 

vârsta să fie înscriși la școală.11. La Roata Cătunu, în același an, au fost 

înregistrați patru băieți cu vârsta de 10 ani, patru cu vârsta 11 ani și doi cu 

vârsta de 12 ani12. La Uești Moșteni erau 10 băieți și o fată care aveau vârsta de 

a urma cursurile școlare, însă la școala din comună nu exista un învățător13. La 

Uești Goleasca toți cei 10 copii cu vârsta de a fi înscriși la școală urmau 

cursurile școlare14. În comuna Babele 25 de băieți și 5 fete puteau fi înscriși la 

școală15, iar la Bulbucata din cei 27 băieți cu vârsta de a urma cursurile16, doar 

11 mergeau la școala din comună și 4 la școala din Clejani17. La Bucșani 18 elevi 

urmau cursurile școlare18, iar la Căscioarele 2019. La Crevedia Mare erau 33 de 

băieți și 4 fete cu vârsta de a fi înscriși la școală20, la Zădăriciu 30 de băieți și 7 

fete21, la Vânătorii Mari 29 de băieți și 12 fete22, la Obislavi 21 de băieți și 4 

fete23, la Patruzeci de Cruci 15 băieți și o fată24. Școala din Fundu-Părului era 

                                                           
8 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. I, f. 134. 
9 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 361 -361-verso. 
10 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 362. 
11 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, Vol. II, f. 470-471-verso. 
12 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 378. 
13 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 379. 
14 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 380. 
15 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 382. 
16 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 382. 
17 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 382–verso. 
18 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f 472. 
19 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 473. 
20 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 474-474-verso. 
21 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 475-475-verso. 
22 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 476-476-verso. 
23 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 477. 
24 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 480. 
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frecventată de 17 băieți și 8 fete25, cea din Corbii Mari de 16 băieți26, iar cea din 

Gratiile de 24 de elevi27. 

În anul școlar 1867-1868, în școlile comunelor din Plasa Neajlov cursurile 

au fost urmate de 203 elevi dintre care 196 de băieți și 7 fete28.  

În august 1867, au fost primite listele cu situația școlilor unde nu a fost 

susținut examenul. Potrivit acestora, la multe dintre școlile din comune nu se 

dăduse examenul pentru că nu aveau învățător (Naipu, Prunaru, Epurești, 

Copaciu, Dadilov, Stănești, Adunații Copăceni, Novaci, Dărăști, Grădiștea, 

Comana, Brăniștari, Strâmbele, Cămineasca, Ghimpați, Drăgănești, Letca 

Veche); școala din Popești a avut învățător începând cu 1 iulie; de la școala din 

Mihăilești, din 30 copii au susținut examenul doar doi elevi din clasa II și au 

fost din cei mai buni, la Stoenești, Târnava de Sus, Uzunu cursurile s-au 

desfășurat până în mai, însă elevii nu au susținut examenul. Din cei 30 de elevi 

ai școlii din Mihăilești, doar doi din clasa a II-a, cei mai buni, au fost aduși să 

susțină examenul. Învățătorul școlii din Tangâru era la Giurgiu, la cursuri, în 

ziua stabilită pentru examen29. 

Potrivit notei revizorului școlar, Al. Pencovici, trimisă către școlile din 

județ anul școlar se încheia în ziua de 25 iunie, iar în zilele de 16 – 22 iunie, toți 

învățătorii erau obligați să participe la examenul general30. 

Fiindcă cei mai mulți dintre învățătorii școlilor din mediul rural erau 

slab pregătiți sau candidații pentru aceste posturi nu erau suficienți se 

desfășurau mai multe examene pentru ocuparea posturilor vacante din școlile 

din mediul rural. Între 1–7 septembrie avea loc un concurs pentru posturile 

vacante de învățători, iar candidaților li se cerea să dețină certificatul de 

absolvire a celor patru clase primare. În 8 septembrie 1867, revizorul școlar 

Ionașcu a întocmit lista cu învățătorii din plasele județului, care au primit note 

satisfăcătoare la examen. Pentru Plasa Neajlov examenul a fost obținut de: 

Preda Udrescu pentru satul Adunați–Sârbeni și Dobre Nuțianu în Letca–

Nouă31. Pentru posturile rămase vacante la școlile din județ, revizorul școlar le 

cerea primarilor să dispună tinerilor ce dețineau cunoștințe elementare să 

25 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 478. 
26 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 479. 
27 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. II, f. 482. 
28 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 34/1868, f. 111-verso-119-verso. 
29 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol I, f. 190–190–verso. 
30 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol. I, f. 59. 
31 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol I, f. 200. 
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meargă la școala publică din Giurgiu pentru a se pregăti în vederea susținerii 

examenului din luna decembrie32.  

În cele 29 de comune ale Plasei Neajlov existau școli, însă acestea nu 

dispuneau decât de 10 învățători, în anul 1867. 

 

Nr. 

crt. 

Comuna Comunele care 

au școli 

Comunele care 

au învățători 

Observații 

1. Adunați Sîrbeni 1 1  

2. Babele 1   

3. Bulbucata 1   

4. Bucșani 1 1  

5. Vișina 1 1  

6. Vînătorii Mici 1   

7. Vînătorii Mari 1   

8. Gâstești Români 1   

9. Gratiile 1 1  

10. Fundul Părului 1   

11. Clejani 1 1  

12. Corbii Mari 1 1  

13. Corbii Ciungi 1 1  

14. Căscioarele 1 1  

15. Crevedia Mare 1   

16. Cartojani 1   

17. Letca Nouă 1 1  

18. Mîrșa 1 1  

19. Nebuna Velea 1   

20. Obislavi 1   

21. Obedeni 1   

22. Roata de Jos 1   

23. Rușii lui Asan 1   

24. Roata Cătunu 1   

                                                           
32 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol I, f. 197. 
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25. Uești Goleasca 1 1 

26. Uești Moșteni 1 

27. Udeni 1 

28. Zădăriciu 1 

29. Patruzeci de Cruci 1 

Tabel nr. 4: Lista cu școlile și învățătorii existenți în comunele plasei Neajlov. 

Sursa: B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 252. 

În anul 1867, în plasa Neajlov, au fost deschise trei școli model la Gratia 

Mare, Vișina și Obislavi. Posturile de învățători au fost ocupate de Teodor 

Ionescu la școala din Obislavi și George Trandafirescu la școala din Gratia 

Mare după examenul din luna octombrie33.  

În 30 aprilie 1868, a fost întocmită situația referitoare la starea educației 

în școlile existente în comunele plasei Neajlov referitoare la numărul familiilor 

din fiecare comună, numărul copiilor care aveau vârsta de a fi înmatriculați, 

numărul copiilor care frecventau cursurile și comunele cu școli și învățători. În 

unele dintre comunele acestei plase copiii nu au putut merge la școală din mai 

multe motive: o parte dintre școli nu aveau învățători (Obedeni, Bulbucata, 

Gâstești, Vișina, Udeni, Uești Moșteni, Patruzeci de Cruci, Zădăriciu), la școala 

din Adunații Sârbeni învățătorul nu venea la cursuri, iar cei 9 elevi din Fundu 

Părului mergeau la școala din Obislavi. În comunele Corbii Ciungi și Vânătorii 

Mici toți copiii cu vârsta de a fi înscriși la școală frecventau cursurile34.  

Nr. 

crt. 

Comuna Numărul 

familiilor 

din 

fiecare 

comună 

Numărul 

copiilor cu 

vârsta de a fi 

înscriși la  

școală 

Numărul 

elevilor care 

frecventează 

cursurile 

Observații 

Băieți Fete Băieți Fete 

1. Obedeni 210 63 40 - - Școala nu 

are 

învățător. 

S-au luat

33 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol I, f. 183 – verso. 
34 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 34/1868, f. 62-verso-64. 
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măsuri 

pentru a 

se 

recomand

a unul. 

2. Bulbucata 200 54 20 - - Este 

recomand

at 

învățător35

. 

3. Letca 

Nouă 

150 26 10 15 -  

4. Rușii lui 

Asan 

160 71 51 21 -  

5. Nebuna 

Velea 

100 25 11 20 -  

6. Babele 170 49 9 7 -  

7. Gâstești 140 30  11 - - S-au luat 

măsuri 

pentru 

recoman-

darea 

învățăto-

rului. 

8. Clejani 238 22 8 4 -  

9. Vișina  340 40 - - - S-au luat 

măsuri 

pentru 

recoman-

darea 

învățăto-

rului. 

10. Adunații 

Sârbeni 

110 15 - - - Învățăto-

rul nu 

                                                           
35 Recomandarea învățătorului venea din partea primarului localității, apoi trebuia să 

participe la concursul pentru posturile vacante de învățători și după depunerea 

jurământului începea activitatea didactică. 
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participă 

sistematic 

la cursuri. 

11. Udeni 163 30 - - - S-au luat

măsuri

pentru

recoman-

darea

învățăto-

rului.

12. Gratiile 350 50 - 30 - 

13. Cartojani 344 40 - 15 - 

14. Roata 

Cătunu 

160 20 - 10 - 

15. Roata de 

Jos 

108 19 - 10 - 

16. Mârșa 176 34 - 20 - 

17. Uești 

Goleasca 

200 30 - 20 - 

18. Uești 

Moșteni 

160 12 - - - S-au luat

măsuri

pentru

recoman-

darea

învățăto-

rului.

19. Patruzeci 

de Cruci 

137 22 6 - - S-au luat

măsuri

pentru

recoman-

darea

învățăto-

rului.

20. Obilslavi 162 32 4 26 2 

21. Fundu 

Părului 

109 17 6 9 - Elevii 

merg la 

școala din 

Obislavi 
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22. Corbii 

Mari 

182 22 3 22 -  

23. Corbii 

Ciungi 

130 19 1 19 1  

24. Vânătorii 

Mari 

190 42 12 22 3  

25. Vânătorii 

Mici 

120 20 1 20 1  

26. Căscioare

le 

188 32 4 20  2  

27. Zădăriciu  300 35 5 - - S-au luat 

măsuri 

pentru 

recoman-

darea 

învățăto-

rului. 

28. Crevedia 

Mare 

125 33 5 18 1  

29. Bucșani 155 17 12 17 1  

 

Tabel nr. 5: Situația școlilor din comunele plasei Neajlov, 30 aprilie 1868. 

Sursa: B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 34/1868, f. 62-verso-64. 

 

Așadar, în anul 1868, în școlile din comunele Plasei Neajlov, din cei 1081 

de copii ce aveau vârsta de a fi înscriși la școală participau la cursurile școlare 

337 de elevi dintre care 11 fete. (Vezi tabel nr. 5)  

În iunie 1868, revizorul școlar I. Ionașcu îi invita pe învățători și pe cei 

care doreau să urmeze această profesie, să participe la cursuri, în Giurgiu, în 

vederea pregătirii pentru examen; cursurile urmau a fi susținute de institutori, 

și se derulau din 6 iulie până la sfârșutul lunii august. După examinarea 

candidaților pentru posturile de învățători, din anul 1868, revizorul I. Ionașcu a 

cerut autorizația provizorie pentru postul de învățător, conform art. 365 din 

legea Instrucțiunii Publice pentru: Stancu Petrescu, în comuna Corbii Mari, 

Plasa Neajlov36. Învățătorii urmau să își înceapă activitatea după depunerea 

jurământului de credință: „Jurământulu: Juru în numele prea sfintei treimi că voi 

                                                           
36 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds.34/1868, f. 151. 
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servi în foncțiunea ce mi să încredințatu cu rîvnă, cu credință și cu dreptate că nu mă 

voi abate din datoriile prescrise cu sfințenie, legile și instituțiile patriei mele. Juru 

credință Domnitorului Carolu 1 și dinastiei sale, așe să-mi ajute Dumnezeu‛37.  

Pentru o bună funcționare a școlilor din mediul rural s-a luat decizia 

înființării unei școli pedagogice la București, în noiembrie 1868, pentru 

învățătorii ce urmau să predea în mediul rural. Pentru aceasta erau solicitate 

„câte 2 persoane din acel județu în etate dela 16 ani în susu care va fi trecut celu puțin 

3 classe primare. Aceștia să fie pe câtu se poate dintre țerani sau fii de preoți, eră în 

lipsă lor siminarist. Spuneți că dupe două ani de învățătură vor avea leafă e 300 lei pe 

lună cassă și lemne‛38.  

Concluzii. Învățământul din mediul rural se confrunta în continuare cu 

lipsa clădirilor pentru școli sau starea critică în care se aflau acestea, fapt ce 

impunea operații de reparație pentru a putea fi utilizate. Instituționalizarea 

educației a debutat cu o serie de dificultăți: opoziții din partea autorităților 

locale39, demisii ale învățătorilor40 sau o frecvență școlară neregulată a elevilor 

determinată de ocupațiile specifice mediului de proveniență ori chiar a 

nepăsării. Se solicita primarilor de comune ajutorul în ceea ce privește situația 

clădirilor de școală și a frecvenței elevilor, arătându-se că multe școli nu sunt 

deschise iar altele slab frecventate. Această situație dificilă prezentă în 

învățământul rural nu era specifică doar județului Vlașca. În raportul 

revizorului G. Melidon, a cărui autoritate se extindea asupra județelor Roman, 

Dorohoi, Botoșani, Iași, Vaslui, Fălciu și Tutova, evidenția următoarele 

imagini: „Apoi când intră cineva în vreuna dintre aceste școale, cu acoperământul de 

paie putrede prin care ploaia se scurge gârlă, cu ferestrele de hârtie ce dau o lumină 

crepusculară, cu sobe sparte și fără foc din lipsa lemnelor sau care scot fum ca pe 

vremea reformei lui Mavrocordat Vodă; și când, în asemenea local, vede cineva stând în 

picioare sau pe pământul gol din lipsa băncilor și grămădiți în strâmtoare pe un 

stânjen pătrat de loc vreo douăzeci inși desculți, cu cămeșe și sumane strămțuroase, în 

37 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 34/1868, f. 27. 
38 B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 15/1867, vol II, f. 253. 
39 În comuna Căscioarele, în anul 1865, primarul l-a destituit din postul de învățător al școlii pe 

învățătorul Constantin Dumitru, în B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 18/1865, f. 30. 
40Demisia lui Vasile Ioan Bâlea din postul de învățător de la școala din Vișina a determinat 

întreruperea cursurilor școlare pentru o perioadă de timp; funcția de învățător a fost preluată 

temporar de Ioan Diaconescu, fostul învățător al școlii, în B. J. A. N. GR.-fond P. J. V., ds. 34/1868, 

f. 75.
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jurul unui băetan, tremurând de frig și poate de foame (căci nu și-au primit salariul de 

un an) și care se silește a-i face să deosebească toți cu o singură carte, pe b din d (...)‛41.  

Învățământul în mediul rural a cunoscut un progres semnificativ față de 

etapele precedente, chiar dacă au existat o serie de probleme legate de actorii 

educaționali: elevii nu alegeau să își dobândească instrucția în mod regulat și 

unitar, unii învățători nu manifestau interes pentru pregătirea personală și în 

multe localități cei îndreptățiți să observe cu autoritate derularea procesului 

educativ, din punct de vedere administrativ, primarii, nu au luat măsurile 

adecvate pentru buna desfășurare a cursurilor. În unele școli, în lipsa băncilor, 

elevii asistau la lecții în picioare, altele nu puteau să își primească elevii din 

cauza clădirilor nereparate.  

Cu toate acestea, secolul al XIX-lea în domeniul învățământului a 

reprezentat un avantaj pe drumul modernizării și însușirii valorilor culturale și 

spirituale și, oricât de modeste ar părea aceste realizări, ele au fost importante 

pentru societate. Începând cu secolul al XIX-lea, societatea românească a 

cunoscut o accentuare a evoluției legislative, ceea ce a determinat o înnoire în 

plan economic și social, educația dispunând de asemenea de un interes 

deosebit. Subliniind faptul că slujbele obținute reflectau direct gradul de 

școlarizare a acestora școala a început să se impună cu necesitate, fiind o 

cerință a calificării pentru a avea acces la profesii diverse. Un alt aspect 

important a fost raportat la accesul la educație, neuniform repartizat între 

familiile de țărani și orășeni, pe de o parte, datorită tradițiilor agrare ale celor 

proveniți din mediul rural, pe de altă parte, datorită dezvoltării economice a 

țării care solicita din ce în ce mai multă mână de lucru calificată.  

                                                           
41 N. Adăniloaie Istoria învățământului primar (1859 – 1918), Editura Cris Book Universal, 

București, 1998, p. 101. 
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Vlașca, vechile drumuri, 1830. 

Sursa: Scarlat Stăncescu, „Din trecutul orașului Giurgiu‛, Institutul Modern de 

Arte Grafice „Unirea‛, București, 1935.
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ALEXANDRA NICOLESCU 

 

 

Abstract. This study starts from the idea of knowing the appearance and 

development of the samovars factories in the city of Tula and pays particular attention to 

the most important samovars manufactures. Batashev factory stands out among the 

samovars manufactures, being famous both in the Tsarist Empire and abroad. Due to the 

high quality products the Batashev factory receives the right to stamp the emblem of the 

Tsarist Empire and becomes the supplier of the imperial house. The researched samovar is 

part of the Batashev production series and is noted for the beauty of the design, the 

multitude of award seals and the serial number – 1A. This elements attest to the 

authenticity and rarity of this type of samovar. 

Keywords. Tula, production of samovars, manufactures Batashev, samovar 

analysis of the Onofrei family, authenticity, uniqueness. 

 

 

Introducere 

 

Studiul de față urmărește cunoașterea aprofundată a apariției dezvoltării 

și fabricării samovarelor din orașul Tula. Prima parte a studiului se axează pe 

identificarea elementelor care au condus la apariția samovarelor și pe 

analizarea dezvoltării evoluției producătorilor de samovare. Cea de a doua 

parte a studiului se focusează pe prezentarea și analizarea unui samovor din 

cadrul producției fabricii Batashev. Literatura de specialitate tratează în linii 

mari istoria generală a producției de samovare din orașul Tula, devenind 

lacunară în ceea ce privește istoria particulară a celor mai importanți 

producători și distribuitori de samovare.  

Pentru a putea realiza încadrarea samovarului în seria producției fabricii 

Batashev am accesat arhiva personală a familiei Onofrei, deținătoare 

samovarului supus cercetării în acest studiu. Am stat de vorbă cu membrii 

familiei Onofrei, am analizat fotografii, certificate de naștere, cununie și deces 

                                                           
 Masterat, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

coordonator lect. dr. Cristian Găzdac. 
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necesare pentru întocmirea arborelui genealogic și stabilirea itirerariului 

parcurs de către samovar din momentul fabricării și până în prezent. 

 

Tula – Orașul samovarelor 

 

Un simbol al ospitalității rusești, o operă de artă și o podoabă a casei 

samovarul este un recipient metalic în care se fierbe și se păstrează apa pentru 

ceai. Forma caracteristică și destinația exclusivă conferă samovarului o notă de 

originalitate, însă nu îl putem considera o creație autentic rusească deoarece 

dispozitive sofisticate de încălzire sau păstrare a temperaturii apei existau și la 

alte popoare (ex: la romani existau dispozitive metalice numite authepsa, la 

chinezi aceste dispozitive de incalzire a apei se numeau ho-go, iar la coreeni 

aveau denumirea de sin syol lo).1 

Cele mai vechi modele de samovare sunt cunoscute sub denumirea de 

samovar-kettles – samovare ceainice sau samovar-sbitennik și datează de la 

jumătatea secolului al XVIII-lea. Acestea sunt vase de încălzit apa, un ceainic 

cu o sobă miniaturală în interior și sunt înzestrate cu un sistem de foale care 

pot întreține focul și menține căldura în interiorul ceainicului. 

Adevărate opere de artă samovarele au forme și mărimi variate, de cele 

mai multe ori fiind realizate din alamă, dar și din nichel, aliaj de cupru, zinc 

sau chiar din argint. Apa este încălzită cu ajutorul cărbunelui sau al lemnului 

care se introduce într-un conduct ce străbate centrul vasului. În partea de sus a 

vasului se află recipientul pentru ceai – unde se prepară o infuzie foarte 

concentrată care este diluată după gust cu ajutorul apei fierbinte din vas.  

Cu timpul aspectul samovarului se schimbă, astfel că, în secolul al XVIII-

lea samovarele au forma unui ceainic înzestrat cu o cupă, iar în secolulul al 

XIX-lea apar samovarele-butoiașe și cele care imită urnele antice (samovare în 

formă de sferă, de ridichie, de ou). În anii ʹ30 - ʹ40 ai secolului XIX samovarele 

au forme cilindrice, iar începând cu cea de a doua jumătate a secolului XIX 

volumul și forma samovarelor devin extrem de variate (de la conținutul unui 

pahar până la 20 l)2. 

Atestarea primei fabrici de samovare datează din anul 1778, deschisă în 

orașul Tula de către frații Ivan și Nasar Lisitsyn. Samovarele produse de către 

frații Lisityn au devenit faimoase prin varietatea și frumusețea design-ului 

                                                           
1 Alexander Trapeznik, Samovar: The art of Tula metal workers, New Zealand Slavonic Journal, 

vol.46, 2012, p.98 
2 Antoaneta Olteanu, Rusia Imperială. O istorie cultural a secolului al XIX lea, editura ALL, 

2011, p. 255-257 
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(samovare ovate, cu mânere în formă de buclă), fiind vândute și foarte bine 

cunoscute în Asia Centrală3. Producția de samovare devine una profitabilă, 

astfel că mulți artizani/meșteri devin producători și își deschid propriile 

ateliere. În anul 1808 în Tula existau 8 fabrici de samovare cu un total de 188 de 

angajați, dintre care 148 proveneau din rândul țăranilor sau a șerbilor4. Cea 

mai mare fabrică din acea perioadă, Gavrila Malikov, angaja muncitori doar 

din rândul șerbilor datorită faptului că reprezentau o forță de muncă mai 

ieftină și mai ușor de mulțumit. În 1812 se deschide o altă fabrică de samovare, 

condusă de către frații Vasile și Ivan Lomov care au angajat numai muncitori 

din mediul urban, aceștia fiind mult mai calificați pentru această meserie. 

Samovarele produse de fabrica Lomov au devenit faimoase pentru înalta 

calitate și au fost vândute foarte bine atât în afara orașului Tula cât și în 

străinătate. 

Începând cu jumătatea secolului al XIX-lea samovarele au devenit o mare 

afacere în Tula, unde existau 28 de fabrici care produceau 120.000 de samovare 

pe an. Cele mai importante fabrici erau Fedurkin, Lemov și cea a fraților 

Batashev. Fabrica de samovare Batashev a devenit una dintre cele mai mari și 

mai renumite din Tula5. Cea mai veche fabrică Batashev este atestată în anul 

1825, iar cea mai mare fabrică datează din 18406. 

Fabrica Batashev se bucura de o bună reputație datorită vechimii și a 

calității produselor astfel că, samovarele produse de această fabrică erau 

solicitate atât în Imperiul Țarist cât și în stăinătate. Datorită succesului de care 

se bucura această fabrică ceilalți producători de samovare din orașul Tula au 

preluat și imitat semnele distinctive ale fabricii Batashev, apărând astfel o 

confuzie între produsele originale și cele realizate de ceilalți producători de 

samovare. Pentru a fi stopată falsificarea și imitarea produselor fabricii 

Batashev, dar și pentru recunoașterea produselor de înaltă calitate, în anul 1850 

fabrica Batashev a primit dreptul de a ștanța emblema Imperiului Țarist, iar în 

anul 1855 a primit titlul de „Producător al Majestății Sale Imperiale‛7. 

                                                           
3 https://russianpickle.wordpress.com/2010/09/07/trademark-samovar/ 
4 Alexander Trapeznik, Samovar: The art of Tula metal workers, New Zealand Slavonic Journal, 

vol.46, 2012, p.101-102 
5 Alexander Trapeznik, Samovar: The art of Tula metal workers, New Zealand Slavonic Journal, 

vol.46, 2012, p.101-104 
6 https://russianpickle.wordpress.com/2010/09/07/trademark-samovar/ 
7 https://russianpickle.wordpress.com/2010/09/07/trademark-samovar/ 
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În 1874 la fabrica fraților Batashev8 (Vasile, Alexandru și Pavel) erau 

angajați 212 muncitori, care produceau anual 4.140 de samovare. Aproximativ 

10 ani mai târziu, în 1883, numărul muncitorilor ajunge la 300 de angajați, 

aceștia producând 6.000 de samovare anual9. 

În anul 1876 frații Batashev au încheiat un parteneriat pe o perioadă de 6 

ani și au înființat firma ‚VS, AS, PS‛. Sarcinile din cadrul firmei au fost 

împărțite în felul următor: Vasile se ocupa cu depozitarea banilor, iar 

Alexandru era responsabil de fabrică10. În 1890 se realizează o diviziune a 

proprietățiilor între Vasile și Alexandru (Pavel își vinde partea fratelui său 

Alexandru)11.  

Samovarele produse de fabrica Batashev au fost expuse la diferite 

expoziții (existau anumite condiții pentru a putea participa la astfel de 

expoziții: obiectele expuse trebuiau să fie făcute din cea mai înaltă calitate a 

elementelor și să aibă un înalt grad artistic), obținând astfel mai multe premii și 

medalii12. 

  Paris 1889    Chicago 1893       Nizhny Novgorod 1896       Londra 1909 

În data de 10 aprilie 1898 se înființează ‚Asociația Fabrica de Samovare cu 

Abur a moștenitorilor lui Boris Batashev‛, din care fac parte soția lui Vasile 

Stepanovici Batashev - văduva Maria Nikolaevna, fiica și ginerele văduvei 

Mariei. Fabrica, condusă de urmașii lui Vasile Stepanovici Batashev, continuă 

să producă samovare atât pentru vânzare dar și pentru a fi dăruite. Urmașii lui 

8 Fabricile de samovare din orașul Tula erau o afacere de familie care se moștenea din tată în 

fiu. 
9 https://www.shopsamovar.com/hystory/about-batashev-page-2/ 
10 https://www.shopsamovar.com/hystory/about-batashev-page-2/ 
11 Probabil în urma acestei diviziuni doar Vasile Stepanovici Batashev a continuat să 

producă samovare. 
12 https://www.shopsamovar.com/hystory/about-batashev-page-2/ 
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Vasile Stepanovici Batashev au dăruit samovare familiei imperiale a țarului 

Nicolae al II-lea, în timpul vizitei lor în Tula în anul 190913.  

În timpul Primului Război Mondial producția de samovare este stopată, 

majoritatea fabricilor producând muniție pentru război. Începând cu anul 1919 

fabricile de samovare din Tula au fost naționalizate de către regimul bolșevic. 

 

Samovarul – O moștenire de familie 

 

Pentru a determina care au fost proprietarii samovarului am realizat 

arborele genealogic al familiei Onofrei, astfel că, cel mai îndepărtat și 

cunoascut proprietar al samovarului este Averchie Onofrei (n.23.10.1895, 

d.25.11.1965). Acesta se naște în localitatea Plopana – județul Bacău, se 

căsătorește cu Platon Iuliana (n.19.12.1905, d.30.07.1973) și pentru o perioadă 

de timp locuiesc în Plopana. La insistențele Iulianei soții Onofrei se mută în 

Piatra Neamț unde cumpără un teren la Măreței-Gara Veche. Primii trei copii 

ai soților Averchie și Iuliana: Ioan (n.23.06.1923, d.01.03.2000), Emanoil 

(n.23.06.1925, d.04.02.2004) și Mihai (n.17.09.1927, d.09.12.1980) s-au născut la 

Plopana, iar Elena (n.31.05.1930, d.25.03.2007) și Nichifor (n.10.05.1938, 

d.31.01.2017) se născ la Piatra Neamț.  

În acea perioadă se obișnuia ca averea să rămână primului născut, adică 

lui Ioan, Emanoil urmând să primească samovarul (fig.1), iar Nichifor un 

aparat de radio. Însă Iuliana îmbolnăvindu-se de cancer a fost îngrijită de una 

dintre surorile sale, iar în cadrul familiei s-a hotărât ca sora Iulianei să 

primească aparatul de radio – drept mulțumire pentru ajutorul acordat.  

Pentru o perioadă samovarul s-a aflat în posesia lui Emanoil, însă este 

dăruit lui Nichifor14 care la rândul lui îi dăruiește fratelui mai mare, Emanoil, o 

pereche de cizme făcute la unitatea militară unde lucra15. Între 1980-1985 

samovarul ajunge în posesia lui Nichifor, care la rândul său îl dăruiește fiicei 

sale – Florentina. În prezent samovarul se află în posesia Florentinei Onofrei. 

Samovarul familiei Onofrei este făcut dintr-un aliaj de cupru – alamă. 

Are o înălțime de 63 cm, un diametru de 27 cm și o volum de 7 l. În partea din 

față a vasului, situată între cele două mânere se află emblema Imperiului 

Țarist, marca fabricii Batashev, mai multe mărci și o inscripție în limba rusă 

(fig.1). În partea superioară a vasului se află o altă inscripție în limba rusă, 

două mărci și emblema Imperiului Țarist (fig.2), tot în partea superioară a 

                                                           
13 https://www.shopsamovar.com/hystory/about-batashev-page-2  
14 Samovarul este dăruit lui Nichifor la insistențele acestuia față de fratele său mai mare  
15 Școala Militară de Tancuri Auto – Mihai Viteazul Pitești 
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vasului se află un număr de seria, situat în partea din spate (fig.4). Pe 

postamentul vasului se află o inscripție în limba rusă și două mărci (fig.3). 

Prima inscripție (fig.1) se traduce în felul următor: “Se decernează 

Majestății pe 10 aprilie 1898, muncitorului său pentru colaborarea cu fabrica 

de samovare a moștenitorilor lui Vasile Stepanovici Batashev din Tula”.  

Cea de-a doua inscripție (fig.2) se traduce în următorul mod: “Se 

decernează Majestății pe 10 aprilie 1898, muncitorului său pentru colaborarea 

cu fabrica de samovare a moștenitorilor lui Vasile Stepanovici Batashev din 

Tula”16.  

Inscripția de la fig. 3 se traduce: “Se decernează Majestății pe 10 aprilie 

1898, muncitorului său pentru colaborarea cu fabrica de samovare a 

moștenitorilor lui Vasile Stepanovici Batashev din Tula”, iar în fig. 4 este 

menționată categoria din care face parte – 1 A. 

Pe suprafața samovarului sunt ștanțate diferite medalii/sigilii de 

premiere obținute în cadrul diferitelor expoziții naționale sau internaționale la 

care au fost expuse produsele fabricii Batashev17.  

Concluzii 

Având o vechime de aproximativ 120 de ani și aflându-se într-o stare de 

conservare foarte bună, samovarul se evidențiază prin frumusețea design-ului 

și prin multitudinea mărcilor/sigiliilor de premiere prezente pe suprafața sa.  

Elementul de autenticitate și unicitate este oferit de către emblema 

Imperiului Țarist, marca fabricii Batashev, multitudinea sigiliilor de premiere 

și de numărul de serie – 1 A, ceea ce atestă raritatea acestui tip de samovar. 

Fabrica Batashev era furnizoarea Casei Imperiale a Rusiei, iar prezența 

numărului de serie indică faptul că samovarul provine dintr-o serie limitată de 

samovare – fabricate nu pentru vânzare ci pentru a fi dăruite18.  

Prin traducerea inscripțiilor și prin interpretarea elementelor ștanțate s-a 

putut reconstitui o parte din itinerariul parcurs de samovar, din momentul 

fabricării și până în prezent. Datorită surselor și a informațiilor lacunare în ceea 

ce privește producția de samovare și distribuirea lor în cadrul fabricii Batashev, 

16 În anul 1898 Țarul Rusiei era Nicolae al II-lea – încoronat în data de 26 mai 1896, acesta 

domnește din 1 noiembrie 1894 până la 15 martie 1917. 
17 Marry J. Barry, The Samovar History and Use, Revised Edition, 1986, p.15-17 
18 Samovarele produse în seria de număr 1A au fost fabricate pentru a fi dăruite 

importanților membri a clasei nobiliare ruse sau chiar familiei imperiale 
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modalitatea prin care samovarul a ajuns în posesia familiei Onofrei rămâne 

necunoscută, iar până la elucidarea ‚misterului‛ dezbaterea rămâne deschisă. 

 

Arhivă fotografică 

 

Fig. 1 
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Fig. 2 

Fig.3 
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Fig.4 

 

 
 

 

Imagine de ansamblu cu samovarul familiei Onofrei 
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 ATTILA LAZĂR 

Abstract. After the Viena Dictate, 30 August 1940, the northern territory of 

Transilvania was given to Hungary, and was the reason why until September 13th, the 

occupation itselfs takes place with the entry of Hungarian armies. The period of Horthyste 

occupation represented a moment of glory of nationalism promoted among European states, 

such as Italy and Germany, but which brought profound changes in daily life of citizens. 

Based on the sources identified in the National Archive, Covasna, I tried to capture and 

reproduce a local reality about the changes in the social, economic and cultural plan. 

Keywords. Transylvania, Hortysye occupation, Viena Dictate, social changes. 

În cadrul unui studiu efectuat la Arhivele Naționale Covasna în scopul 

identificării modului în care Dicatatul de la Viena din 30 august 1940 a 

influențat viața cotidiană a cetățenilor, privind modul în care populația a 

resemțit trecerea dintr-o țară în altă țară printr-o decizie luată de către 

reprezentații unori puteri ale momentului, respectiv Germania și Italia, fără a 

ține cont de sensibilitățile locale ale cetățenilor, au rezultat o serie de aspecte ce 

reprezintă subiectul prezentului articol. Urmare a multiplelor studii efectuarte 

pe această temă, dar care în majortatea situațiilor au avut ca obiect 

surprinderea aspectelor naționalismului extrem, și a atrocităților comise în 

rândul maselor populare, am considerat că prin efectuarea unui studiu care să 

surprindă în mod obiectiv schimbările survenite în plan local, după decizia de 

la Viena, poate reprezenta o cercetare care să aducă mai multă claritate asupra 

efectului concret creat. Identificarea modificărilor ce au avut loc în plan 

economic, social și cultural, surprinzând aspecte locale, poate fi extrapolată, și 

interpretat ca un fenomen de maximă importanță ce afectează viața zilnică a 

oamenilor, prin apariția fenomelor de teamă și frică, ca generatoare de 

migrație.  

 Doctorand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai.
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Cercetarea a pornit studiind documente ale adminstrației locale, 

urmărind modul în care a fost cedată puterea locală în mâinile noilor 

reprezentați ai guvernului maghiar, a modului în care aceștia și-au exercitat 

atribuțiile, și a consecințelor resimțite de cetățeni. După cum este cunoscută, 

cedarea teritorilală a Ardealului de nord, a fost efectuată pe parcursul a 13 zile, 

în 9 etape. Datorită poziției geografice județul Trei Scaune a fost cedat în 

ultima etapă, trupele horthyste ajungând la Miercurea Ciuc în data de 11 sept, 

iar la Sf. Gheorghe la 13 septembrie. 

Efecte ale acestei cedări teritoriale au fost resimțite încă înainte de sosirea 

armatei maghiare, procesul de migrație debutând urmare a fricii resimțite în 

rândul populației, o serie de cetățeni, atât români cât și maghiari, preferând să-

și părăsească domiciliile. Acestă frică și teamă a apărut urmare a conștientizării 

faptului că toți cetățenii ce au fost implicați în diverse organizații cu caracter 

național, și nu numai, care în perioada celor 20 de ani petrecuți de la creerea 

României Mari, după 1 decembrie 1918, urmau să suporte discriminări și 

răzbunări din partea celor ce preluau adminstarea teritorială. Perioada 

ocupației maghiare asupra Transilvaniei de Nord a cunoscut situații diverse, 

astfel încât istoricii au recurs la o etapizare a acestui fenomen pentru a înțelege 

mai bine succesiunea evenimentelor. Astfel, prima etapă este cuprinsă între 5 

septembrie 1940- martie 1941, în cadrul căreia a avut loc părtunderea 

efectivelor militare și instituirea administrației militare. Etapa a doua, martie 

1941- martie 1944, reprezintă etapa administrației civile, finalizată odată cu 

pătrunderea trupelor germane în Ungaria. Etapa a treia, martie 1944- 23 august 

1944, când regimul maghiar a conștientizat posibilitatea unor schimbări, 

trecând la o stoarcere a tuturor resurselor materiale disponibile din zona 

ocupată. Etapa a patra, septembrie 1944- 25 octombrie 1944, retragerea armatei 

maghiare sub presiunea trupelor române și sovietice, când au loc noi fenomene 

de violență, mărind numărul victimelor Dictatului1.  

Un prim aspect ce se desprinde din documentele cercetate, privind 

preluarea funcțiilor de către noul personal, este legat de obligativitatea tuturor 

cetățenilor ce preiau funcții cu responsabilitate, de a depune un jurământ față 

de Coroana maghiară, iar abia după o perioadă de 15 zile de a putea exercita 

noua funcție2. Potrivit unei opinii personale, acest jurământ urmărea creerea la 

nivelul mentalului angajaților o conștientizare și o creștere a gradului de 

responsabilitate față de statul maghiar și de etnia maghiară. În totate 

1 Ioan Lacatușu , Vasile Stancu, Contribuții documentare privind istoria românilor transilvăneni , 

Ed. Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2016. 
2 Arhivele Naționale Covasna, Fond 123, Inv. 3, Doc.13. 
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documentele de angajare și de numire în funcție apar mențiuni că acestea au 

un caracter provizoriu, ulterior paragrafele fiind barate cu culoarea roșie. Acest 

lucru ar putea însemna faptul că noua administrație a intenționat o viitoare 

reorganizare, dar pe fondul războiului și a multitudinii de probleme, aceasta a 

fost abandonată, lăsându-i în funcție pe cei ce au corespuns. După o analizare a 

acestora se poate observa că toți funcționarii sunt cetățeni de etnie maghiară, 

deși apar în rândul lor și cetățeni maghiari ce sunt vorbitori ai limbii române, 

cazul învățătorului Erdelyi Izabella din Bicsad sau Szabo Zelma din Zălan3. 

Acest aspect al cetățenilor ce dețin nume maghiare, dar sunt vorbitori și de 

limbă română evidențiază o coexistență și conviețuire desfășurată în bune 

relații interetnice în decursul timpului. Analalizând numele cetățenilor și a 

limbilor vorbite de aceștia se remarcă faptul că există la nivelul populației un 

aspect ciudat, cetățeni cu nume maghiare, dar considerate române (datorită 

limbii materne și a catalogării ca români de către ceilalți), dar situația apare și 

invers, cetățeni cu nume române și considerate maghiare. Cele două aspecte 

sunt explicabile prin procesul de magharizare masiv ce a avut loc odată cu 

aplicarea legii Apponyi, din 1907, precum și a procesului de românizare de 

după anul 1919.  

O dată cu preluarea funcțiilor de către noua administrație, autoritățile de 

la Budapesta au solicitat o serie de rapoarte privind starea de fapt la nivel 

teritorial atât în plan economic cât și social. Într-o primă etapă se solicită 

inventarierea bunurilor rămase atât la nivelul instituțiilor cât și al cetățenilor. 

În fiecare localitate sunt întocmite liste cu bunurile organizațiilor precum 

ASTRA, STRAJA ȚĂRII, MIHAI, sau ÎNAINTE, menționându-se chiar și 

bunurile ce au fost luate de către cei ce au plecat4. Pentru a evidenția 

profunzimea acestor inventarieri, merită amintit cazul din localitatea Podul 

Olt, unde se precizează că bunurile școlii au fost luate de profesor- o sobă, 6 

cazmale și 5 sape, iar că bunurile primăriei au fost luate de fostul primar Peter 

Cârstea -un birou, 2 fotolii, un aragaz și câteva perdele, fiind duse în localitatea 

Ariușd5. Totodată, apar și documente privind pagubele create în sectorul 

privat, fiind menționate mai multe cazuri de distrugeri ale fânețelor și 

confiscări de fân cauzate de sosirea trupelor militare. La Bodoc, numiții Vers 

Marton și Pall Ferncz semnalează furtul a 600 kg fân, respectiv 800 kg fân, în 

                                                           
3 Ibidem Doc.27. 
4 Ibidem, Doc. 43. 
5 Ibidem, Doc. 46. 
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valoare de 25 și 35 pengo. În urma sosirii armatei horthyste și a așezării 

acesteia în apropierea localității sunt reclamate distrugeri la nivelul pășunilor6. 

Așa cum era probabil de așteptat, apare și elementul de infracționalitate 

prin care unii au încercat să profite de pe urma acestor tulburări sociale. În 

Gara Bodoc dispar o serie de materiale, care anterior sosirii trupelor maghiare 

existau, iar ulterior nu se cunoaște ce s-a întâmplat cu ele, potrivit martorilor, 

cel mai probabil în acest caz a fost implicat șeful de gară Burghelea Nicolae7. 

Alte situații menționează existența unor comenzi de mărfuri din sudul țării, 

acestea fiind achitate, dar care nu au mai fost livrate, sau că din conținutul 

acestora lipseau produse. 

În ceea ce privește bunurile celor ce și-au abandonat locuințele, potrivit 

Ordinului 1902/1940, sunt efectuate licitații de vânzare a acestora, urmând ca 

sumele încasate să fie depuse în conturile administrației fiscale a județului Trei 

Scaune. În zilele de 27-28 noiembrie 1940 în localiatea Boroșneul Mic este 

organizată o licitație în cadrul căreia sunt valorificate animalele rămase în 

gospodăriile părăsite, dar în urma vânzării se prevede că acestea nu pot fi 

sacrificate deoarece și așa efectivele de animale sunt scăzute în zonă8. Mai 

târziu, începând cu toamna anului 1941 apar și rapoarte ale doctorilor 

veterinari zonali cu efectivele animale, statul maghiar promițând 

suplimentarea acestora acolo unde este cazul9. Referitor la produsele agricole 

abandonate se propune ca acestea să fie împărțite localnicilor pentru că acestea 

oricum lipsesc, iar în perioada scursă s-au constatat mai multe cazuri de furt în 

acest sector. Totodată, se prevede că terenurile abandonate să fie acordate spre 

administrare celor rămași, menționându-se că terenurile deținute de etnicii 

români plecați sunt de calitate superioară. Dacă în acestă primă etapă se pare 

că atât statul cât și noile administrații teritorilale se implică în rezolvarea 

problemelor, peste doi ani se vor constata situațiile economice scăpate de sub 

control, în 1943 apar documente ce evidențiază existența unor administratori ai 

unor clădiri importante, precum vilele și sanatoriile din localitățile Tușnad și 

Vâlcele, unde noii administratori nu au achitat către stat nici un fel de taxe, 

însușindu-și totalitatea veniturilor realizate10. Studiind documentele în mod 

cronologic se poate observa că după trecerea momentului euforic, de la aflarea 

deciziei de la Viena și până la punerea acesteia în practică, a reprezentat doar o 

6 Ibidem, Doc. 48. 
7 Ibidem, Doc. 49. 
8 Ibidem, Doc.175. 
9 Ibidem, Inv.7, Doc.3. 
10 Ibidem, Inv.26, Doc.64. 
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speranță că viața cetățeanului de rând se va îmbunătății, după o perioadă de 

nici doi ani, apare dezamăgirea și lipsa de susținere a noului regim. 

Remarcabilă este Scrisoarea teritorială din 01.10.1943, prin care prefectul se 

adresează cetățenilor, solicitând unirea spiritului național maghiar, născut la 

țară, să demonstreze că prin sacrificii materiale se pot depășii momentele grele 

ale timpului11. Evocarea trecutului glorios al poporului maghiar suține latura 

demagogică a discursului oficialităților, încercând o remobilizare a populației, 

care treptat a devenit nemulțumită datorită multiplelor promisiuni 

nerespectate. 

Sub aspect social se prevede întocmirea listelor cu cei plecați, precum și a 

motivelor pentru care aceștia au preferat acest lucru. Din documente reiese că 

un prim val de migrație a început încă înainte de cedarea efectivă, acest proces 

continuând și mai târziu când un segment al populației începe să resimtă 

discriminările regimului național hothyst. Încă de la sfîrșitul lunii septembrie 

noilor funcționari le sunt solicitate dări de semă cu privire la modul în care s-a 

defășurat preluarea controlului. În ceea ce privește primul val al celor plecați, 

apar o serie de tabele centralizatoare, la nivelul fiecărei localități, ce cuprind 

date precum: numărul celor plecați, numele acestora, data și locul nașterii, 

meseria/ocupația, religia, naționalitatea, situația materială, bunuri luate la 

plecare, cauza plecării, și alte mențiuni: 

 Sâtionlunca, 9 cetățeni plecați (notarul, învățătorul, măcelarul), locurile 

de naștere ale acestora fiimd: București, Ormeniș, Hăghig; ca și cauză a plecării 

se menționează că „erau mari români‛, iar referitor la bunurile luate, se 

precizeaz doar bunuri din casă. 

 Reci, 13 persoane plecate (notarul, educatoarea, preotul, cantorul, 

paznicul); nu apar date privind locurile de naștere ale acestora; la cauzele 

plecării se menționează: antimaghiari, frică de noul regim, dar și faptul le-au 

fost incendiate casele, sau că sunt lipsiți de avere. 

 Ozun, 14 persoane plecate, în general deținători ai acelorași funcții; la 

cauze se menționează antimaghiarismul manifestat în perioada anterioară. 

 Chichiș, 7 persoane plecate, din rândul funcționarilor publici; deși nu 

este singular cazul, numiții Furcsa Gyorgy, Furcsa Aurel, Keresztes Jeno, 

Keresztes Zoltan, Keresztes Gyozo, purtători de nume maghiare, sunt 

catalogați drept „mari români‛, cu mențiunea „foști gardiști‛. 

 Bicfalău, 8 persoane plecate, funcționari greco-catolici, ce nu erau 

localnici, și au plecat de frica populației satului. 

                                                           
11 Ibidem, Inv.27, Doc.54. 



 

84 

 Ilieni, 9 persoane plecate, după aceleași trăsături și criterii. 

 Moacsa, 4 persoane plecate. 

 Lisnău, 16 persoane plecate12. 

Din sursele parcurse reiese că pe raza județului Trei Scaune nu au existat 

fenomene de violență majoră, chiar dacă ocazional au fost și scăpări de sub 

control, cum este cazul din Ozun, unde locuința doctorului Lazar Vilmos a fost 

atacată în data de 13 septembrie, la ora 19.00, iar incidentul s-a finalizat cu un 

mort13. Noile autorități au intervenit promt, în localitate sosind trupe ale 

Jandarmeriei din Sf. Gheorghe, ce au interzis manifestațiile de bucurie ale 

localnicilor după ora 23.00, totodată fiind solicitată predarea armelor deținute. 

Pentru a stopa fenomenul de răzbunare și pentru atenuarea conflictelor etnice, 

la nivelul fiecărei localități au fost înființate grupe de pază formate din 

voluntari, deoarece Jandarmeria nu dispunea de trupe suficiente. Probleme 

deosebite apar la limita noilor granițe teritoriale. La nivelul localității Chichiș 

este semnalată o altă situație complicată ca urmare a acuzelor aduse fostului 

notar Sigmon Ferencz, care, încă înainte de sosirea armatelor horthyste, a fixat 

granița între comunele Chichiș și Szotyor, la km 22. Sigmond Ferencz este 

acuzat că ar fi confecționat o placardă de delimitare a noii granițe fără acordul 

și consultanța nimănui, pe care ar fi amplasat-o între cele două comune. Scopul 

acestei manevre consta în nerespectarea prevederilor privind noua graniță, 

astfel încercând să mențină localitatea Chichiș în România, cunoscute fiind 

sentimentele române ale acestuia14. În apărarea sa, inculpatul solicită 

efectuarea unei anchete, acuzându-l pe noul primar, Zsigmond Karoly, că 

martorii Imre Karoly, Ferencz Lajos, Vass Janos, Bartok Jeno, Ilyesi Sandor etc. 

au fost forțați să depună mărturii. În consecință, la aceste acuze încrucișate, 

comandamentul de jandarmi din Sf. Gheorghe, prin Sera Istvan, dispune 

începerea unei cercetări. Tot în cadrul infacționalităților trebuie amintit și 

faptul că în anumite localități, precum Podul Olt, apar cetățeni ce facilitează 

trecerea clandestină a graniței, dar și amenințări cu „mutarea peste graniță‛ a 

celor ce anterior, sub regimul român, se dovediseră implicați în administrație 

sau în grupări cu caracter național15. Aspectele privind delimitarea granițelor și 

respectarea regimului de circulație a cetățenilor sunt diferențiate, potrivit 

anumitor documente drumurile ce asigurau legătura între localități, acum 

aflate în state diferite, reprezentau puncte unde sunt semnalate treceri ilegale, 

                                                           
12 Ibidem, Doc. 53-68. 
13Ibidem, Inv.3, Doc. 41. 
14 Ibidem, Doc.12-16. 
15 Ibidem, Inv. 12, Doc. 4. 
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între cele două state nefiind semnate acorduri în acest sens. Totuși, potrivit 

unor mărturii precum a doamnei Popa Elena, născută în localitatea Hetea, 

localitate de frontieră, circulația peste graniță se realiza în cunoștință de cauză 

a grănicerilor maghiar. Aceasta relatează că potrivit noii delimitări teritoriale 

localiatatea Hetea a rămas integrată în statul român, dar cimitirul local și 

capela de slujbe religoase au trecut sub administrația statului maghiar, fiind 

situate în partea de jos a satului. Urmare a acestei situații, în fiecare duminică 

sau cu ocazia altor eveminente religioase, localnicii se deplasau practic dintr-

un stat în altul, iar detașamentele de grăniceri cunoșteau foarte bine această 

situație. Mai mult decât atât, copiii români din localitatea vecină, Vâlcele, aflată 

acum pe teritoriul Ungariei, frecventau școala cu predare în limba română din 

Hetea, grănicerii chiar purtând discuții cu aceștia, ocazional oferindu-le chiar și 

cadouri simbolice16. 

În primele săptămâni ale ocupației a început și un proces de control 

administrativ teritorial, fiind precizate zilele în care notarii zonali urmau să se 

deplaseze în teritorii, a modului în care în aceste localități cetățenii dispuneau 

de posibilități de deplasare, a modului de aprovizionare alimentară, și pentru 

că în imediată perioadă urma să înceapă școala, un proces de evidență a 

învățătorilor și profesorilor disponibili pentru a putea desfășura această 

activitate. În acest sens apare un Ordin al ministrului agriculturii 

Nr.190.162/1941, privind suspendarea odihnei duminicale, cu excepția zilei 

Sfântului Ștefan, prevăzând să se lucreze la asigurarea exploatării, 

transportului și depozitării materialului lemnos necesar școlilor.17 Aspecte de 

acest gen nu pot decât să confirme că întreaga populație a fost implicată într-

un proces de sacrificiu ca efect a schimbărilor administrative. Reglementări noi 

apar și în domeniul salarizării, Ordinul 24.627/1940 al Ministerului de interne, 

prevăzând noi grile salariale militarilor, notarilor și altor colaboratori.18 Până la 

data de 31 ianuarie 1941 fiind permisă efectuarea de angajări pentru 

completarea posturilor neacoperite, ca efect al eliberării acestora în urma 

plecării etnicilor români. După cum era previzibil, ca urmare a noilor încadrări 

și reîncadrări din administrație, ciruitul documentelor a fost bulversat, o mare 

parte a salariaților neîcasându-și salariile la timp, existând situații de întârzieri 

de până la 3-4 luni19. 

                                                           
16 Interviu în arhiva personală, realizat la data de 31.08.2018. 
17 Ibidem, Inv.3, Doc. 15. 
18 Ibidem, Doc. 18. 
19 Ibidem, Doc. 9. 
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Lipsa unor produse alimentare de bază de pe piață, precum zahărul, 

urmează o nouă politică de raționalizare, distribuirea acestor produse 

efectuându-se pe baza unor tichete, în funcție de zonă și de categorie socială 

(tichete albe 520 g/lună și tichete verzi 320 g/lună)20. O altă prioritate a 

Ministerului agriculturii o reprezintă fixarea unor prețuri maximale pentru 

produsele agricole, acestea fiind afectate de scumpire în urma lipsei de pe 

piață. Campania agricolă a anului 1942 debutează cu solicitări ministeriale 

privind supravegherea cuturilor agricole, pentru a prevenii situații de sabotaj 

și distrugere cum au fost înregistrate în anul anterior. Actele de sabotaj au fost 

puse în seama etnicilor români nemulțumiți de cedarea teritorială, acuze fiind 

ridicate și la implicarea celor de dincolo de graniță, ce ar fi incendiat culturi 

utilizând substanțe inflamabile aruncate din avioane și baloane, totodată 

urmând a fi supravegheate persoanele străine, precum emigranții polonezi, sau 

alte persoane eliberate din lagărele de muncă zonale. Această activitate de pază 

și menținere a siguranței este solicitată fiecărui localnic deoarece unitatea 

administrativă este în imposibilitatea de a asigura personal suplimentar, 

majoritatea celor apți fiind plecați pe front.21 Sunt fixate termene și pentru 

luarea în evidență a celor îndreptățiți să primească sprijin financiar din partea 

statului, urmare a deceselor și invalidităților din războiul anterior, atât pentru 

cei ce au beneficiat de acestea sub regimul român, cât și pentru cazuri noi luate 

în evidență. În acest sens sunt fixate documente pe baza cărora cei în cauză pot 

depune actele necesare. 

Pe fondul pierderilor de pe frontul de est, se constată o tot mai slabă 

susținere din partea populației, scăzând efectivele populației maghiare atât pe 

front cît și la nivelul localităților. În luna octombrie a anului 1943, la nivel local 

apare o nouă Scrisoare teritorială emisă de subprefectul Barabas Andor, prin 

care se solicită dublarea mobilizării la nivelul mentalului populației, pentru a 

putea menține stăpânirea asupra unor teritorii istorice ale poporului maghiar. 

Se face apel la populația ce se dezvoltă în rândul satelor, urmărindu-se 

revigorarea situației sociale, ce poate venii în sprijinul armatei. Un accent 

deosebit este pus asupra necesității comunicării în rândul maselor, atât pe 

verticală căt și pe orizontală, dar cu precădere asupra necesității respectării 

regulilor și ordinii. În document sunt prezentate aspecte ce au generat starea 

de neliniște, punctate fiind aspecte precum: lipsa de tărie din rândul 

categoriilor sociale, lipsa bucuriei față de muncă, lipsa creșterii demografice, 

20 Ibidem, Doc. 47. 
21 Ibidem, Doc. 14. 
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ideea că suferința este cauzată de lipsa bunurilor materiale, și asteptarea 

ajutorului extern. Noul model de mobilizare pornește de la o reorganizare a 

asociațiilor muncitorești și a implicării liderilor locali (preoți, învățători, 

funcționari publici), dar și prin introducererea ordinii stradale. Pentru un 

impact mai puternic asupra populației se recurge la un vechi obicei secuiesc 

bazat pe împărțirea satelor în 10 zone, în fruntea acestor unități teritoriale fiind 

numit un bărbat și o femeie din rândul localnicilor. Principalele obligații ale 

acestor unități stradale au în vedere menținerea legăturii cu familiile arondate, 

fixarea și susținerea unor ședințe săptămânale în care fiecare membru să-și 

poată exprima opinia, vizitarea din două în două săptămâni a familiilor cu 

copii mulți, întâlniri săptămânale cu reprezentanții forurilor superioare, 

stabilirea programelor de muncă comună, vizitarea familiilor celor plecați pe 

front, obținerea de donații pentru situațiile grave, precum și susținerea 

familiilor de tineri căsătoriți și cu mulți copii22. Aceste măsuri de protecție 

socială, alături de alte angajamente ale guvernului maghiar, sunt apreciate, mai 

ales în rândul etnicilor maghiari, dar care după 1943 vor reprezenta adevărate 

dezamăgiri, ele neputând fi puse în practică pe fondul pierderilor de pe frontul 

de est al războiului.  

Ca o concluzie privind instituirea regimului hothyst în Transilvania de 

nord, acesta a dus la dezrădăcinarea unui segment al populației, dar și la 

sacrificii din partea celor rămași, sacrificii ce în cele din urmă se confirmă că au 

fost făcute în zadar. Pierderea războiului pe front a dus la impsibilitatea 

realizării și transpunerii în realitate atât a speranțelor guvernanților cât și a 

idealurilor populației. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Ibidem, Inv.26, Doc. 54-63. 
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Abstract. In this paper I will present what the return of Petru Groza to the political 

scene meant (this time, at the head of a new formed party). At the same time I analyzed the 

relations between Petru Groza and the Front of the Ploughmen’s, starting with the 

establishment of the party and especially how it was created, and then continuing with the 

party members. Also, the interviews that I conducted In Deva, which were taken from 

people who often heard talking about it in their childhood, present how the Front of the 

Ploughmen’s was regarded there. 

Keywords. Petru Groza, Front of the Ploughmen’s, Deva, interviews, oral history.  

 

 

Istoria Frontului Plugarilor datează începând cu sfârșitul anului 1932, 

când s-a format o delegație compusă din țărani, care deși aveau diferite 

orientări politice, i-au cerut ajutorul avocatului Aurel Filimon1, un liberal și 

totodată directorul ziarului ,,Horia‛ pentru a publica o chemare‛2, unde erau 

invitați toți oamenii din satele județului Hunedoara care doreau să facă parte 

din partidul acestora. Cel care a făcut public chemarea, care era una în versuri 

a fost Cionca Todor3, un țăran din comuna Herepeie. Apelul a fost împărțit și 

pe foi volante în toate satele hunedorene.  

Această manifestație a avut un ecou mare în rândul țărănimii, un 

exemplu ar fi acela că dimineața zilei de 8 ianuarie 1933, la biroul avocatului 

Aurel Filimon s-a prezentat o altă grupare de țărani conduși de Miron Belea 

care erau alături de ceilalți plugari. Adunarea a fost programată pentru data de 
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8 ianuarie 1933 în sala teatrului orășenesc. S-a discutat cine va deveni 

președinte al acestei organizații. În acest context, este propus Miron Belea dar a 

refuzat fiindcă se știa că a fost un țărănist. Cel care este ales în cele din urmă 

este Aurel Filimon. Petru Groza reprezenta și el o opțiune. Și la acesta s-a 

prezentat o delegație de țărani care l-au invitat la adunare. Din informațiile 

deținute se pare că a fost singurul politician care s-a dus la întâlnire și a rămas 

să le asculte nemulțumirile, ceea ce l-a făcut să fie în centrul atenției prin 

imaginea de om ascultător și dornic de a ajuta. Pentru a-i atrage de partea lui 

le-a destăinuit că dorea să lase în urmă ceea ce a fost, pentru a se dedica cauzei 

lor. În cele din urmă el a devenit președintele frontiștilor.  

În memoria contemporanilor, fiul unui membru al Frontului Plugarilor 

mărturisește ceea ce i-a povestit tatăl său cu privire la nașterea Frontului 

Plugarilor: ,,Țăranii din jur s-au întâlnit în târgul de vite și s-au sfătuit. Printre 

care, nume care vă interesează: Romulus Zăroni Moga Ion Fileru, Vințan, tatăl 

meu și mulți alții. Au zis hai să facem un front împotriva cametei, deoarece 

impozitele erau foarte mari. Trebuia să aibe un conducător, și atunci au mers la 

un avocat, pe nume Filimon, care era foarte popular, foarte iubit de țărani și i-

au spus: <<Noi am vrea să facem un partid împotriva cametei, si ne-am gândit 

să vă alegem președinte>>. La care avocatul Filimon, care nu era mare 

politician, le-a spus: <<Măi eu nu sunt politician dar vă recomand eu pe cineva 

care ar fi tare bucuros dacă l-ați alege. Pe cine? Pe Petru Groza>>. Și atunci au 

plecat la Petru Groza. În delegația care a mers l-a luat și pe tânăr. I-au spus 

despre ce este vorba, iar Petru Groza, i-a zis: <<să mergeți la Filimon și vin eu 

să vă dau răspunsul>>. S-au întors înapoi la locuința tatălui lui Filimon și după 

un timp oarecare a venit Petru Groza. Petru Groza le-a spus: <<Accept! Sunt de 

acord cu voi nu-i spunem Partidul contra Cametei, voi toți sunteți plugari și 

atunci să-i zicem Partidul Frontul Plugarilor>>‛4. Această declarație susține 

informațiile prezentate mai sus, conform căruia plugarii au fost cei care au pus 

bazele partidului. În urma unui alt interviu realizat cu un locuitor al Devei, 

imaginea Frontului Plugarilor este următoarea: ,,Nu știu cum să spun Frontul 

Plugarilor au fost două variante: o dată, el a fost bun. Frontul Plugarilor s-a 

format cum să vă spun când era ca și atunci mii de partide. Politicienii ăia de la 

București, P.N.L., P.N.Ț. asta a fost una. Dar el trebuia să-și formeze un sprijin 

în spate. Strigau bunicii mei îmi spuneau la alegeri când au fost acolo cu 

coloana oficială cu mașini, că aveau mașini, și strigau <<Petru Groza și-un 

                                                           
4 Interviu cu Florea Gheorghe,în loc. Deva, jud .Hunedoara, în data de 9.04.2017. 
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popor>>‛5. La întrebarea adresată acestui domn referitor la componența 

frontului, răspunsul dumnealui a fost următorul: ,,Oamenii simplii. Nu erau 

numai, țăranul care era cu vaca și cu porcul. În Valea Jiului erau țărani care 

lucrau la mină mai mult pentru pensie și strigau și ei <<Petru Groza și-un 

popor>>. Frontul Plugarilor îi comasa pe toți: muncitorii de la mină care aveau 

numai două clase și ăștia de la țară care se ocupau cu agricultura‛6.  

Continuând seria relatărilor cu privire la cum a fost înființat Frontul 

Plugarilor și care au fost membrii de seamă ai partidului, domnul Marinescu, 

care a fost prieten cu fiul avocatului Aurel Filimon povestește următorul lucru: 

,,După știința mea, Frontul Plugarilor a fost înființat de avocatul Filimon din 

Deva. Băiatul avocatului Filimon a fost cel mai bun prieten al meu, era din 

Vărmaga. Copil de țăran, a ajuns avocat, nu a fost avocat pledant însă rezolva 

problemele țăranilor. Era un om mic de statură cum sunt toți moții. Și un om 

foarte cumsecade. Eu am înțeles de la familia Filimon că el a înființat Frontul 

Plugarilor și l-a propus pe Groza președinte având în vedere că era o 

personalitate politică. Au fost trei persoane care au fost în fruntea Frontului 

Plugarilor: Filimon Aurel-avocatul, a fost Guia Moțu. Guia Moțu a coborât cu o 

căruță de scânduri la Deva și a devenit aproape cel mai bogat om de aici. 

Căsătorit cu d-na Guia care provenea dintr-o familie de ardeleni, rudă cu 

Simion Bărnuțiu. Când s-au făcut primele alegeri, a fost ales deputat din partea 

Frontului Plugarilor, dar având în vedere simpatia lui Groza pentru 

comunism, el s-a retras, și-a dat demisia din deputăție și a rupt legăturile cu 

Groza‛7. În urma spuselor celor trei persoane intervievate se remarcă faptul că 

declarațiile lor au un punct comun, că afirmă același lucru și nu există un 

decalaj de opinie care să atragă atenția asupra acestui lucru.  

Această mișcare de stânga nu a fost făcută la îndemnul lui Petru Groza, 

,,căci organizarea ei se face de jos în sus, numai de către plugari, și are un 

caracter profesional. El a fost chemat doar să-i îndrume‛8. Cei din Frontul 

Plugarilor nu erau adepții ,,demagogiilor țărănismului de boulevard‛, ei 

urmăreau mai cu seamă <<distrugerea fariseilor ,,naționali‛, supranumiți ei 

țărăniști>>. Se poate observa motivul pentru care această grupare a luat 

naștere. Acest partid era unul de opoziție făcând concurență celui țărănist de 

care erau dezamăgiți datorită măsurilor economice pe care le-au adoptat. Pe 

parcurs, s-a trecut la crearea mai multor filiale ale Frontului Plugarilor în 

5 Interviu cu Popa Laurentiu, în loc. Deva, jud. Hunedoara, în data de 10.04.2017. 
6 Interviu cu Popa Laurentiu, în loc. Deva, jud. Hunedoara, în data de 10.04.2017. 
7 Interviu cu Marinescu Grațian, în loc. Deva, jud. Hunedoara, în data de 11.04.2017. 
8 Dorin Liviu Bîtfoi, op. cit., p. 151. 



 

91 

județul Hunedoara. Organul de presă, ,,Horia‛9, le-a fost de mare ajutor 

plugărimii deoarece le-a publicat articole prin care se dorea ca partidul să aibă 

un cadru legal pentru a-și continua activitatea fără probleme. 

Pentru a funcționa partidul, în data de 1 februarie10, la Crucea Albă care 

era o proprietate a lui Groza, mai cu seamă un hotel, a avut loc formarea unui 

Comitet de plasă al Frontului Plugarilor. Din acest comitet au făcut parte: 

Borca Gheorghe, Morar Victor, Bembea Nicolae, Cionca Todor, iar președinte a 

fost ales Miron Belea. În decurs de câteva zile, în incinta ziarului lui Aurel 

Filimon a avut loc o întâlnire unde s-a discutat un program de revendicări 

intitulat ,,Ce vrem?‛11 Acest program nu a rămas fără o interpretare din partea 

oamenilor, mai cu seamă din partea ziarului ,,Poporul Deva‛ care a trecut la 

analizarea programului acestui partid. Ziarul lansează următoarea întrebare în 

legătură cu acesta: ,,Frontul plugarilor este o organizare economică sau una 

politică?‛12 Tot aceștia dau și un răspuns și anume că ,,Frontul plugarilor este o 

organizare politică și una dintre cele mai detestabile. Noi cunoaștem două 

feluri de partid politic, care însumează interesele tuturor locuitorilor dintr-o 

țară și caută să armonizeze interesele claselor care compun statul și partide 

politice, care propagă lupta între diferitele pătura societății unui stat‛13. Totuși 

de-a lungul timpului fiecare partid ajuns la guvernare nu și-a respectat unele 

angajamente luate față de cetățeni, iar acest caz nu ar fi singular. Cei de la ziar 

emit și opinia lor referitoare la încadrarea Frontului Plugarilor într-o categorie: 

,,din categoria doua face parte <<Frontul plugarilor>> noștri *<+14. ,,Scopul 

acestor conducători este simplu însă *<+ să ajungă deputați și apoi ceva mai 

sus‛15. Nu a fost doar cazul acestei formațiuni politice, deoarece și alte partide 

au dorit propulsarea și acapararea puterii, ca de exemplu P.N.L. Chiar dacă au 

avut numeroase realizări benefice pentru societate, nu înseamnă că nu avut și 

interese personale, pentru că se știe că și liberalii au deținut numeroase 

proprietăți, cum ar fi Banca Națională a României. Într-un alt număr al 

,,Poporului Deva‛ pe prima pagină apare următorul titlu: ,,Programul 

frontului‛ aici este analizat din nou acest program, unde este evidențiată 

                                                           
9 Ibidem, p. 152, ziarul Horia devine ziarul Frontului Plugarilor, iar directorul acestuia era 

avocatul Aurel Filimon. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Poporul Deva, II, nr. 9, 2 martie 1933, p. 1.  
13 Ibidem, p. 152.  
14 Ibidem.  
15 Ibidem. 
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expresia folosită și anume aceea de ,,articol unic de lege‛16 care într-adevăr te 

poate duce cu gândul la un partid unic. Se face o paralelă cu Argetoianu care a 

avut inițiativa reducerii datoriilor țăranilor la jumătate și se cerea același lucru 

și frontiștilor dar să le radieze de tot ,,frontul cere acum ertarea până la un sfert 

al datoriei, adică reducerea cu treisfeituri‛17. Acest ziar, prin afirmațiile lor ne 

dăm seama că era cu totul împotriva acestui front și mereu găsea să aducă 

critici la adresa lor de cele mai multe ori întemeiate. Ziarul va continua cu 

diseminarea acestui program și în alte numere ale sale. Acest program era unul 

de 17 puncte18 și este relatat conținutul său care cuprindea: desființarea de 

instituții dar și reducerea numărul funcționarilor precum și reducerea 

numărului camerelor profesionale: Comerț, Agricultură, Muncă19. 

Comentariile la acestor articole erau destul de agresive la adresa lor cât și a lui 

Groza. 

Cu revenire la organizarea Frontului Plugarilor se deschide astfel seria 

întrevederilor țărănimii, prima fiind la Țebea, în data de 19 februarie, iar 

următoarea a avut loc în 26 martie unde s-a stabilit organizarea congresului 

din 18 aprilie20. Acest congres a avut o susținere foarte mare din partea 

țăranilor din majoritatea județelor care au participat la acest eveniment. Groza 

se va bucura de vizita la Deva a lui Mihail Manoilescu, în anul 1933 care a fost 

și fostul său coleg de la guvern. Manoilescu considera Frontul Plugarilor ,, o 

mică mișcare corporatistă‛21. Chiar dacă la început părea că cei doi vor ajunge 

să colaboreze, treptat opiniile lor au devenit contradictorii și nu se potriveau cu 

ce își dorea fiecare. Totuși Manoilescu relata despre Groza următoarele: ,,Mi-a 

plăcut totdeauna la Groza o minunată sinceritate, o dorință bucuroasă de a 

stăpâni și înfrumuseța viața lui și viața altora, o bunătate luminoasă și o 

inteligență spontană și fără pedantism de stil pur răgățean22*<+ Imaginea sa 

era în ochii lui destul de bună în ciuda părerilor diferite, ceea ce denotă că deși 

nu erau de acord cu anumite aspecte nu a însemnat că trebuie să-l denigreze. E 

important să ne gândim că de cele mai multe ori o persoană care are o anumită 

funcție este cu totul diferită în activitatea pe care o întreprinde sau în mediul 

familial, joacă un rol dublu, prin capacitatea sa de a putea disimula. 

16 Poporul Deva , II, nr. 25, 25 iunie,1933, p.1. 
17 Poporul Deva, II, nr. 25, 25 iunie, 1933, p.1. 
18 Poporul Deva, II, nr. 27, 9 iulie,1933, p. 1. 
19 Ibidem.  
20 Dorin-Liviu Bîtfoi, op. cit., p. 152. 
21 Ibidem, p. 165. 
22 Ibidem. 
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Ascensiunea partidelor de dreapta și de stânga din întreaga Europă, l-a 

făcut pe Petru Groza să se gândească la o călătorie în Rusia. Această dorință o 

va face cunoscută și lui Manoilescu, Groza a argumentat că se apropie mai 

mult de idealurile sale de de natură politică. Aceste orientări de stânga Groza 

le avea din totdeauna doar că dat fiind contextul politic nu a putut să le 

exprime într-un mod mai clar decât atunci când aceste mișcări au prins avânt. 

Chiar dacă Manoilescu a făcut vizite în Italia fascistă, a refuzat invitația lui 

Groza. Ulterior, fostul ministru și-a dat seama că a fost prea radical, iar într-o 

notă adresată lui Manoilescu a încercat să se eschiveze și l-a rugat pe acesta să 

nu interpreteze într-un mod eronat ce a spus, deoarece acest entuziasm și 

această dorință s-a datorat reluării relațiilor diplomatice cu Rusia. Se poate ca 

Groza să fi fost un vizionar și să anticipeze cum vor evolua lucrurile, și a dorit 

să se îndrepte către cel care avea cel mai mult de oferit. Așa cum o făcuse și 

anterior cu plecarea sa spre alt partid. A știut să profite exact atunci când a 

trebuit pentru a avea de câștigat.  

Frontul Plugarilor nu a adus ceva nou cu precădere, el a preluat multe 

idei de la marxism ceea ce arată în mod clar orientarea politicii acestuia. 

Țăranii care unii nu știau nici carte, nu au fost atenți la aceste detalii și ce 

presupunea această doctrină marxistă și încotro se îndreaptă acest partid. Ei 

doreau doar să fie ajutați și înțeleși. Până la urmă caracteristicile acestui 

program al plugărimii nu era foarte bine conturat în anul 1933. Cu trecerea 

timpului, în funcție de împrejurări a început să-și fixeze obiective tot mai clare. 

Într-o notă informativă din iunie 1933 23al Comitetului Județean Hunedoara al 

Frontului Plugarilor se menționa cu îndârjire că acesta nu era o formațiune 

politică ci mai degrabă ,,organizația de luptă a mulțimii plugarilor 

muncitori‛24. Rolul ei fiind apărarea drepturilor țăranilor de orice natură. Pe 

parcurs acest partid a dorit să se alieze cu alte partide care erau în aceeași 

situație ca și ei.  

Frontul Plugarilor și-a găsit aliați în clasa muncitoare. Referitor la această 

colaborare chiar Petru Groza afirmă că ,,deși Frontul Plugarilor este o 

<<mișcare pur plugărească>>, în drumul său trebuie să aibă ca aliați în primul 

rînd muncitorimea industrială, iar al doilea tovarăș era <<muncitorul cu 

creierul>>25‛ dar în spatele muncitorimii se aflau comuniștii care știau în ce 

direcție să acționeze pentru a-și implementa propria politică. Petru Groza, le-a 

spus țăranilor în anul 1934 următoarele: ,,mi-ar plăcea mult dacă dv. ați 

                                                           
23 Vasile Pușcaș, op. cit., p. 48. 
24 Ibidem, p. 48.  
25 Ibidem, p. 50. 
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cunoaște și v-ați însuși spiritul în care este actualmente organizată viața 

muncitorească‛26. Vasile Pușcaș a dedus prin această afirmație a lui Petru 

Groza că a recomandat un alt fel de organizare plugarilor, mai exact cea a 

muncitorimii care aveau legături cu P.C.R. Sunt date și exemple clare prin 

unele sintagme folosite de P.C.R. în ceea ce privește organizarea țărănimii ca și: 

,,avangarda țărănimii organizate‛. Este important de spus că vocabularul lui 

Groza abunda în expresii precum ,,lume nouă‛, ,,ordine nouă‛, ,,noua epocă‛ 

pe care le va utiliza tot mai des în partidul său dar și în afara lui pentru a 

stabili care era direcția cea mai bună și mai corectă din punctul său de vedere 

de urmat. A fost semnat un prim acord la Băcia în septembrie 1935 între 

Frontul Plugarilor și Madosz-ul.  

La 6 decembrie 1935 Partidul Frontul Plugarilor a fost semnatarul 

Acordului de la Țebea alături de Blocul Democratic, Partidul socialist și 

Madosz care era prescurtarea la Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din 

România a luat naștere în anul 1933 la Târgu Mureș prin care se făcea un front 

comun. Acest acord a fost semnat sub gorunul lui Horea care avea o 

importanță istorică și de aceea au vrut să evidențieze că și acest pact nu este 

unul oarecare ci reprezintă unirea tuturor pentru a lupta împotriva fasciștilor. 

Mărturia unui fiu de plugar, care tatăl său a participat la acest acord a fost 

următoarea: ,,*<+ tatăl meu nu era de acord cu relațiile cu Partidul Comunist, 

deși tatăl meu a participat la Pactul de la Țebea, a fost unul dintre semnatarii 

Pactului. Știți Pactul dintre Partidul Comunist, Madosz și Frontul Plugarilor, 

dar tatăl meu care a fost pe Frontul de la Răsărit până la Terci, deci până-n 

Crimeea, a văzut cum este în comunism și a fost împotrivă. Relațiile s-au 

răcit‛27. 

S-a răspândit destul de repede și în presa comunistă vestea semnării 

acestui acord, care a primit confirmarea P.C.R.-ului dar și a clasei muncitoare 

care lăudau această unire a partidelor pentru a opri ascensiunea fascistă în 

România. 

Frontul Plugarilor condus de Petru Groza a participat la alegerile din 

193628 dorind ca la conducere să vină cei care aveau orientări de stânga, 

deoarece în opinia lor reprezentau soluția cea mai eficientă pentru o guvernare 

,,democratică‛. Un an mai târziu, în localitatea Deva, județul Hunedoara, într-o 

notă informativă din 6 ianuarie 193729 este anunțată o întâlnire a membrilor 

                                                           
26 Ibidem.  
27 Interviu cu Florea Gheorghe, în data de 9.04.2017.  
28 Vasile Pușcaș , op.cit., p. 52. 
29 DJAN Hunedoara, Fond Chestura de Poliție Deva , dosar 51 F/1937, f. 4. 
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Frontului Plugarilor ce va avea loc la 10 ianuarie 1937 în casa lui Groza pentru 

a învăța diverse cântece, urmată de o manifestare stradală cu scopul ca cei care 

se aflau în fruntea conducerii guvernului să-și dea demisia. Este precizat că 

situația era ținută sub control. Câteva luni mai târziu, la 29 iulie 193730 a fost 

întocmit un referat către Chestorul de poliție din Cluj-Napoca pentru a raporta 

că a fost răspândită de către poliția ,,Frontul Plugarilor‛ de acolo broșura ,,De 

ce nu trebuie să fie plugarul român antifascist?‛31 scrisă de Romulus Zăroni și 

apărută la gazeta ,,Viața Creștină‛ din Cluj. Desigur că acest lucru a făcut ca 

acest partid să se apropie și mai mult de comuniști, fiindcă s-a extins pe întreg 

teritoriul ardelean.  

Implicarea lui Petru Groza în acest partid a avut și exagerările sale, mai 

ales în istoriografia comunistă32care i-a atribuit merite deosebite pentru că 

întreprindea acțiuni benefice țării. Începând cu anul 1944 se știe că gândirea 

fostului ministru era tot mai pronunțată spre stânga, iar imaginea sa de 

burghez a reprezentat doar o mască care le-a fost de folos comuniștilor pentru 

a-l putea dirij. La momentul 23 august 1944, Frontul Plugarilor se afla într-o 

stare de dezvoltare incipientă, centrul fiind chiar conducătorul său. Plugarii au 

aderat la o altă alianță cu cei din Frontul Național Democrat, care a fost 

încurajată de P.C.d.R. Când guvernul Rădescu și-a dat demisia, acest partid a 

fost unul dintre cei care a contribuit la căderea lui, și au venit cu o propunere 

de reformă în domeniul agriculturii. Au avut loc întâlniri pentru a pune la 

punct ceea ce va însemna această reformă agrară, astfel că la 8 ianuarie s-au 

reunit din nou țăranii pentru noi dezbateri. Se avea în vedere pentru realizarea 

acestei reforme, exproprierea moșiilor care aveau o întindere de peste 50 de 

hectare. După o lună, cei din Frontul Național Democrat au cerut în mod 

concret să se treacă la îndeplinirea celor hotărâte anterior, mai cu seamă la 

împroprietărirea țăranilor cu pământ. În timpul crizei din 2 martie 1945 ce a 

produs tulburări la guvernare, s-a trecut la formarea unui alt Cabinet, condus 

de Petru Groza. Odată cu numirea acestuia ca și prim-ministru, și Frontul 

Plugarilor a dobândit o importanță mai deosebită. Rege la acel moment a fost 

Mihai I care nu a agreat acțiunile acestui guvern condus de Groza, fiind un 

guvern mai mult tolerat.  

Această formațiune politică a luat avânt după 1945, și s-a bucurat de 

sprijinul statului, însă intenția acestui partid a fost aceea de a-i atrage pe cei 

                                                           
30 Ibidem, f. 62. 
31 Ibidem.  
32 Gheorghe Onișoru, Alianțe și confruntări între partidele politice din România (1944-1947), Ed. 

Fundația Academia Civică, București, 1996, p. 135. 
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care au fost susținătorii lui Iuliu Maniu33. În toată această perioadă, Frontul 

Plugarilor a organizat și un Congres, cel din 24-27 iunie, unde nu se vorbea 

nimic concret despre ceea ce vor face ci doar îndemnau oamenii să adere la 

această organizație pentru a ale fi apărate interesele. Partidul își dorea mulți 

susținători, de aceea au venit cu propunerea acestei reforme fiindcă în vreme 

ce țăranii au fost martorii celui de al doilea război mondial care a produs 

numeroase dezastre, inițiativa lor a venit la momentul potrivit. Este important 

de citit următorul fragment pentru a ne da seama impactul pe care l-a avut 

această reformă agrară pentru oamenii de la țară: ,,*<+ totuși oamenii îl 

apreciau, că după război au fost totuși ajutați, cei care au avut pierderi în urma 

războiului, cu pământ, cu bani. De exemplu chiar și bunica mea căruia i-a 

murit băiatul la Stalingrad a primit pe urmă pământ,un iugăr, iugărul e mai 

mic decât hectarul. Un iugăr de pământ și i s-a dat, și o pensie, i se zicea 

I.O.V.R., adică pentru invalizi, orfani, văduve de război, pe care o primit-o

până la 80 de ani când a murit. Asta iar l-a ridicat, și l-a ridicat în ochii

oamenilor, că au dat acele ajutoare în urma pierderilor de vieți omenești‛34 .

Această măsură nu a reprezentat o acțiune care a avut o consecință negativă,

însă pe parcurs s-a dovedit că ceea ce au dat, au luat apoi înzecit comuniștii.

Frontul Plugarilor a făcut parte și din Blocul Partidelor Democratice care a fost

inițiat de P.C.R. Simbolul electoral sub care se prezenta acest partid a fost

secera35, care nu lasă nici o urmă de îndoială că aparținea celor de stânga. Tot

în anul 1946, Frontul Plugarilor de la București a emis o notă care datează din

31 ianuarie 1946 către toate organizațiile acestui partid din țară în vederea de a

obține sprijin financiar din partea țărănimii. Un pasaj din această notă spunea

următoarele: ,,Plugărimea organizată în <<Frontul Plugarilor>> trebuie să

înțeleagă că broșurile, ziarele, transporturile și mai ales campania electorală

care se apropie, trebuie să fie susținute de organizațiile noastre plugărești, de

intelectuali și de toți prietenii țărănimii‛36. Din acest moment fiecare plugar din

toate organizațiile din țară trebuia să aducă un aport financiar acestui partid,

mai exact o cotizație. Toate aceste aspecte s-au stabilit într-o ședință a

Comitetului Executiv al frontiștilor prin care s-au decis următoarele: ,,a) toți

membrii <<Frontului Plugarilor>> să-și plătească cota; b) cota va fi de

minimum 200 de lei pentru plugarii săraci; c) cota la orașe va fi de minimum

33 Ibidem, p. 138. 
34 Interviu cu Crăciunel Ana, în loc. Deva, jud. Hunedoara, în data de 17.04.2017. 
35 Gheorghe Onișoru, op.cit., p. 139. 
36 DJAN Hunedoara, Fond Frontul Plugarilor Comitetul de Plasă Deva, dosar 38/1946, f. 7. 
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1.000 de lei, membrii C.C. vor vărsa direct cota lor la Comitetul Central‛37. 

Dacă aceștia doreau să îi ajute pe țăranii săraci, se pune întrebarea din ce 

venituri puteau plăti aceștia respectiva taxă, din moment ce aveau o situație 

financiară precară. În mod cert, cei aflați la conducere nu au mai ținut cont de 

acest aspect scopul lor fiind atins, și anume și-au adunat oameni din toate 

părțile pentru a se înscrie în organizația lor.  

După cum am putut observa, comuniștii au reușit să îi facă pe oameni să 

adere la partidul în cauză. Un exemplu concret în privința acestor aderări o 

avem în județul Hunedoara, în satul Băcia care a fost și locul natal al lui Groza. 

Acest lucru s-a petrecut între 1944-1946 unde s-au înscris țăranii cu mic cu 

mare. Un model de adeziune este următorul: ,,Subsemnatul Munteanu Adam, 

plugar din comuna Băcia, plasa Deva, județul Hunedoara, declar că mă înscriu 

în Frontul Plugarilor, fiind cu totul de acord cu programul și lupta acestei 

organizațiuni‛38  

Nici localitatea Deva nu a rămas indiferentă acestei organizații, fapt 

dovedit de numărul mare de înscrieri, atât femeile cât și bărbații s-au înscris 

având diferite profesii între anii 1948-1949. În ciuda cotelor impuse pentru a 

face parte din acest partid, oamenii au fost cuprinși de ceea ce le putea oferi 

organizația și nici o clipă nu s-au gândit că vor fi și mai mult în pierdere. 

Totuși, Frontul Plugarilor începuse să își piardă din însemnătate pe măsură ce 

comuniștii acaparau puterea în întregime, iar cel care le-a fost o ascunzătoare, 

și le-a îndeplinit obiectivele, a fost autodizolvat în anul 1953. 

Acest partid a reprezentat în cele din urmă un pretext pentru 

ascensiunea politicii lui Petru Groza, iar mai târziu un instrument de 

propagandă prin care comuniștii au reușit să dirijeze acțiunea țărănească. A 

fost un partid care a dorit să-și sporească popularitatea prin diferite mijloace, 

care deși au pledat pentru un trai mai bun al țăranilor, s-a dovedit că nu ei erau 

cei care luau deciziile, ci Partidul Comunist. 

 

 

                                                           
37 Ibidem.  
38 DJAN Hunedoara, Fond Frontul Plugarilor Comitetul județean Hunedoara, plasa Deva, 

dosar 48/1944-1946, f. 9. 
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ANDREI COSMIN POPA 

 

Abstract. Writing history has always had an important role in creating a nation’s 

identity. Totalitarian regimes have always decided the way history was written in 

accordance to their interests. Communist Romania was no exception. In order to create its 

identity in the country’s history, the Romanian Communist Party (PCR) used a glorifying 

speech in concern to Romanian history, by presenting it as a perpetual ’struggle for 

independence’. Educating children in this spirit was a must if PCR was to create the ‘new 

man’ in its Romanian acceptance – a communist country lover, fully dedicated to the party. 

Thus, the historical speech promoted by the party was reflected in schoolbooks, an essential 

mean of educating pupils in accordance with party propaganda. 

The aim of this paper is to overview the way that Romanian history was presented in 

the schoolbooks of the 1980s, starting with the Middle Ages and ending with the War for 

Independence. The highlight will be on exponent medieval leaders who fought against 

foreign threats, as well as the way historical events were presented in a nationalistic 

fashion, keeping at the same time the old discource based on Marxist ideology.To this end, 

various quotes from schoolbooks will prove most helpful.  

Keywords. Romanian history, schoolbook, communism, independence. 

 

 

Studiul de față va face referire la manualele de istorie a românilor din anii 

`80, perioadă prezentată de către propaganda comunistă drept „Epoca de Aur‛. 

Predarea istoriei a evoluat, de-a lungul anilor, de la manualul unic scris de Roller, 

folosit în anii `50, care punea accent pe importanța rolului slavilor în istoria 

românilor, până la istoria promovată de regimul ceaușist, în contextul politicii ce 

promova independența și suveranitatea statală a României, în plan extern.  

Pentru ca transpunerea mesajului partidului să se regăsească în educarea 

elevilor, acesta trebuia promovat intens în școli. Istoria reflectată în manualele 

acestei perioadei este strâns legată de legislație. Astfel, definitorie pentru modul 
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în care a fost scrisă istoria țării în manualele din anii `80 este legea 

învăţământului din 21 decembrie 1978. Aceasta subordona învățământul politicii 

ideologiei comuniste și politicii PCR. Conform legii, misiunea școlii era de a 

forma tineretul în spiritul concepției materialismului dialectic și istoric al 

ideologiei și politicii PCR. De asemenea, legea ierarhiza disciplinele predate în 

școală, în: științele fundamentale exacte – matematică, fizică, chimie, biologie, 

etc.; însușirea concepției revoluționare despre lume; „cunoașterea istoriei și 

culturii patriei‛ (art. 10)1. Prin urmare, istoria juca un rol extrem de important în 

educarea elevilor. În acest sens, era stipulat faptul că „învățământul primar și 

gimmnazial contribuie la educarea politico-ideologică și patriotică‛2 (art. 28). Predarea 

științelor sociale – deci și al istoriei – „trebuie să asigure cunoașterea de către elevi și 

studenți a trecutului de luptă a partidului și poporului nostru‛3 (art. 119). De altfel, 

aceasta era una dintre obligațiile elevilor, anume „să cunoască istoria și trecutul de 

luptă al poporului, al clasei muncitoare și al partidului‛ (art. 148)4. 

Aceste deziderate sunt în conformitate cu modul în care privea istoria 

fostul lider al României, Nicolae Ceaușescu, principalul factor decizional al 

țării. Într-o cuvântare din 1975, vorbind despre importanța cunoașterii istoriei 

țării, acesta a afirmat: „Este necesar să fie cunoscute în mod aprofundat trecutul 

îndepărtat, de milenii, al poporului nostru, eroismul cu care el a știut să înfrunte 

vicisitudinile istoriei, greutățile și adversitățile de tot felul și să-și păstreze ființa 

națională, să-și apere dreptul la libertate și neatârnare‛5. În 1980, vorbind despre 

importanța educației patriotice, Ceaușescu a afirmat: Dacă omul nu este educat de 

mic în spiritul dragostei pentru locul unde s-a născut, degeaba vorbim de educație 

patriotică, comunistă. Patriotismul înseamnă dragostea de muncă, de glie, de pământ, 

de casa unde te-ai născut!‛.6 În 1985, acesta a făcut referire la importanța prețuirii 

istoriei naționale: „Tineretul patriei noastre, toate generațiile viitoare trebuie să 

prețuiască și să glorifice trecutul de luptă, asigurând înfăptuirea – în condițiile noi, de 

                                                           
1 Silvia-Nicoleta Tudosoiu – Educația în sistemul communist din România (anii 1965-1989) (teză 

de doctorat), Facultatea de Istorie, Universitatea București, 2010, pp. 47- 49. 
2 Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, an XIV, nr. 113, 26 decembrie 1978, p. 4. 
3 Ibidem., p. 11. 
4 Ibidem., p. 14.  
5 Nicolae Ceaușescu, România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate. 

Rapoarte, cuvântări articole, vol. 12: Octombrie 1975-mai 1976, București, Editura Politică, 1976, 

pp. 156-157. 
6 Nicolae Ceaușescu, România pe drumul construirii..., vol. 20: Aprilie-octombrie 1980, București, 

Editura Politică, 1981, pp. 190-191. 



100 

astăzi – a transformărilor revoluționare, întărirea continuă a patriei, a independenței și 

suveranității sale!‛7.  

Propaganda comunistă se afla în strânsă legătură cu educaţia, întrucât 

şcoala avea rolul de a forma viitorii cetăţeni ai României socialiste. Manualul 

şcolar unic reprezenta un instrument de propagandă, menit să contribuie la 

educarea comunistă a elevilor8. Discursul ceaușist asupra istoriei era preluat în 

manualele pentru copii. Pentru reflectarea discursului istoric, în studiul de față 

au fost alese manuale pentru clasa a IV-a – Istoria Patriei – ce prezintă istoria 

românilor din Antichitate până în timpul României comuniste, manualul de 

clasa a VI-a ce tratează Evul Mediu, manualul de clasa a VIII-a ce tratează 

Antichitatea și Evul Mediu și manualul de clasa a IX-a dedicat Istoriei Moderne 

a României. 

Concepte precum „independență‛, „suveranitate‛, „libertate‛ sau „luptă 

pentru pace‛ au reprezentat o constantă atât a discursului ceaușist, cât și a 

propagandei comuniste din anii `80. Aceste concepte au fost aplicate și în 

prezentarea politicii externe duse de voievozii români, precum și în cazul 

răscoalelor țărănești. în discursul istoric, naționalismul era îmbinat cu 

ideologia marxist-leninistă. Pentrua a întări acest argument, vor fi prezentați 

voievozii Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Ion Vodă cel Viteaz9, 

Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir. De asemenea, 

accentul va cădea și asupra celor mai importante evenimente de revoltă ale 

românilor, și într-un final a celor de triumf. 

În manuale, poporul român din Evul Mediu era considerat „stâncă 

neclintită de peste două mii de ani‛10, care se mândrește cu strămoșii daci și 

romani. Motivele sale de mândrie erau că a trăit permanent pe un „pământ 

bogat și frumos, pe care de-a lungul veacurilor, l-a muncit, l-a înfrumusețat și l-a 

apărat de cotropitori‛11. În continuare, se mai afirma că „în vremurile cele mai grele 

7 Nicolae Ceaușescu, România pe drumul constuirii..., vol. 28: Noiembrie 1984-iulie 1985, 

București, Editura Politică, 1985, p. 455. 
8 Cosmina Cristescu, Cristina Pipoş, „Comandamentele tematice de propagandă ale poeziei 

şcolare din Epoca Ceauşescu‛ în Florin S. Soare (coord.), Politică şi societate în epoca 

Ceauşescu, Iaşi, Editura Polirom, 2013, pp. 103-104. 
9 Am preferat să folosesc denumirea din istoriografia comunistă, în dauna celei actuale (Ioan 

Vodă cel Cumplit), pentru a oferi relevanță prezentării domnitorului. 
10 Dumitru Almaș, Eleonora Fotescu, Istoria Patriei: manual pentru clasa a IV-a, Editura 

Didactică și Pedagogică, București, 1988., p. 20. 
11 Ibidem. 
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și cele mai tulburi, poporul român a stat neclintit pe acest pământ al patriei, cum 

neclintită stă stânca în mijlocul furtunilor‛12.  

Însă, aspectul cel mai important atribuit poporului român era faptul că 

„luptând împotriva cotropitorilor, nu s-a apărat numai pe sine, ci a înfruntat multe 

năvăliri și primejdii care, fără lupta poporului român, s-ar fi abătut asupra popoarelor 

din apusul Europei și le-ar fi pricinuit multe nenorociri‛13. Prin urmare, teritoriul 

românesc era considerat scutul Europei. 

Evul Mediu românesc era unul de luptă pentru supraviețuirea statală a 

celor trei țări române – Moldova, Transilvaia, Țara Românească. Principalul 

pericol era Imperiul Otoman, cu care fiecare domnitor considerat important s-a 

confruntat timp de cinci secole. 

Dintre preferații epocii medievale se afirma imaginea domnitorului 

Mircea cel Bătrân, un simbol politic ce a început să ocupe un loc privilegiat, 

mai ales începând cu anul 1986, ce marca împlinirea a 600 de ani de la urcarea 

sa pe tron. Domnitorul părea a întruchipa toate calitățile ce aveau să-l anunțe 

pe Ceaușescu, singura modificare fiind numele – Mircea cel Bătrân a devenit 

„cel Mare‛: a beneficiat de o domnie lungă, neîntreruptă, plină de măreție și 

succese militare și geopolitice, prin stăpânirea Dobrogei și datorită victoriei în 

bătălia de la Rovine14. În acest sens, domnitorului i se făcea următorul portret: 

„În istoria poporului român, Mircea cel Mare (1386-1418), domnul Țării Românești, 

ne apare drept una din cele mai puternice personalități. Uns în scaun în vremi ce 

anunțau mari confruntări cu Imperiul Otoman, se remarcă prin abilitatea politică și 

prin calitățile de oștean viteaz. Un cronicar turc îl numește, pe bună dreptate, <<cel 

mai viteaz și mai ager dintre principii creștini>>. Mircea Voievod a fost un luptător 

pentru independența țării, un hotărât apărător al civilizației europene‛15. 

Ideologia marxistă se face simțită prin prezentarea răscoalelor țărănești. 

Prima răscoală majoră din istoriografia comunistă a fost răscoala de la Bobâlna, 

din 1437, condusă de Gheorghe Doja, deoarece reprezenta o „luptă de clasă‛ – 

țărănimea română împotriva stăpânirii străine. Cauzele răscoalei erau 

prezentate ca fiind „asuprirea feudală și, în special, a limitării drepturilor de 

strămutare‛16. Se punea accent pe faptul că țărănimea a dat dovadă de forță, 

capacitate de organizare și conștiință a libertății. După înfrângerea răscoalei, 

                                                           
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Simona Preda, Patrie română, țară de eroi!, București, Editura Curtea Veche, 2014, p. 295. 
15 Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Ion Câmpeanu, Istoria antică și medie a românilor: 

manual pentru clasa a VIII-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988, p. 122. 
16 Ibidem, p. 159. 
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dieta Transilvaniei a stabilit robota de o zi pe săptămână, a legat țărănimea de 

glie, prin „suprimarea dreptului de strămutare‛17 și a încheiat „Unio trium 

nationum‛, prezentaată ca „uniune a nobililor, mai marilor sașilor și secuilor, 

împotriva țărănimii‛18. 

Iancu de Hunedoara a jucat un rol foarte important în manualele de 

istorie ale anilor `80, fiind prezentat drept „om deosebit de vrednic‛19. Datorită 

victoriilor în numeroasele războaie duse împotriva turcilor, se scria că acesta „a 

fost slăvit ca un mare binefăcător, ca un apărător al libertății. Merita această cinste: 

douăzeci de ani n-a lăsat spada din mână, zăgăzuind cu oștenii pe care i-a condus 

puhoiul otoman, la Dunăre‛20. 

În Istoria Patriei se menționa că dintre toate războaiele purtate împotriva 

Imperiului Otoman, cele din timpul lui Vlad Țepeș, ajuns pe tronul Țării 

Românești în 1456, sunt considerate cele importante „fapte de vitejie‛21. Țepeș 

era prezentat drept un domnitor bun, care a curățat țara de „hoți, de leneși, de 

netrebnici‛, pedepsindu-i cu tragerea în țeapă, ajutându-i pe negustorii și 

meșteșugarii harnici pentru îndeplinirea muncii cu folos.  

Despre atacul de noapte de la Târgoviște, asupra taberei sultanului 

Mahomed din 1462, s-a scris astfel: „Neuitat a rămas în istorie atacut dat, într-o 

noapte, împotriva taberei lui Mahomed, cu o ceată de oșteni îmbrăcați turcește. Vlad-

Vodă a încercat să ajungă la cortul sultanului: să-l pedepsească pentru neomenia de a-i 

fi călcat țara‛22. Însă, Mahomed nu a fost ucis și, în cele din urmă, Vlad Țepeș a 

fost înlăturat de pe tron. Cu toate acestea, domnitorul rămâne, în manualele de 

istorie, voievodul care a sfidat un mare imperiu, pe al cărui sultan a fost la un 

pas de a-l ucide. 

În continuare, o mare personalitate a istoriei medievale românești era 

considerat domnitorul moldovean Ștefan cel Mare, despre care se menționa că 

a avut un rol aparte. Acesta era prezentat drept un mare conducător, iubitor de 

pace: „Bun organizator de țară, conducător drept și respectat diplomat iscusit, 

strălucit comandant s-a bucurat de faimă europeană. În timpul domniei sale Moldova 

s-a bucurat de un deosebit prestigiu internațional‛23.

17 Ibidem. 
18 Ibidem., p. 121. 
19 Dumitru Almaș, Eleonora Fotescu, op. cit., p. 45. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem., p. 47. 
22 Ibidem. 
23 Lucia Georgian, Vasilica Neagu, Istoria evului mediu: manual pentru clasa a VI-a, Editura 

Didactică și Pedagogică, București, 1987, p. 124. 
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Domnia sa era una considerată ca „bogată în fapte mari și vitejești‛, iar 

voievodul „foarte iubitor de pace, de înțelegere între oameni și popoare‛, ceea ce l-ar 

fi determinat să ducă o politică pacifistă față de vecini. Voievodul este absolvit 

de orice vină pentru purtarea războaielor, considerându-se că „vinovat n-a fost 

el, ci numai aceia care au ridicat sabia asupra Moldovei‛24. Prin urmare, Ștefan nu 

a fost niciodată agresor, ci apărător de țară în toată războaiele. Această 

prezentare se pliază mitului „cetății asediate‛, conform căreia țările române au 

trăit, în permanență, sub amenințarea străină. 

Domnitorul moldovean Ion Vodă cel Viteaz (1572-1574) era considerat 

cel mai important domnitor din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, datorită 

luptei antiotomane pe care a reluat-o pentru recâștigarea independenței 

Moldovei. Acesta a fost important pentru istoriografia comunistă deoarece a 

desfășurat o acțiune de confiscare a moșiilor mănăstirești, supunând clerul 

controlului statului, în egală măsură sprijinind țărănimea liberă și pe răzeși, 

considerați o importantă forță militară. Elementul ideologic este reprezentat de 

faptul că se bizuia pe țărani în armată, aceștia din urmă purtându-i, conform 

unui izvor (nespecificat în manual de clasa a VI-a) – „o deosebită credință și iubire 

pentru Ion vodă‛25.  

La rândul său, domnitorul se pliază mitului „cetății asediate‛, datorită 

politica sale externe. Astfel, angajat în lupta antiotomană, domnitorul a dorit ca 

Moldova să se alăture puterilor creștine, fapt ce a atras de la sine intervenția 

turcilor. Astfel, a avut loc bătălia de la Jiliștea, în aprilie 1574, unde domnitorul 

moldovean a ieșit izbăvitor în fața Înaltei Porții. Imperiul Otoman a răspuns 

printr-o nouă intervenție, ce a atras, în condițiile trădării boierimii, înfrângerea 

de la Roșcani. Trădarea boierimii a pus capăt nu numai vieții domnitorului, ci 

și luptei antiotomane deoarece boierimea era înclinată tot mai mult spre ideea 

unui regim politic sub controlul ei26. 

Cel mai important domnitor medieval în istoriografia comunistă, ce a 

beneficiat și de afinitatea lui Ceaușescu, a fost domnitorul Țării Românești, 

Mihai Viteazul (1593-1601). Naționalismul este un factor foarte important în 

cazul său. Despre domnia acestuia se afirma că a deschis o nouă epocă în 

istoria poporului român, ce s-a desfășurat sub semnul înfăptuiri politice a 

unirii Țărilor Române. Voievodul român era prezentat drept un „militar 

înzestrat cu calități excepționale‛ și „diplomat care a știut să aprecieze momentele 

istorice grave pe care le traversa țara‛. Domnitorul era considerat, asemeni lui 

                                                           
24 Dumitru Almaș, Eleonora Fotescu , op. cit., pp. 52-53. 
25 Ibidem, p. 150. 
26 Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Ion Câmpeanu, op.cit., pp. 150-151. 
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Mircea cel Bătrân, un „apărător al civilizației europene‛, ceea ce îl făcea un 

continuator al acestei tradiții a istoriei medievale a românilor. Despre voievod 

se afirma că a avut o personalitate puternică, iar reușitele sale militare sunt 

considerate „de răsunet european‛27. 

În manuale, se făcea o conexiune între unirea lui Mihai Viteazul și cea 

din 1859, aceasta din urmă considerată ideal al tuturor românilor, ca urmare a 

celei anterioare. Astfel, unirea era „un fapt obiectiv, necesar așa cum vor fi și 

împlinirile de mai târziu‛. Importanța sa istorică era următoarea: „Istoria însăși a 

confirmat justețea și necesitatea obiectivă a actului săvârșit de Mihai Viteazul, prin 

realizarea ulterioară a idealului său – ideal al tuturor românilor – prin înfăptuirea, în 

epoca modernă, a statului național român unitar.‛28 

Moartea sa era considerată una care i-ar fi deranjat foarte mult pe 

români. Acestuia i se aduc numeroase laude pentru reușitele din timpul vieții:  

„Spada lui a lucit biruitoare la Dunăre și deasupra Carpaților. A fost cel dintâi 

unificator al țării. A cucerit multe victorii, de aceea, poporul l-a numit „Viteazul‛ și l-

a slăvit în cântece: Auzit-ați de-un Mihai/ Ce sare pe șapte cai / De strigă Stambulul 

vai?/ El e domnul cel vestit/Care-n lume a venit/ Pe luptat și biruit.‛29. 

Domnia lui Mihai Viteazul este relevantă pentru naționalismul istoric. 

Acesta este plasat printre ceilalți mari voievozi ai evului mediu românesc, prin 

concluzia lecției din Istoria Patriei despre voievodul român: „Faptele strălucitoare 

ale lui Mihai Viteazul ca și cele ale lui Ștefan cel Mare, Iancu de Hunedoara și Vlad 

Țepeș au arătat că românii au știut să înfrunte prin luptă imperiile vecine apărându-și 

cu eroism independența‛30. 

Domnia lui Constantin Brâncoveanu în Țara Românească era considerată 

una strălucită. Voievodul era considerat printre „cei mai de seamă domnitori ai 

Țării Românești‛31, domn care „a căutat să fie printre cei mai vrednici de cinstire‛32. 

Conform manualului Istoria Patriei, în timpul domniei sale (1689-1714), a fost 

un iscusit conducător care a dorit ca teritoriul țării să nu fie invadat de armate 

străine, turcești sau austriece, ci să câștige cât mai multă independență. 

Pentru a scăpa țara de Imperiul Otoman, acesta a făcut o înțelegere 

secretă cu țarul Petru al Rusiei, promițându-i că-i va sprijini armata cu hrană 

atunci când va ajunge la Dunăre. Însă, odată ce a aflat sultanul turc, folosindu-

27 Ibidem, p. 171. 
28 Ibidem, p. 179. 
29 Dumitru Almaș, Eleonora Fotescu, op. cit., p. 69. 
30 Ibidem, p. 70. 
31 Ibidem, p. 72. 
32 Ibidem. 
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se de „pâra unor boieri care-l urau pe acest domn‛, l-a eliminat din domnie și l-a 

adus la Istanbul, unde se scrie că a fost ucis de călăi odată cu cei patru fii ai săi. 

Moartea lui este prezentată drept o „cruzime nemaipomenită‛ care „a îngrozit 

lumea‛, iar Brâncoveanu – condamnat pe nedrept „s-a jertfit în marea lui dorință 

de a elibera țara de jug străin.‛33 

Domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir (1710-1711) era prezentat drept 

unul dintre cei mai străluciți învățați din acea perioadă. De asemenea, era 

important de menționat faptul că „el a cunoscut îndeaproape suferințele poporului 

român subjugat de turci și nutrea nădejdea de a-l mântui de ele, eliberând țara de sub 

stăpânirea otomană‛34. Urmarea acestei dorințe este înțelegerea din 1710, cu țarul 

Petru al Rusiei, de a lupta împreună împotriva turcilor. Poporul și-ar fi arătat 

devotamentul față de țară, prin faptul că „a sărit la luptă, cu mic cu mare‛35, iar 

bătălia s-a dat la Stănilești, lângă Prut. Patru zile atacurile turcilor au fost 

respinse. Însă, forțele ruso-moldovene au fost înfrânte, ceea ce a dus la 

retragerea armatei rusești din Moldova, iar Dimitrie Cantemir a trebuit să 

părăsească domnia și să plece, în exil, în Rusia.  

Dimitrie Cantemir era considerat important datorită dorinței sale de a 

elibera țara de sub otomani, așa cum reiese din următoarea afirmație: „Cu toate 

că a domnit foarte puțin, numele lui s-a înscris, totuși, în istorie, în șirul luptătorilor 

pentru independență și libertate.‛36 

Se poate observa accentul pus pe lupta pentru independență, jertfa 

împotriva dușmanului pentru libertatea țării și eroismul dovedit în războaiele 

împotriva invadatorilor. Aceste aspecte sunt revelatoare pentru perioada 

ceaușistă, întrucât Partidul Comunist se prezenta drept un continuator al 

luptelor de secole de care dăduse dovadă poporul român, mai cu seamă în 

Evul Mediu, prezentat ca o permanentă epocă de luptă împotriva străinilor 

care doreau să ocupe țările române. 

A doua mare răscoală din istoriografia comunistă a fost cea condusă de 

Horea, Cloșca și Crișan, din 1784. Cu 200 de ani mai târziu, la aniversarea 

acesteia din 1984, era prezentată drept o revoluție de eliberare. Totuși, 

manualul de clasa a VIII-a din 1988, nu îi conferea acest statut, ci unul de „mare 

răscoală populară‛. 

Aceasta a fost prezentată drept punctul culminant al luptei iobagilor din 

Transilvania, în secolul al XVIII-lea, împotriva asupririi feudale, pe care a 

                                                           
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p. 73. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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zguduit-o puternic, anunțând începutul destrămării sale. În acest caz, ideologia 

marxistă primează în dauna naționalismului. Discursul istoric era următorul: 

„Pe fondul vechilor contradicții de clasă, al opresiunii sociale și naționale, 

răscoala din anul 1784 a fost rezultatul agravării continue, îndeosebi a sarcinilor 

feudale de-a lungul sec. al XVIII-lea, în condițiile începuturilor destrămării orânduirii 

feudale. Asuprirea cea mai gravă a exercitat-o nobilimea, dar deosebit de împovărătoare 

erau și obligațiile către statul austriac‛37. 

De asemenea, se considera că răscoala ar fi zguduit orânduirea feudală a 

Transilvaniei: „Prin loviturile date, prin ecoul larg pe care l-a stârnit, răscoala lui 

Horea a rămas pentru țărănime un veșnic îndemn la luptă. Ea constituie o pildă vie a 

<<hotărârii cu care țărănimea s-a ridicat împotriva asupririi sociale și naționale, 

pentru o viață mai bună și mai dreaptă>>. Ea a arătat forța poporului român‛38. 

Momentele revoluționare din istoria națională au reprezentat prilejuri 

pentru inserturi propagandistice ce lăudau revoluționarii, și acuze dure la 

adresa celor aflați la conducerea țărilor române, „exploatatorii‛ sau „asupritorii‛, 

cum erau denumiți în limbajul marxist. Aceste trăsături reies din textele 

istorice ale manualului Istoria modernă a României. Manual pentru clasa a IX-a, 

întocmit de Elisebeta Hurezeanu, Gheorghe Smarandache și Maria Totu în mai 

multe ediții, în perioada 1977-1989. Ediția manualului ales în studiul de față 

este cea din 1989. 

Istoria modernă a României debutează cu Revoluția de la 1821. Aceasta 

era prezentată într-un mod profund naționalist, citându-se Programul Partidului 

Comunist, ce reflecta poziția regimului: „Revoluția din 1821 condusă de Tudor 

Vladimirescu marchează începutul istoriei moderne a României, un moment de 

cotitură în lupta pentru libertate, dreptate socială, pentru scuturarea jugului 

dominației străine și afirmarea drepturilor naționale ale poporului român‛39. 

La 23 ianuarie 1821, la Padeș, Tudor a lansat vestita sa „Proclamație către 

țară‛, către „tot norodul omenesc, indiferent de nație‛, cerându-i „să se răscoale 

împotriva tuturor asupritorilor‛. Motivul adeziunii „entuziate a poporului la 

revoluție‛, era constituit de „conținutul social al proclamației reflectat prin 

precizările referitoare la jertfirea averilor <<rău agonisite>>, desființarea privilegiilor 

boierești, dreptate și slobozenie‛40. În contexul Revoluției, anul 1821 era considerat 

semnificativ în istoria României deoarece a dus la înlăturarea regimului 

37 Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Ion Câmpeanu, op.cit., p. 213. 
38 Ibidem., p. 217. 
39 Elisabeta Hurezeanu, Gheorghe Smarandache, Maria Totu, Istoria modernă a României: 

manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1989, p. 14. 
40 Ibidem. 
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fanariot, ducând la o „regenerare socială și națională‛, ceea ce însemna că 

revoluția a contribuit la „cristalizarea conștiinței naționale a poporului român‛41. 

Următorul moment semnificativ în istoria țării era Revoluția de la 1848, 

prezentat preponderent în discursul marxist, însă combinat cu naționalismul 

promovat de PCR. Revoluția era considerată drept „calea prin care își puteau găsi 

înfăptuirea multiplele obiective social-economice, politice, naționale: emanciparea 

maselor țărănești de servituțile feudale și împroprietărirea lor cu pământ, cucerirea 

libertăților democrat-burgheze, eliberarea națională a popoarelor aflate sub asuprire 

străină, formarea de state naționale unitare‛42. 

Unitatea politică a tuturor românilor și cucerirea independenței erau 

considerate obiective strategice ale luptei românilor în întreaga lor istorie. În 

același timp, trecerea la o nouă societate, superioară, impunea eliberarea 

țăranilor aserviți și împroprietărirea lor cu pământ, înlocuirea relațiilor sociale 

și de producție feudale cu relațiile capitaliste, dar mai important „înlăturarea 

puterii de stat feudale și preluarea puterii politice de către burghezie‛43. 

Importanța discursului istoric al partidului, reflectat în Programul 

Partidului Comunist Român, se face din nou prezentă, întrucât este vorba despre 

o nouă revoluție, care „a constituit un moment crucial în trecerea României de la 

feudalism la capitalism, a dat un puternic impuls creșterii conștiinței de sine a 

poporului român, a exprimat hotărârea moldovenilor, muntenilor și transilvănenilor de 

a sfărâma vechile relații feudale, de a deschide calea noii orânduiri, de a făuri unitatea 

națională în cadrul frontierelor unuia și aceluiași stat, de a înainta neabătut pe drumul 

progresului și democrației‛44. 

Concluzia pe care o trăgeau autorii manualului de clasa a IX-a era că în 

revoluția de la 1848, „poporul român a înțeles că are destulă putere și pricepere ca să 

alunge oamenii vechii orânduiri și să întocmească o orânduire nouă, mai bună. *...+ 

Ideile revoluționare din 1848, amintirea faptelor eroice săvârșite de Nicolae Bălcescu și 

Avram Iancu au însuflețit mult lupta poporului nostru. În curând, el va înfăptui 

unirea și va cuceri independența‛45. 

Unirea de la 1859 era prezentată drept un eveniment căruia s-a opus 

marea boierime, sultanul Imperiului Otoman și împăratul Austriei, însă aceștia 

„n-au putut înfrânge voința poporului‛46, care a ales ca domnitor în Moldova pe 

                                                           
41 Ibidem, p. 20. 
42 Ibidem, p. 35. 
43 Ibidem, p. 36. 
44 Ibidem, p. 49. 
45 Ibidem, pp. 92-93. 
46 Ibidem, p. 97. 
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Alexandru Ioan Cuza, la 5 ianuarie 1859, unul dintre conducătorii revoluției 

din 1848, iar pe 24 ianuarie, în același an, a fost ales și în Muntenia. Noul domn 

era foarte important pentru regimul comunist datorită reformelor făcute, 

favorabile țăranilor și a faptului că odată cu inaugurarea domniei sale, statul 

român modern a început să prindă contur. Despre Cuza se afirma că nutrea: „o 

mare dragoste de popor‛47, iar în momentul depunerii jurământului noului domn, 

Mihail Kogălniceanu i-ar fi spus lui Cuza: „Fii bun, fii blând, fii bun mai ales 

pentru cei care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi‛48. 

Domnia lui Cuza lua sfârșit prin abdicarea forțată, la 11 februarie 1866. 

România modernă, deși lipsită de o parte însemnată a teritoriului său național 

era edificată, și de ea se legau, speranțele tuturor românilor. Cuza era prezentat 

drept un veritabil erou: 

„Activitatea patriotică, plină de sacrificiu și devotament nemărginit față de țară, 

față de poporul român, pe care l-a iubit și slujit, în viitorul căruia a crezut, l-au înălțat 

pe Al. I. Cuza, domnul unirii, în rândurile eroilor nemuritori ai neamului. [...] În 

adevăr, în istoria furtunoasă de luptă continuă a poporului nostru pentru existența 

națională, pentru libertate și unitate, pentru dreptate și progres, Al. I. Cuza se distinge 

ca un mare înaintaș, făuritor de țară nouă, ca simbol al renașterii și veșniciei 

românești‛49. 

Următorul eveniment semnificativ al epocii moderne era Războiul de 

Independență. Independența era momentul ultim al luptei pentru libertate 

statală a românilor, începută de voievozii medievali. Data proclamării 

independenței era 9 mai, și nu 10 mai, deoarece ar fi dus cu gândul la vechea zi 

națională a Regatului României. Istoria Patriei prezintă reacția populației țării la 

momentul proclamării independenței de stat ar fi fost una de bucure și 

înfsuflețire patriotică fără margini: „Soldații porneau veseli, cântând cântece de 

vitejie. Acest entuziasm dovedea ardoarea cu care poporul român urmărea cucerirea 

independenței. *...+ Nu i-au înspăimântat nici ploaia de gloanțe și șrapnele dușmane, 

nici întăriturile, nici dârzenia cu care se apărau turcii, nici miile de morți căzuți sub 

parapete 50. 

În continuare, în același manual, se făcea simțit elementul naționalist 

prin intermediul poeziei lui Vasile Alecsandri, care prezenta „vitejia ostașilor 

români‛: „Prin foc, prin spăngi, prin glonți, prin fum,/ Prin mii de baionete./ Urcăm, 

47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, p. 68. 
50 Dumitru Almaș, Eleonora Fotescu, op. cit.., p. 101. 
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luptăm... iată-ne-acum/ Sus, sus, la parapete,/ Alah! Alah! Turcii răcnesc,/ Sărind pe 

noi o sută./ Noi punem steagul românesc/ Pe crâncena redută.‛51 

Rolul monarhiei în obținerea independenței era ignorat, întrucât 

ideologia marxistă se făcea simțită prin prezentarea, rolul popular: „Prin 

obiectivele sale, prin felul în care a fost purtat și susținut, războiul din 1877-1878 a 

avut un profund caracter național și popular. Cea mai mare participare la cucerirea 

independenței au avut-o masele populare. Din rândul țărănimii s-au jertfit pe front, 

pentru libertatea patriei, mii de eroi‛52. 

Încheierea lecției de clasa a IX-a stă sub accentuarea încununării luptei 

strămoșești pentru libertate, concretizată prin victoria din Războiul de 

Independență: „După cinci veacuri și jertfe eroice, marea bătălie pentru cucerirea 

independenței României s-a încheiat‛53. 

Prezentarea faptelor de vitejie ale românilor în manuale, indiferent de 

gradul de veridicitate, a dorit să pună „lupta pentru independență‛ a țărilor 

române în evidență, pentru a demonstra un rol aparte jucat de români în 

istorie. Așa cum s-a văzut, domnii medievali erau considerați adversari pe 

măsura Imperiului Otoman, ale căror victorii le-ar fi conferit faimă europeană. 

Astfel, aceștia au fost prezentați într-o lumină pozitivă, ceea ce a pus în umbră 

părțile negative, ignorate de istoriografia postcomunistă. Același caz se aplică 

pentru realizările istorice ale românilor din secolul al XIX-lea. 

Deși ideologia marxistă s-a manifestat în lecțiile manualelor, 

naționalismul a fost predominant. Prin urmare, se manifestă monopolul 

regimului asupra istoriei, ce a fost influențată profund de propaganda 

comunistă ce a rescris-o, de-a lungul istoriei, în conformitate cu interesele de 

moment. 

 

 

 

 

                                                           
51 Ibidem, p. 102. 
52 Elisabeta Hrezeanu, Gheorghe Smarandache, Maria Totu, op. cit., p. 95. 
53 Ibidem, p. 103. 
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GHEORGHE CAZACU 

Abstract. The author of the article tries to analyze the European integration option 

in the Republic of Moldova since 2009. The article is based on an analysis of the most 

important cultural and political options of the Moldavian society - the European 

integration and strengthening the relations with the Russian Federation. The main idea is 

that Moldavian society is divided between these two options and it is very difficult to 

promote European integration in such conditions. The conclusion of this article is that the 

situation in Moldova will remain mostly unchanged in the next years. 

Keywords. European Union, Integration, Republic of Moldova, Russian 

Federation. 

Anul 2009 reprezintă un moment deosebit de important în istoria 

Republicii Moldova. Evenimentele petrecute în urmă cu 10 ani reprezintă 

momente de o maximă importanță istorică pentru acest tânăr stat apărut pe 

harta politică a lumii ca urmare a disoluției Uniunii Sovietice în 1991. Analiza 

cronologico-factuală ne va ajuta să înțelegem importanța schimbării de 

guvernare petrecute în Republica Moldova în vara lui 2009 și ne va fi utilă în 

încercarea de a explica evoluția ulterioară a luptei politice din această țară în 

anii ce au urmat. Acest tip de analiză este important atât din perspectiva 

necesității de a înțelege mult mai bine realitățile politice din Republica 

Moldova, cât și din cauza faptului că până la alegerile parlamentare din 

Republica Moldova din 2019 a mai rămas ceva mai mult de o lună1. 

 Doctorand, an. III, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie,

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Marcela Sălăgean.
1 ***, Parlamentul Republicii Moldova amână alegerile legislative pentru februarie 2019,

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/07/27/parlamentul-republicii-moldova-

amana-alegerile-legislative-pentru-februarie-2019--151848, accesat în data de 24 ianuarie

2019.

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/07/27/parlamentul-republicii-moldova-amana-alegerile-legislative-pentru-februarie-2019--151848
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/07/27/parlamentul-republicii-moldova-amana-alegerile-legislative-pentru-februarie-2019--151848
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Perioada de după 2009 a fost una în care cele două curente de gândire 

geopolitică (integrarea europeană a Republicii Moldova și integrarea 

eurasiatică a țării) s-au aflat într-un continuu concurs și lupte puternice au fost 

date pentru ca reprezentanții acestor curente să poată gusta din succesul politic 

în Republica Moldova. Acesta va fi cadrul în care voi analiza dinamica 

înregistrată de opțiunea europeană în Republica Moldova în ultimii 10 ani. 

Analiza comparativă între curentul euro-atlantic de gândire geopolitică și cel 

eurasiatic ne va ajuta să înțelegem evoluția sinuoasă înregistrată de opțiunea 

de integrare europeană a Republicii Moldova. Ultimii 10-15 ani sunt marcați de 

oscilarea Republicii Moldova între Uniunea Europeană și C..S.I., oscilare care 

determină politica externă a țării și acum. Perioada de referință a fost marcată 

de intensificarea relațiilor dintre Republica Moldova și uniunea Europeană2, de 

semnarea, în 1994, a Acordului de Parteneriat și Cooperare (APC) dintre UE și 

Republica Moldova3, intrarea Republicii Moldova sub incidența Parteneriatului 

Estic al Uniunii Europene4, semnarea, în 2014, a Acordului de Asociere între 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum și a Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător56. Multitudinea de evenimente consemnate în 

relațiile dintre Uniunea Europeană și republica Moldova, precum și oscilarea 

opțiunilor electoratului din această țară după anul 2009 au constituit factori ce 

trebuie analizați în vederea obținerii unei înțelegeri cât se poate de elaborată cu 

referire la Republica Moldova. 

 

Republica Moldova - stat situat între două blocuri geopolitice 

 

Dacă este să ne uităm la dimensiunile teritoriului Republicii Moldova, 

atunci vom ajunge la concluzia că această țară de mici dimensiuni raportat la 

                                                           
2 ***, Relațiile RM-UE, http://www.mfa.gov.md/despre-relatiile-rm-ue/, accesat în data de 30 

ianuarie 2019. 
3 Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) dintre UE și Republica Moldova, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN, accesat în 

data de 30 ianuarie 2019. 
4 Ce este Parteneriatul Estic?, http://www.mfa.gov.md/totul-despre-pae/, accesat în data de 

30 ianuarie 2019. 
5 Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 

http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf, accesat în data de 30 

ianuarie 2019. 
6 Deep and Comprehensive Free Trade Area EU-Republic of Moldova, 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/argumentaire_

en.pdf, accesat în data de 30 ianuarie 2019. 

http://www.mfa.gov.md/despre-relatiile-rm-ue/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN
http://www.mfa.gov.md/totul-despre-pae/
http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/argumentaire_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/argumentaire_en.pdf
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dimensiunile statelor europene. Acest fapt, precum și lipsa de resurse 

importante de care să dispună țara, face din Republica Moldova un stat 

vulnerabil în fața amenințărilor de ordin extern. În această ordine de idei se 

cuvine a menționa faptul că viața politică din Republica Moldova este 

influențată în mod decisiv de situarea țării între două lumi geopolitice. Pe de o 

parte, frontiera de vest a țării, situată pe cursul râului Prut, reprezintă limita 

estică a Uniunii Europene și a N.A.T.O. Pe de altă parte însă, limita estică a 

țării se învecinează cu ceea ce eu obișnuiesc să numesc „lumea rusă‛7. Situarea 

Republicii Moldova între Uniunea Europeană și proximitatea Federației Ruse 

face din această țară o zonă dependentă de imperativele geostrategice specifica 

celor două spații. Din perspectiva poziționării geografice și a interferențelor 

culturale ale Republicii Moldova și ale Ucrainei care, de asemenea se află într-o 

situație relativ asemănătoare, cu cele două lumi geopolitice contribuie la 

scindarea societății moldovenești și ucrainene în două tabere – una pro 

europeană și alta pro rusă8. Poziționarea Republicii Moldova între cele două 

lumi geopolitice determină scindarea societății și a elitei politice, precum și 

starea de instabilitate politică perpetuă în care se află țara încă din 1991. 

 Pe de altă parte însă, trebuie remarcat faptul potrivit căruia disoluția 

Uniunii Sovietice910 și dispariția comunismului de pe harta Europei în urmă cu 

7 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, p. 14-22. Autorul discută în mai multe 

locuri din lucrarea sa cu referire la amplasarea Republicii Moldova și a Ucrainei între mai 

multe ansamble geopolitice. De asemenea, trebuie remarcat faptul că autorul aduce o 

contribuție inovativă ce ține de analiza relevanței arealului moldo-ucrainean din perspectivă 

geoeconomică, geostrategică, geoculturală, geopolitică, geoetnică. Tot în această ordine de 

idei, trebuie menționat faptul că printre lucrările importante privitoare la amplasarea 

Republicii Moldova între lumea Occidentală și Rusia, precum și la realitățile etnoculturale 

din Republica Moldova sunt importante producții istoriografice mai noi precum: Sorin 

Bocancea, Radu Carp, Calea Europeană a Republicii Moldova, Iași, Adenium, 2016 și Dorin 

Cimpoeșu, Sergiu Mustață, Basarabia la un secol de la Marea Unire: o istorie politică a Republicii 

Moldova (1991-2018), Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2018.  
8 Oleg Serebrian, Va exploda Estul? Geopolitica spațiului pontic, Chișinău, Ed. Cartier, 2006; 

Nicholas Dima, Basarabia şi Bucovina în jocul geopolitic al Rusiei, Cluj-Napoca, Sincron, 1998. 
9 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard. America’s primacy and its imperatives, Basic 

Books, 1998, p. XIII.  
10 „Putin: Destrămarea URSS este cea mai mare catastrofă geopolitică‛, 

https://www.publika.md/putin-destramarea-urss-este-cea-mai-mare-catastrofa-geopolitca-

_574871.html, accesat în data de 30 ianuarie 2019. 

https://www.publika.md/putin-destramarea-urss-este-cea-mai-mare-catastrofa-geopolitca-_574871.html
https://www.publika.md/putin-destramarea-urss-este-cea-mai-mare-catastrofa-geopolitca-_574871.html
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trei decenii au creat un gol pe harta bătrânului continent11. Cunoscutul 

specialist Robert D. Kaplan discuta despre faptul că Relațiile din regiune vor fi 

determinate de relațiile dintre Occident și Rusia, precum și de capacitatea 

Europei Centrale și de Est de a genera noi state născute din cenușa 

comunismului unele state stabile și puternice12. Din acel moment, Marile Puteri 

europene (fie că ne referim la Occident sau la Federația Rusă sau chiar la 

Statele Unite ale Americii) au încercat să atragă aceste state, aflate în devenire, 

de partea lor13. Interferența intereselor Marilor Puteri asupra zonei Europei 

Centrale și de Est a contribuit, în mod decisiv și (posibil) ireversibil la 

scindarea societățile din aceste state. Acest lucru este vizibil în alegerile 

parlamentare și prezidențiale ce au avut loc în Republica Moldova după data 

de 5 aprilie 2009. De asemenea, trebuie amintit faptul potrivit căruia Vitalie 

Ciobanu amintește faptul că „problema care s-a pus în cazul Republicii 

Moldova nu avea în vedere doar capacitatea acesteia de a efectua tranziția de 

la un sistem centralizat de comandă la unul democratic și capitalist, ci într-o 

măsură încă și mai mare, ea a vizat identitatea acestei formațiuni statale‛14 . 

 

2009-2010: Perioadă idilică pentru opțiunea europeană a Republicii 

Moldova 

 

Alegerile din 5 aprilie și 29 iulie 2009 au pus bazele unei noi perioade 

marcate de turbulențe și de reforme în Republica Moldova. Perioada de 10 ani 

ce a urmat schimbului de guvernare realizat la 29 iulie 2009 a fost marcată de o 

perpetuă instabilitate politică și de confruntare politică între susținătorii ideii 

de integrare europeană și cei ce își doresc integrarea Republicii Moldova în 

Uniunea Vamală promovată de Federația Rusă. Totuși, la momentul finalului 

deceniului trecut, viitoarele turbulențe păreau să fie de domeniul unui viitor 

îndepărtat, iar opțiunea europeană a Republicii Moldova părea să fie un vis 

frumos al întregii națiuni. 

Trebuie remarcat faptul că în această perioadă au luat avânt noi lideri 

carismatici și mai multe formațiuni politice ce se considerau apărătoare și 

                                                           
11 Alexandru Baltag, Aria Moldo-Ucraineană. Jocuri geopolitice între Occident și Rusia, Teză de 

Doctorat, Universitatea „Babeș-Bolyai‛, Facultatea de Istorie, Domeniul Relații 

Internaționale și Studii Europene, Cluj-Napoca, 2012, p. 14. 
12 Robert D. Kaplan, Răzbunarea Geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta 

împotriva destinului, București, Litera, 2014, p.194. 
13 Ibidem. 
14 Vitalie Ciobanu, Anatomia unui faliment geopolitic: Republica Moldova, Iași, Polirom, 2005, p. 13. 
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promotoare ale integrării europene a Republicii Moldova. Trebuie reamintit 

faptul că până la 5 aprilie 2009 principalul personaj politic din Republica 

Moldova era liderul P.C.R.M., Vladimir Voronin, fost general în armata 

sovietică. După această dată însă, multe dintre lucruri aveau să se schimbe în 

mod radical și personaje precum Vlad Filat (lider al Partidului Liberal 

Democrat din Moldova la acea vreme), Mihai Ghimpu (unionist, lider al 

Partidului Liberal) alături de Dorin Chirtoacă (fost primar de Chișinău), 

Marian Lupu și Vlad(imir) Plahotniuc (lideri importanți ai Partidului 

Democrat din Moldova) aveau să fie doar câteva dintre numele ce aveau să fie 

vehiculate tot mai mult pe micile ecrane ale televiziunilor publice. Maia Sandu, 

Igor Dodon, Ilan Șor și Andrei Năstase sunt nume ce au ieșit la rampă ceva mai 

recent ca urmare a schimbărilor produse în ultimii ani (mandatul de ministru 

al învățământului al liderului P.A.S., invalidarea alegerilor pentru postul de 

primar al Chișinăului ce l-a avut în prim-plan pe liderul P.P.D.A., Andrei 

Năstase, alegerea lui Igor Dodon în funcția de președinte al Republicii 

Moldova, precum și afirmarea pe scena politică a afaceristului Ilan Șor). În 

mod evident însă, schimbările suferite de Republica Moldova în ultimii ani 

sunt mult mai multe, fapt care face imposibilă menționarea tuturor acestor 

schimbări în lucrarea de față. Pornind de la această aserțiune, trebuie menționa 

faptul că în cadrul acestui articol voi face referire doar la schimbările cele mai 

importante care au afectat și încă influențează în mod decisiv evoluția vieții 

politice din Republica Moldova. 

Primii doi ani scurși de la momentul în care comuniștii moldoveni au 

cedat guvernarea în favoarea Alianței pentru Integrare Europeană, au fost 

marcați de o perioadă în care opțiunea europeană a Republicii Moldova a 

cunoscut o creștere a numărului celor ce susțineau această idee. Alegerile din 

29 iulie 2009 și 28 noiembrie 2010 au constituit momente în care partidele (auto 

catalogate) de orientare pro-europeană au acumulat un număr mult mai mare 

de mandate în Parlamentul Republicii Moldova în comparație cu perioada 

anterioară. În această ordine de idei se cuvine a aminti faptul potrivit căruia, în 

cadrul alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova a strâns 56 de mandate în cel de-al XVI-lea legislativ al 

Republicii Moldova, în timp ce Partidul Popular Creștin Democrat (formațiune 

mai apropiată de ideea de integrare europeană a Republicii Moldova) a 

acumulat 11 dintre cele 101 mandate din legislativ, iar Blocul Electoral 
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„Moldova Democrată‛ a luat restul de 34 de mandate15. În cadrul scrutinului 

parlamentar din data de 5 aprilie 2009 situația nu se modifică prea mult: 

P.C.R.M. acumulează 60 dintre mandate, Partidul Liberal Democrat din 

Moldova și Partidul Liberal au acumulat câte 15 mandate, iar Alianța 

„Moldova Noastră‛ a acumulat 11 mandate.16 Așa cum se cunoaște deja, 

alegerile din data de 5 aprilie 2009 au fost considerate ca fiind falsificate, fapt 

ce a dus la declanșarea alegerilor anticipate din data de 29 iulie 2009. 

Adevărata schimbare se produce abia după alegerile din vara lui 2009, atunci 

când P.C.R.M. acumulează 48 din mandate, P.L.D.M. obține 18 mandate, P.L. 

avea să dețină 15 mandate, P.D.M. 13 mandate, iar Alianța „Moldova Noastră‛ 

avea să acumuleze 7 mandate în Parlamentul Republicii Moldova17. Alegerile 

din anul 2009 statuau începutul unei noi perioade în istoria modernă a 

Republicii Moldova. Dacă până la data de 5 aprilie 2009 majoritatea 

parlamentară era deținută de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, 

formațiune care, în mod tradițional, susține apropierea și colaborarea strategică 

a Republicii Moldova cu Federația Rusă, de la această dată discutăm despre o 

consolidare a pozițiilor „dreptei‛, adică a formațiunilor politice care se 

poziționează drept susținătoare și promotoare ale integrării europene a 

Republicii Moldova. Un moment în care opțiunea europeană a Republicii 

Moldova a înregistrat rezultate bune este reprezentat de alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010. În cadrul acestor alegeri partidele pro 

europene au adunat 59 de mandate (P:L.D.M. – 32 mandate, P.D.M. – 15 

mandate, P.L. – 12 mandate) din cele 101 de mandate, în timp ce P.C.R.M., 

principala formațiune pro rusă la acea vreme, a acumulat 42 mandate18. 

Alegerile din 2010 au constituit momentul în care opțiunea pro europeană a 

Republicii Moldova a acumulat cel mai mare număr de mandate în 

parlamentul Republicii Moldova. Peste patru ani în schimb, formațiunile 

politice pro europene din Republica Moldova au reușit să acumuleze împreună 

55 de mandate19. Cu alte cuvinte, se poate spune că scrutinele desfășurate în 

                                                           
15 Rezultatele alegerilor parlamentare din 6 martie 2005, http://www.e-

democracy.md/elections/parliamentary/2005/results/, accesat în data de 24 ianuarie 2019. 
16 Rezultatele alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, http://www.e-

democracy.md/elections/parliamentary/2009/results/, accesat în data de 24 ianuarie 2019. 
17 Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, http://www.e-

democracy.md/elections/parliamentary/20092/results/, accesat în data de 24 ianuarie 2019. 
18 Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, http://www.e-

democracy.md/elections/parliamentary/2010/results/, accesat în data de 26 ianuarie 2019. 
19 Rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, http://www.e-

democracy.md/elections/parliamentary/2014/results/, accesat în data de 26 ianuarie 2019. 

http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2005/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2005/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2009/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2009/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/20092/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/20092/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2010/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2010/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2014/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2014/results/
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perioada 2009-2010 au constituit un soi de moment de glorie, dacă am putea 

spune așa, în care susținerea acordată de cetățenii Republicii Moldova opțiunii 

europene a fost la cele mai ridicate cote. Succesul înregistrat de opțiunea 

europeană în cadrul scrutinelor din 2009-2010 poate fi considerat drept un efect 

al unor speranțe pe care cetățenii moldoveni și le puneau în formațiunile 

politice pro europene care schimbau la guvernare pe comuniștii care se aflaseră 

la putere timp de 8 ani.  

De la idila europeană la impasul de după alegerile din 2014 

După o perioadă de câțiva ani în care opțiunea europeană a cunoscut un 

relativ succes în Republica Moldova a venit o perioadă în care Republica 

Moldova s-a confruntat cu o criză politică severă ce avea să ducă țara într-un 

impas din care, consider eu, încă nu a ieșit și nici nu ne putem da seama dacă și 

cum va ieși. Rezultatele alegerilor parlamentare din anul 2014 ne arată faptul 

că pozițiile partidelor pro europene și ale formațiunilor pro ruse s-au 

echilibrat, ceea ce, după opinia mea, a generat o situație de impas în care intra 

Republica Moldova. În urma alegerilor din 30 noiembrie 2014 am putut asista 

la cele mai echilibrate alegeri în care opțiunea europeană a acumulat aceleași 

55 de mandate, în timp ce opțiunea rusească a acumulat 46 de mandate. Ceea 

ce este mai interesant în această ordine de idei este faptul potrivit căruia 

partidele au înregistrat cea mai mică diferență de mandate între formațiunile 

intrate în Parlament. Cele mai multe mandate au fost acumulate de P.S.R.M. 

(25 mandate), P.L.D.M. (23 mandate), P.C.R.M. (21 mandate), P.D.M. (19 

mandate) și P.L. (13 mandate)2021. Ținând cont de faptul că anumite legi 

trebuiau adoptate pe baza unui anumit număr de deputați care să voteze în 

favoarea unei anumite inițiative legislative. În această ordine de idei se cuvine 

a aminti dificultățile cu care parlamentarii moldoveni adoptau bugetul de stat 

sau dificultatea cu care (până la soluționarea acestei probleme în anul 2016) 

deputații alegeau președintele țării22. Câțiva ani de impas au fost soluționați în 

20 Rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, http://www.e-

democracy.md/elections/parliamentary/2014/results/, accesat în data de 30 ianuarie 2019. 
21 ***, CEC a tras linia finală pentru Alegerile Parlamentare din 30 noiembrie, 

https://unimedia.info/stiri/cec-a-tras-linia-finala-pentru-alegerile-parlamentare-din-30-

noiembrie-85479.html, accesat în data de 30 ianuarie 2019. 
22 În această ordine de idei trebuie amintit faptul că președintele Republicii Moldova a fost 

ales, vreme de 15 ani, de către membrii Parlamentului Republicii Moldova prin vot secret. 

Practic, între anii 2000-2016 au avut loc 6 runde de alegeri parlamentare în care alegătorii 

http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2014/results/
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2014/results/
https://unimedia.info/stiri/cec-a-tras-linia-finala-pentru-alegerile-parlamentare-din-30-noiembrie-85479.html
https://unimedia.info/stiri/cec-a-tras-linia-finala-pentru-alegerile-parlamentare-din-30-noiembrie-85479.html
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2016 de către Constituțională prin acordarea populației RM a posibilității de 

alegere a președintelui prin vot direct23. Acesta este doar un exemplu care 

demonstrează faptul că divizarea societății moldovenești și reglementările 

legale au contribuit la creionarea unei situații de haos în Republica Moldova. 

Acesta este, după opinia mea, principalul efect al alegerilor din data de 30 

noiembrie 2014. Scrutinul din ultima zi a toamnei anului 2014 a constituit o 

piatră de hotar care a constituit momentul în care opțiunea europeană a 

pierdut oficial din elan, iar țara de îndrepta înspre o luptă de uzură între cele 

două curente de gândire geopolitică asemănătoare luptelor de tranșee din 

Primul Război Mondial. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
decideau structura Parlamentului. Legislativul nou format avea misiunea de a alege 

președintele țării pe baza votului a cel puțin 61 de membri ai Parlamentului din cei 101 

deputați. Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea de alegere a președintelui țării 

până în anul 2016, vezi: Republica Moldova, PARLAMENTUL, LEGE Nr. 1234 din 

22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, 

http://lex.justice.md/md/311559/, accesat în data de 30 ianuarie 2019. Procedura de alegere a 

președintelui Republicii Moldova a fost modificată de către Curtea Constituțională a 

Republicii Moldova în urma unei sesizări din data de 12 noiembrie 2015 de către un grup de 

18 deputați ai P.L.D.M. prin care se cerea revizuirea modlaității de alegere a președintelui 

țării. La 4 martie 2016 Curtea Constituţională a pronunţat Hotărârea privind controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la 

modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova (modul de alegere a 

Preşedintelui) *Sesizarea nr. 48b/2015+. În acest context, Curtea a declarat neconstituţionale 

prevederile legii de revizuire a Constituţiei referitoare la modul de alegere a Preşedintelui 

Republicii Moldova de către Parlament cu votul a 3/5 din numărul deputaţilor. Pentru mai 

multe detalii vezi: Curtea Constituţională a restabilit dreptul cetăţenilor de a-şi alege 

Preşedintele, 

http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=759&t=/Media/Noutati/Curtea-

Constitutionala-a-restabilit-dreptul-cetatenilor-de-a-si-alege-Presedintele/, accesat în data de 

30 ianuarie 2019. Astăzi, dacă examinăm pagina oficială a înstituției Președinției Republicii 

Moldova o să observăm faptul că se precizează că „Președintele Republicii Moldova este 

ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat‛. Vezi mai multe pe Președinția 

Republicii Moldova, Statutul și atribuțiile președintelui Republicii Moldova, 

http://www.presedinte.md/statutul-si-atributiile, accesat în data de 30 ianuarie 2019.  
23 Preşedintele Republicii Moldova va fi ales prin votul direct al cetăţenilor, 

https://www.mediafax.ro/externe/presedintele-republicii-moldova-va-fi-ales-prin-votul-

direct-al-cetatenilor-15096950, accesat în data de 30 ianuarie 2019. 

http://lex.justice.md/md/311559/
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=759&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-restabilit-dreptul-cetatenilor-de-a-si-alege-Presedintele/
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=759&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-restabilit-dreptul-cetatenilor-de-a-si-alege-Presedintele/
http://www.presedinte.md/statutul-si-atributiile
https://www.mediafax.ro/externe/presedintele-republicii-moldova-va-fi-ales-prin-votul-direct-al-cetatenilor-15096950
https://www.mediafax.ro/externe/presedintele-republicii-moldova-va-fi-ales-prin-votul-direct-al-cetatenilor-15096950
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Alegerile prezidențiale din 2016 – o înfrângere pentru opțiunea 

europeană în Republica Moldova 

 

După 2014, opțiunea europeană a Republicii Moldova a intrat într-o 

perioadă de declin în comparație cu perioada precedentă. Așa cum am arătat 

deja, alegerile parlamentare din anul 2014 au constituit un prim moment în 

care opțiunea europeană a înregistrat un prim regres în Republica Moldova. 

Această tendință avea să continue și în perioada următoare. 

 Alegerile prezidențiale din toamna anului 2016 au constituit prima 

oportunitate pentru poporul moldovean de a își alege, în mod direct, 

președintele țării24. Totodată însă, momentul alegerilor prezidențiale a 

constituit prilejul confruntării directe între opțiunea apropierii Republicii 

Moldova de Uniunea Europeană și opțiunea consolidării cooperării între 

Republica Moldova și Federația Rusă. De altfel, trebuie menționat faptul 

potrivit căruia alegerile prezidențiale din anul 2016 în Republica Moldova au 

fost marcate de existența unui discurs axat pe criterii geopolitice în care 

candidații înscriși în cursa electorală se poziționau pe una dintre părțile 

binomului geopolitic Est versus Vest. Dezbaterea geopolitică a fost principul 

cal de bătaie al politicienilor din Republica Moldova. Spre exemplu, unul din 

principalii candidați pro europeni înscriși în cursa electorală a fost lidera 

Partidului Acțiune și Solidaritate (copreședintă a Blocului Electoral „ACUM‛ 

în cadrul alegerilor parlamentare ce vor avea loc în data de 24 februarie 2019) 

Maia Sandu. Candidata din partea P.A.S. și a exprimat încrederea că va reuși 

să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană: „voi face tot ce-mi sta-n 

putință pentru ca Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană și 

pentru a aduce valorile și nivelul de trai europeni la noi acasă‚25. Totuși, 

candidata P.A.S. a ținut să precizeze că dezbaterea geopolitică în cadrul 

alegerilor era o abordare greșită: „cei care ne împart în stânga și în dreapta, în 

                                                           
24 Republica Moldova, PARLAMENTUL, LEGE Nr. 1234 din 22.09.2000 cu privire la 

procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, http://lex.justice.md/md/311559/, 

accesat în data de 30 ianuarie 2019; Curtea Constituţională a restabilit dreptul cetăţenilor de 

a-şi alege Preşedintele, http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id= 

759&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-restabilit-dreptul-cetatenilor-de-a-si-alege-

Presedintele/, accesat în data de 30 ianuarie 2019; Preşedintele Republicii Moldova va fi ales prin 

votul direct al cetăţenilor, https://www.mediafax.ro/externe/presedintele-republicii-moldova-va-

fi-ales-prin-votul-direct-al-cetatenilor-15096950, accesat în data de 30 ianuarie 2019. 
25 Program electoral al Maiei Sandu, http://www.e-democracy.md/files/elections/ 

presidential2016/electoral-program-maia-sandu-2016-ro.pdf, accesat în data de 30 ianuarie 

2019.  

http://lex.justice.md/md/311559/
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=759&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-restabilit-dreptul-cetatenilor-de-a-si-alege-Presedintele/
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=759&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-restabilit-dreptul-cetatenilor-de-a-si-alege-Presedintele/
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=759&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-restabilit-dreptul-cetatenilor-de-a-si-alege-Presedintele/
https://www.mediafax.ro/externe/presedintele-republicii-moldova-va-fi-ales-prin-votul-direct-al-cetatenilor-15096950
https://www.mediafax.ro/externe/presedintele-republicii-moldova-va-fi-ales-prin-votul-direct-al-cetatenilor-15096950
http://www.e-democracy.md/files/elections/presidential2016/electoral-program-maia-sandu-2016-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/files/elections/presidential2016/electoral-program-maia-sandu-2016-ro.pdf


 

119 

pro- ruși și pro- europeni, acest sau ne mint!‚26. Maia Sandu, la fel ca Iurie 

Leancă, a optat pentru o politică de echilibru între opțiunea europeană și cea 

rusească în cazul în care aveau să ajungă președinți ai Republicii Moldova2728. 

Principalul candidat care a susținut ideea apropierii Republicii Moldova față 

de Federația Rusă este actualul președinte Igor Dodon. În programul său 

electoral din cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2016, candidatul din 

partea P.S.R.M. a susținut ideea că va milita pentru instituirea unor relații 

strategice cu Federația Rusă. În mod evident, din programul lui Igor Dodon nu 

puteau să lipsească și prevederi în care se menționa faptul potrivit căruia 

relațiile cu Uniunea Europeană nu vor fi abandonate29. Alegerile prezidențiale 

din 2016 au constituit un moment în care situația internă din Republica 

Moldova era „pe muchie‛30. Totodată însă, alegerile din 2016 au constituit 

primul moment în care opțiunea europeană a republici Moldova a suferit 

prima înfrângere din ultimii ani31. Alegerile din anul 2016 au consemnat 

scăderea popularității opțiunii europene în Republica Moldova și, totodată, 

semnifică începutul unei perioade în care nu putem ști care va fi dinamica pe 

care o vor avea cele două opțiuni de integrare a Republicii Moldova - 

Integrarea europeană și integrarea eurasiatică.  

 

 

 

                                                           
26 Spot electoral al Maiei Sandu (nr.5) | Alegeri 2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=RO2dD5UnVuI&index=1&list=PLxat_ntzOqQa9bY2HU

GXHhEWp8JAlbaYz, accesat în data de 30 ianuarie 2019. 
27 Iurie Leancă, 10 pentru Moldova. Viziunea lui Iurie Leancă Pentru o Moldovă prosperă, 

http://www.e-democracy.md/files/elections/presidential2016/electoral-program-iurie-leanca-

2016-ro.pdf, accesat în data de 30 ianuarie 2019. 
28 Spot electoral al Maiei Sandu (nr.5) | Alegeri 2016, https://www.youtube.com/ 

watch?v=RO2dD5UnVuI&index=1&list=PLxat_ntzOqQa9bY2HUGXHhEWp8JAlbaYz, 

accesat în data de 30 ianuarie 2019. 
29 Igor Dodon, „Moldova are viitor‛, http://www.e-democracy.md/files/elections/ 

presidential2016/electoral-program-igor-dodon-2016-ro.pdf, accesat în data de 30 ianuarie 

2019. 
30 Vitalie Ciobanu, „Moldova, din nou pe muchie‛, în Contrafort. Revistă de cultură și dialog 

intercultural, Anul XXIII, nr. 9-10 (253-254), septembrie-octombrie 2016, p. 3. 
31 Alegerile Preşedintelui Republicii Moldova din 30 octombrie şi 13 noiembrie 2016, 

http://www.e-democracy.md/elections/presidential/2016/, în data de 30 ianuarie 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=RO2dD5UnVuI&index=1&list=PLxat_ntzOqQa9bY2HUGXHhEWp8JAlbaYz
https://www.youtube.com/watch?v=RO2dD5UnVuI&index=1&list=PLxat_ntzOqQa9bY2HUGXHhEWp8JAlbaYz
http://www.e-democracy.md/files/elections/presidential2016/electoral-program-iurie-leanca-2016-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/files/elections/presidential2016/electoral-program-iurie-leanca-2016-ro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RO2dD5UnVuI&index=1&list=PLxat_ntzOqQa9bY2HUGXHhEWp8JAlbaYz
https://www.youtube.com/watch?v=RO2dD5UnVuI&index=1&list=PLxat_ntzOqQa9bY2HUGXHhEWp8JAlbaYz
http://www.e-democracy.md/files/elections/presidential2016/electoral-program-igor-dodon-2016-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/files/elections/presidential2016/electoral-program-igor-dodon-2016-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/elections/presidential/2016/
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O societate divizată32 

Datele analizate în cadrul procesului de documentare, precum și toate 

observațiile pe care le-am făcut de-a lungul timpului cu referire la situația din 

Republica Moldova, arată foarte clar faptul potrivit căruia societatea din 

Republica Moldova este divizată între opțiunea de integrare europeană și 

integrarea eurasiatică. Datele furnizate prin intermediul Barometrului de 

Opinie Publică (noiembrie 2018) realizat de Institutul de Politici Publice de la 

Chișinău ne arată foarte clar faptul că societatea din Republica Moldova este 

divizată între cele două opțiuni.  

 Analiza datelor cu referire la divizarea cetățenilor Republicii Moldova 

între opțiunea de integrare europeană și cea de integrare eurasiatică a cunoscut 

o evoluție în direcția consolidării opțiunii europene în rândul cetățenilor

Republicii Moldova. Datele Barometrului de Opinie Publică din luna aprilie

2015 arătau faptul potrivit căruia, în eventualitatea unui referendum național,

opțiunea integrării eurasiatice avea mai mulți susținători în rândul cetățenilor

Republicii Moldova, fapt care arată caracterul unei construcții „incomplete‛ a

identității moldovenești încercată de autoritățile de la Chișinău. La momentul

lunii aprilie 2015 39% dintre respondenții la chestionarul național considerau

că ar vota pentru ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană, în

timp ce alți 42% ar fi votat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea

Vamală (Rusia-Belarus-Kazahstan)33. Datele mai noi ne arată faptul că pe

durata ultimului an (2018 luat ca an de referință) opțiunea de integrare

europeană a câștigat teren în comparație cu opțiunea de integrare eurasiatică.

Datele din luna mai 2018 arată că, în eventualitatea unui referendum în care

cetățenii moldoveni ar fi nevoiți să aleagă între Uniunea Europeană și Uniunea

Vamală, 46% dintre moldoveni ar vota pentru aderarea țării la Uniunea

Europeană în timp ce 34% ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la

Uniunea Vamală (Rusia-Belarus-Kazahstan)34. Tendința se păstrează și pentru

32 Despre situația complicată din punct devedere etnocultural din Republica Moldova 

discută Adrian Cioroianu în lucrarea Adrian Cioroianu, Geopolitica Matrioșkăi. Rusia 

postsovietică în noua ordine mondială, București, Curtea Veche Publishing, 2009, p. 250-252. 
33 Institutul de Politici Publice, Barometrul de Opinie Publică, Noiembrie 2015, 

http://ipp.md/old/public/files/Barometru/Prezentare_2015-2_FINALedt.pptx, accesat în data 

de 24 ianuarie 2018. 
34 Institutul de Opinie Publică, Barometrul de Opinie Publică, mai 2018, http://ipp.md/wp-

content/uploads/2018/05/Prezentarea-rezultatelor-BOP-2018.pdf, accesat în data de 24 

ianuarie 2019. 

http://ipp.md/old/public/files/Barometru/Prezentare_2015-2_FINALedt.pptx
http://ipp.md/wp-content/uploads/2018/05/Prezentarea-rezultatelor-BOP-2018.pdf
http://ipp.md/wp-content/uploads/2018/05/Prezentarea-rezultatelor-BOP-2018.pdf


 

121 

finalul anului 2018 atunci când 37,8% dintre cetățenii moldoveni ar alege ca 

țara lor să adere la Uniunea Europeană, în timp ce 29,5% ar vota pentru ca 

viitorul lor să fie legat de Uniunea Vamală35. Datele de mai sus ne arată foarte 

clar faptul că societatea moldovenească este divizată între cele două opțiuni 

analizate mai sus. Totodată însă, putem consemna faptul că opțiunea 

europeană a înregistrat o îmbunătățire a pozițiilor sale în ultima perioadă. De 

asemenea, trebuie remarcat faptul că la momentul de față nu putem fi siguri 

care va fi evoluția ulterioară în această privință. 

 

Concluzii 

 

În urma celor analizate în cadrul acestui demers am realizat faptul 

potrivit căruia Republica Moldova a fost măcinată de conflicte politice atât 

între partidele aflate la guvernare (formațiunile ce au susținut ideea integrării 

europene a Republicii Moldova și care, la un moment dat, au format Alianța 

pentru Integrare Europeană) și așa-numitele „partide de stânga‛ sau 

„stataliste‛ promotoare ale apropierii Republicii Moldova de Federația Rusă 

(Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova), precum și între partidele care s-au aflat la guvernare în 

ultimii 10 ani.  

Așa cum am putut observa pe parcursul celor 10 ani scurși din 

momentul preluării puterii de către partidele care s-au autoproclamat ca fiind 

promotoare ale integrării europene a Republicii Moldova clivajele dintre 

cetățenii Republicii Moldova. Datele analizate arată faptul că între cei ce 

susțineau opțiunea europeană a Republicii Moldova și cei ce doreau 

apropierea țării de Federația Rusă. Accentuarea clivajelor dintre cele două 

opțiuni este o constantă a ultimilor 10 ani în republica Moldova. De asemenea, 

trebuie menționat faptul că opțiunea europeană a Republicii Moldova a 

cunoscut o pantă ascendentă în care mulți dintre cetățenii Republicii Moldova 

au susținut această opțiune (anii 2009-2010). După o relativă reușită a opțiunii 

europene în Republica Moldova a urmat o perioadă în care cele două opțiuni 

și-au echilibrat pozițiile și au trecut într-o luptă de tranșee (această luptă 

încrâncenată începe după 2010, dar a devenit mult mai vizibilă după 2014 și, 

mai ales, odată cu alegerile din 2016). În cadrul alegerilor prezidențiale din 

2016, opțiunea europeană a Republicii Moldova a avut parte de o primă 

                                                           
35 Institutul de Opinie Publică, Barometrul de Opinie Publică, noiembrie 2018, 

http://ipp.md/wp-content/uploads/2018/12/Barometrul-opiniei-publice-prezentare.pdf, 

accesat în data de 24 ianuarie 2019. 

http://ipp.md/wp-content/uploads/2018/12/Barometrul-opiniei-publice-prezentare.pdf
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înfrângere care prevestea începutul unei perioade în care cele două opțiuni nu 

dispun de forțele necesare pentru a obține o victorie în această dezbatere. În 

această ordine de idei, trebuie menționat că nu putem ști ce se va întâmpla 

după alegerile parlamentare ce vor ave aloc în data de 24 februarie 2019 în 

Republica Moldova. Viitorul opțiunii europene în Republica Moldova este 

incert. Multe vor depinde de alegerile din luna februarie a anului în curs. 

Confruntarea dintre cele două opțiuni va marca în continuarea viața politică 

din republica Moldova, iar urcușurile și căderile în materie de preferințe ale 

electoratului față de cele două opțiuni vor continua (probabil) să fie o constantă 

în viața politică din Republica Moldova. 
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ALEXANDRA FULGEANU 

Abstract. Free movement of workers within the single market is the core principle of 

the European Union, which supports the labour markets and the welfare systems. The 2007 

enlargement determined a substantial growth regarding the intra-EU mobility, due to the 

movement of workers from Central and East European countries to the West of the 

continent. Romanian now has the biggest diaspora in the EU and the fifth most numerous 

in the world, as stated by a recent report conducted by the OECD. The economic, political 

and social changes led to both the development and economic progress of the member states 

and increased pressures on national social protection systems. As a result, a common 

approach of the challenge needed to be taken. 

Keywords. Labour Mobility, Free Market, Integration, Enlargement, Romanian 

Diaspora. 

Introducere 

În prezent, peste 250 de milioane de persoane sunt constrânse să își 

părăsească țările, influențate de motive ce nu țin de propria voință, ci din cauze 

accentuării instabilității politice, economice și sociale în statele de proveniență. 

Migrația este o temă de o importanță deosebită pe agenda politicilor Uniunii 

Europene, atribuindu-i-se prioritate atât la nivel local, dar și la nivel 

supranațional, întrucât impune o abordare comună a politicilor regionale de 

integrare, ca punct de plecare pentru domeniul social. 

Politica UE în domeniul migrației se află în strânsă legătură cu așteptările 

despre rolul regional și global pe care îl are, astfel, această problemă implică atât 

aspectele de natură internă cât și de politică externă. Ieșirea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană și intensificarea curentului naționalist au dus la stagnarea 

procesului de extindere, precum și la încetinirea celui de integrare a noilor state 

 Doctorand, Școala Doctorală a Facultății de Istorie, Universitatea din București,

coordonator științific: prof. univ. dr. Mihai Răzvan Ungureanu, Facultatea de Istorie,

Universitatea din București.
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membre. Organizația se confruntă cu provocări fără precedent, atât în interiorul 

comunității, cât și la nivel global: conflicte, terorism, presiuni pe piața muncii 

exercitate de migranți, protecționism și inegalități sociale și economice, făcând ca 

tema inițiată să aibă relevanță în cadrul domeniului studiat.  

Uniunea Europeană, spațiu al colaborării pan-europene, se află în 

prezent într-un moment de răscruce, în care, pe lângă aportul adus în 

constituirea unui spațiu fără granițe de orice fel, trebuie să răspundă unor 

realități stringente, precum asigurarea drepturilor cetățenilor mobili, migrația 

și pentru contracararea efectelor ascensiunii curentului naționalist. 

Uniunea Europeană pe lângă rolul său asumat prin tratate, este și o 

structură administrativă, creată pentru punerea în aplicare a politicilor 

europene, care alcătuiesc pilonii Uniunii Europene: pilonul comunității 

economice, cel care a fost realizat pe baza achizițiilor instituționale pre-1990, 

pilonul politicii externă și de securitate comună și cel de-al treilea, pilonul 

justiției și afacerilor interne. Acestora se adaugă pilonul social al Uniunii 

Europene, fundamentat pe ariile de competență ale celorlalte piloane și care 

are la bază cooperarea supranațională și cedarea limitată de competențe din 

partea statelor membre.1 

Eliminarea granițelor din interiorul Uniunii Europene a reprezentat 

conceptul cheie pentru dezvoltarea și progresul economic al statelor membre, 

dar aderarea statelor din Estul continentului în 2007 și criza economică din 

2008 au creat presiuni pe piața muncii. De asemenea, dezbaterile cu privire la 

libera circulație au fost intensificate și de presiunile exercitate la granițele 

Uniunii Europene de valurile de migranți veniți pe Marea Mediteraneeană. 

Mobilitatea forței de muncă este o temă de o importanță deosebită pe 

agenda Uniunii Europene, atribuindu-i-se prioritate, în contextul actualului 

declin demografic, dar și deoarece impune o abordare consolidată a politicilor 

regionale de integrare cu privire la mobilitatea echitabilă a forței de muncă în 

cadrul UE.  

Conform celor mai recente statistici realizate de Banca Mondială, 

diaspora românească se situează pe locul 4 în clasamentul migrației 

internaționale și pe locul 5 în raportul realizat de OCDE2, făcând astfel acest 

subiect, unul de o importanță strategică pentru statul român. Aderarea 

României la Uniunea Europeană a reprezentat momentul cheie al deschiderii 

                                                           
1 Dan Dungaciu, Europa după 25 de ani, Editura Institutului de Științe Politice și Relații 

Internaționale, București, 2014, p. 31 
2 OECD, Talent Abroad: A Review of Romanian Emigrants, OECD Publishing, Paris, 2019, 

https://doi.org/10.1787/bac53150-en. 

https://doi.org/10.1787/bac53150-en
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granițelor către Vestul continentului, iar liberalizarea accesului la piața muncii 

au intensificat migrația, înregistrându-se, cea mai care creștere a stocului de 

migranți.3  

 

Migrația 

 

Conform cercetătorului cunoscut român, Sandu Dumitru, care este 

recunoscut pentru studierea diasporei românești, realizează o definirea a 

termenului de migrație, ca fiind acțiunea unui grup de oameni care se 

deplasează într-o altă zonă geografică față de cea din care face parte, 

determinați de condiții economice, sociale, politice sau climatice, în scopul 

îndeplinirii unor nevoi4.  

Așadar, migrația apare ca urmare a schimbărilor fundamentale în cadrul 

unei societăți, fiind un fenomen care apare ca reacție la schimbare sau, din 

contră, din lipsa unor schimbări fundamentale care ar trebui să apară la nivelul 

unei societăți. Migrația forței de muncă trebuie întotdeauna studiată împreună 

cu contextul în care s-a petrecut. Prin urmare, migrația forței de muncă în 

interiorul Uniunii Europene este motivată de inegalitățile economice, violență, 

probleme de securitate națională.5 

Cu privire la migrație există o dezbatere care s-a intensificat mai recent 

introdusă în spațiul românesc, fiind foarte puține studii realizate sau dezbateri 

în spațiul public astfel încât să fie conturat un termen care să fie înțeles în 

sensul său, iar definițiile, ca punct de plecare în cercetare, pot fi derizorii. 

Așadar, migrația economică a românilor nu se conturează perfect astfel încât să 

fie înțeleasă în sensul său complet.  

 

Libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii Europene 

 

Dreptul liberei circulații pentru muncitori a accentuat procesul integrării 

politice a Uniunii Europene precum și dezvoltarea drepturilor cetățenilor 

europeni.6În acest context, ridicarea barierelor și acordarea dreptului la libera 

circulație a oamenilor, bunurilor și serviciilor se află în strânsă legătură cu 

                                                           
3 Romania. Systematic Country Diagnostic. Migration, Banca Mondială, 2018 
4 Dumitru Sandu, Lumile sociale ale migrației românești în străinătate, Polirom, 2010 
5 Jeffrey H. Cohen, Conference Report: The Migration Conference 2018, Border Crossing Journal, 

Volumul 8, Nr. 2, p. 465-467, Lisbon, Portugal 
6 Joschka Fischer, From Confederacy to Federation - Thoughts on the finality of European 

integration, p.4  
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echilibrarea nivelelor sistemelor economice ale statelor membre și cu integrarea 

regională.  

Dezvoltarea pieței muncii Uniunii Europene a determinat transformarea 

legislației din domeniul ocupării forței de muncă, afaceri sociale și incluziune. 

Așadar, în acest context, la care se adaugă și modificările din domeniul 

tehnologic s-a impus crearea unui mediu legislativ care să nu fie afectat de 

schimbările fundamentale pe piața economică.  

Drepturile cetățenilor europeni cu privire la libera circulație pe teritoriul 

Uniunii Europene se regăsesc în articolul 45 din Tratatul privind Funcționarea 

Uniunii Europene, în cadrul căruia se enumeră drepturile sociale asigurate, 

precum și indicații cu privire la modalități de îmbunătățire a condițiilor de 

muncă ale acestora, precum și măsuri de combatere a excluziunii sociale.7 

Așadar, ca urmare a transpunerii în practică a Tratatului de la Lisabona, din 

anul 2009, numeroase evoluții au avut loc în domeniul social. Conceptul de 

drept social al Uniunii Europene privește ansamblul regulilor adoptate de 

instituțiile europene cu privire la relațiile individuale și colective de muncă și 

la securitatea socială.8 De asemenea, la Maastricht, în 1992, se instituie un nou 

tip de cetățenie care a avut ca efect promovarea unității și identității europene, 

ale cărei elemente definitorii sunt: „respectarea diversității culturale, 

democrația reprezentativă, domnia legii, justiția socială și respectarea 

drepturilor omului‛.9 

Adoptarea Directivei 38/2004/CE, legată de dreptul cetățenilor Uniunii 

Europene și a membrilor familiilor acestora de a călători precum și de a avea 

rezidența fără nicio constrângere pe teritoriul statelor membre, a reprezentat 

un punct de cotitură în procesul de integrare europeană. Directiva înlocuiește o 

serie de instrumente ale Uniunii Europene și cu siguranță a dus la schimbarea 

multor vieți ale cetățenilor europeni.10 

Un număr de 17 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene locuiesc și 

muncesc în străinătate într-o altă țară a UE iar 1,4 milioane de cetățeni fac 

                                                           
7 Citizens rights, accesat la adresa: https://citizenrights.euroalter.com/teme/labour-and-social-

rights. 
8 Drept Social European, Conf.univ.dr. Valericã Nistor, Editura Fundației Academice 

Danubius Galați, 2004, p. 21 
9 Documentul privind identitatea europeană, Copenhaga, 1973 
10 Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2004/38/CE , privind dreptul la liberă 

circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 

familiilor acestora, 2004, p. 4, accesat la data de 10-12-2019, la adresa: 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_intern

al_market/l33152_ro.html/ 
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naveta către alt stat membru în fiecare zi pentru a merge la serviciu. De 

asemenea există 2,3 milioane de oameni ce sunt detașați pentru prestarea de 

servicii într-un alt stat membru.11 Este bine cunoscut deja fenomenul migrației 

românilor către alte țări europene, care s-a intensificat odată cu aderarea 

României la UE, respectiv după liberalizarea accesului la piața muncii 

începând cu 1 ianuarie 2009, dar există, de asemenea, numeroase alte 

naționalități care sunt cunoscute pentru diaspora numeroasă, precum Irlanda, 

Polonia, Germania. 

Cu privire la acordarea dreptului la libera circulație a lucrătorilor români 

în cadrul Uniunii au fost adoptate decizii sau documente succesive, menite să 

acomodeze piața muncii cu fluxul de migranți care deja au crescut în număr 

constant până la momentul aderării României la Uniunea Europeană, în 2007. 

Așadar, un număr de state au permis libera circulație a lucrătorilor români și 

bulgari, încă din momentul aderării, dar au fost și altele care au avut o 

abordare treptată. În 20 decembrie 2012 a fost adoptată Decizia de autorizare a 

Spaniei să prelungească, în cazul lucrătorilor români, suspendarea temporară a 

aplicării articolelor 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii. 

Această solicitare vine în urma cererii Spaniei de a contracara dezechilibrul 

produs pe piața spaniolă a forței de muncă.12 

Spania a aplicat integral Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 

octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității începând 

cu 1 ianuarie 2009, dar datorită dezechilibrului invocat, s-a văzut în situația de a 

acționa în conformitate cu Anexa VII, partea 1 punctul 7 al treilea paragraf la Actul 

privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările tratatelor 

pe care se întemeiază Uniunea Europeană13, prin care se menționează faptul că, în 

cazul unor transformări pe piața forței de muncă, care ar putea să cauzeze 

modificări ireversibile asupra nivelului de ocupare a forței de muncă dintr-un 

anumit stat, acel stat membru poate suspenda aplicarea articolelor 1 - 6 din 

11Mobilitatea echitabilă a forței de muncă în cadrul UE, accesat la adresa: 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/labour-mobility/. 
12 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Decizia de autorizare a Spaniei să prelungească, în cazul 

lucrătorilor români, suspendarea temporară a aplicării articolelor 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 

492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind libera circulație a lucrătorilor în 

cadrul Uniunii, 2012, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri= 

CELEX:32012D0831&from=EN. 
13 Act privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările 

tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12005SA. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/labour-mobility/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0831&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0831&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12005SA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12005SA
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Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. Această decizia a Comisiei, cu privire la statutul 

lucrătorilor români a fost aplicată până la 31 decembrie 2013, Spania 

justificându-și cererea, manifestată printr-o scrisoare prin faptul că „cele două 

motive care stau la baza Deciziei 2011/503/UE, care continuă să existe: dezechilibrul 

grav al pieței forței de muncă din Spania, care afectează toate regiunile și sectoarele și 

situația cetățenilor români cu reședința în Spania, în raport cu piața forței de muncă, 

precum și riscul ca un aflux necontrolat de lucrători români să exercite o presiune și mai 

mare asupra pieței forței de muncă din Spania‛.14 

În actualul Cadru Financiar Multianual, care se referă la perioada (2014-

2020), Uniunea Europeană și-a propus o mai bună integrare a muncitorilor din 

țările terțe, pe piața muncii, care va contribui la atingerea obiectivului de 75% 

rată de angajabilitate. Situația s-a îmbunătățit semnificativ în fiecare stat 

membru, șomajul este la cel mai mic nivel vreodată, dar este imperativ să 

scadă și mai mult pe viitor, de aceea, crearea locurilor de muncă este mijlocul 

cel mai bun de a lupta împotriva inegalităților între statele membre.15 

Numărul de 913.405 români cu reședința în Spania, în septembrie 2012 a 

continuat să crească, în ciuda restricțiilor de pe piața muncii, realizând un 

decalaj între fluxurile de noi lucrători români și capacitatea Spaniei de a-i 

absorbi pe piața forței de muncă, acești fiind afectați de șomaj, în proporție de 

30%.16 

 

Diaspora românească 

 

Populația României din ultimii 100 de ani (raportându-ne la perioada 

1918-2018) se află în declin demografic, această perioadă de declin a început 

imediat după schimbarea regimului politic în România, în anul 1989. Acest 

declin a survenit ca urmare a unui cumul de cauze precum: încetarea 

promovării unei politici excesiv pro-natalistă, precum și prin creșterea sporului 

migratoriu. Așadar, depopularea României după 1990 are la bază atât cauze 

                                                           
14 Op. cit. 
15 Statistici privind ocuparea forței de muncă, accesate la adresa web:  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/ro/ 
16 Comisia Europeană, Analiză Anuală a Creșterii. Proiect de Raport Comun privind Ocuparea 

Forței de Muncă, Bruxelles, 2011 

about:blank
about:blank
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socio-economice, cât și culturale, determinată în proporție de 80% de sporul 

migratoriu și 20% de sporul natural.17 

La nivel european, analizând din perspectiva modificărilor socio-

culturale, România a suferit cea mai mare scădere a numărului de locuitori, de 

către o țară europeană, fiind depășită în acest clasament doar de Ucraina.18 Iar 

proiecțiile cu privire la trendul descendent al populației României pun în 

dezbatere cifre ce indică faptul că România va avea în următorii 50 de ani o 

scădere semnificativă a populației, cifrele indicând o scădere de la 20 de 

milioane de locuitori la 14,9 milioane, valoarea minimală, 17, 6 milioane de 

locuitori, valoarea maximală. 

În ceea ce privește politicile create de stat pentru susținerea familiilor cu 

copii, în România nu există niciun obiectiv strategic legat de structura 

populației, asumat printr-o politică publică, spre deosebire de statele Europei 

Occidentale care încurajează direct creștea natalității, într-un continent 

îmbătrânit. 

Conform unui studiu realizat în 2016, diaspora de mobilitate românească 

reprezintă cea mai numeroasă comunitate aflată peste hotare, la nivel european 

și având, de asemenea, a doua cea mai mare creștere anuală a emigrării. 

Așadar, ne referim la aproximativ 2,8 milioane de cetățeni care reprezintă 

comunitățile de români din țări precum Italia, Spania, Marea Britanie, 

Germania, etc. Așadar, întrebările cu privire la acest subiect care pot fi puse 

sunt următoarele: care sunt motivele pentru care pleacă românii din țară, ce 

anume îi nemulțumește la nivel local și care sunt beneficiile pe care le regăsesc 

în celelalte state membre? Principalul răspuns se referă la locurile de muncă 

numeroase și mult mai bine plătite. Ne referim așadar, la cetățenii români care 

au părăsit țara și nu au mai revenit, creându-se astfel o nouă generație care este 

crescută în interiorul granițelor țării. 

Conform unui sondaj sociologic19 realizat în anul 2019, principalele 

dezavantaje ale emigrării pe care românii le întâmpină sunt legate de domeniul 

                                                           
17 Institutul Național de Statistică, Evoluţia Natalităţii și Fertilităţii în România, 2012, accesat la: 

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20in%20

Romania_n.pdf 
18 Iuliana Precupeţu (coordonator), Flavius Mihalache, Claudia Petrescu, Cosmina Elena 

Pop, Laura Tufă, Marian Vasile, Calitatea vieții în România în context european. Raport de 

cercetare, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Raport de cercetare, Academia Română, 

2018, accesat la: http://www.iccv.ro/wp-content/uploads/2018/03/Raport-Calitatea-Vietii.pdf 
19 Acest studiu a fost realizat de RePatriot, prin intermediul Open-I Research, pe un eșantion 

de 1816 români din diaspora, în anul 2019. Studiul face parte dintr-o serie de analize 

realizate anual la inițiativa RePatriot, o comunitate de români din toată lumea. 

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20in%20Romania_n.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20in%20Romania_n.pdf
http://www.iccv.ro/wp-content/uploads/2018/03/Raport-Calitatea-Vietii.pdf
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social, respectiv alienarea, manifestată prin: „lipsa celor dragi‛, în proporție de 

78%, dezrădăcinarea - 29% și lipsa interacțiunilor sociale - 22%, precum și 

discriminarea din cauza naționalității române - 12% dintre respondenți. 

Așadar, românii plecați pentru îndeplinirea unor nevoi economice se reîntorc 

în țară ori de câte ori au ocazia, lucru confirmat și în cercetarea menționată 

anterior, țin legătura cu cei rămași acasă și transferă în continuare bani în țară. 

Așadar, 47% din românii care au emigrat din motive economice îți 

doresc să revină în România, dar doar 30% își propun să se reîntoarcă pe 

termen scurt, respectiv în următorii 3 ani. Numărul celor care își doresc să se 

reîntoarcă este cu 10% mai mare decât în 2017, respectiv cu 25% față de 2016, 

data primului studiu realizat de RePatriot.20 

Valorile comune ale europenilor ne fac să reflectăm asupra a ceea ce 

trăim împreună, să ne gândim la valorile comune pe care le împărtășim și care 

ajung să ne unească în această comunitate, eliminând diferențele şi granițele 

dintre popoare. Conștiința europeană este greu de conceptualizat, dar face 

parte din inconștientul colectiv. Așteptările sunt ridicate cu privire la rolul pe 

care Europa trebuie să-l joace în competiția economică și politică globală, în 

condițiile în care Europa a fost multă vreme „motorul lumii‛, timp în care 

valorile, instituțiile și produsele sale culturale s-au răspândit.21 

 

Europa socială 

 

Fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ținut în 

data de 13 septembrie 2017, discursului anual privind starea Uniunii, prin care 

a declarat: „Europa are din nou vântul în pânze. Ne aflăm acum într-un context 

favorabil, dar care nu va rămâne așa pentru totdeauna. (<) Ar trebui să stabilim 

direcția pentru viitor. Așa cum scria Mark Twain, peste ani vom regreta mai mult 

lucrurile pe care nu le-am făcut, decât pe cele pe care le-am făcut. Acum este momentul 

să construim o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică pentru 2025‛. 

Mandatului Comisiei Juncker și-a propus asumarea priorităților sociale, pentru 

care au fost adoptate o serie de inițiative cu scopul dezvoltării Pilonului 

                                                           
20Românii din Diaspora, Studiu Sociologic, Partea a 3-a, București, 2019 

https://repatriot.ro/wp-content/uploads/2019/08/Sondaj-2019.pdf/ 
21 Comisia Europeană - Comunicat de presă: Starea Uniunii 2016: Consolidarea investițiilor 

europene pentru locuri de muncă și creștere, Strasbourg, 14 septembrie 2016, accesat la pagina: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_ro.html/ 

https://repatriot.ro/wp-content/uploads/2019/08/Sondaj-2019.pdf/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_ro.html/
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European al Drepturilor Sociale.22 Pilonul european al drepturilor sociale are 

scopul de a oferi drepturi noi și eficiente pentru cetățeni. Din punct de vedere 

structural, Pilonul European al Drepturilor Sociale conține 20 de drepturi-cheie 

care sunt organizate în trei categorii. 

Printr-un sondaj organizat la nivelul Uniunii Europene, cetățenii 

consideră că dreptul liberei circulații este catalizator al economiei țărilor din 

care fac parte. Astfel, se poate evidenția faptul că statele nou-aderate se bucură 

de drepturile garantate de Uniunea Europeană, în principal datorită ajutorului 

economic pe care îl furnizează. 23  

Conceptul de Europa socială, cuprinzând politicile de îmbunătățire a 

nivelului de trai, în fiecare stat membru al Uniunii a devenit unul de interes 

general. Deși politicile sociale sunt considerate a fi sub prerogativa politicii 

interne a guvernelor statelor membre, recent, odată cu intensificarea 

fenomenului migraționist în interiorul Uniunii Europene s-au creat unele 

simetrii ale politicilor ce promovează combaterea inegalității pe piața muncii.24 

Statele membre ale UE au politici diferite cu privire la integrarea socială, în 

ciuda faptului că UE este o uniune fără granițe. Așadar, o modificare 

semnificativă a politicilor sociale la nivelul uniunii Europene presupune o 

cedare a suveranității unui stat, prin permiterea ingerinței UE în domeniul 

politicilor sociale, însă, dezvoltarea politicilor din acest domeniu s-au realizat 

prin achiziționarea treptată a acestor drepturi.25  

Unii cercetători sunt de părere că este greșit să considerăm UE ca fiind o 

construcție neoliberală care urmărește crearea unei piețe lipsită de orice 

restricție. Legislația UE în materie de politici sociale a crescut începând cu anii 

’90, în special din cauza utilizării tot mai mare a votului cu majoritate calificată, 

respectiv prin implicarea tot mai mare a federațiilor patronale, sindicatele și 

Parlamentul European care au sporit legitimitatea legislației sociale a UE. În 

special, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a creat un context semnificativ 

22 Social Priorities under the Juncker Commission, Noiembrie 2019, accesat la: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf 
23 Flash Eurobarometer 365, European Union Citizenship, 2013, accesat la pagina: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf, la data de 10-04-2018 
24 Dorte SINDBJERG Martinsen, Hans Vollaard, Implementing Social Europe in Times of Crises: 

Re-established Boundaries of Welfare?, în West European Politics, 2014 p. 680 
25 Ibidem 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf
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pentru dezvoltarea drepturilor sociale, permițând astfel indivizilor și 

grupurilor de acces la drepturi atât la nivel național, cât și la nivelul UE.26 

Uniunea Europeană s-a format având ca nucleu central, eliminarea 

granițelor de orice fel, cu scopul obținerii păcii și a colaborării fructuoase între 

statele membre. În prezent, Uniunea Europeană, un proiect de pace și de 

stabilitate pentru continentul european, a fost premiată cu un premiu Nobel 

pentru pace, mulțumită reușitelor în domeniul colaborării internaționale care a 

avut ca reușită menținerea păcii pe continentul european timp de mai bine de 

60 de ani. Așadar, orice dezvoltare viitoare a Uniunii Europene va include o 

mai mare colaborare între statele membre. 

 

                                                           
26 Rachel A. Cichowski, The European Court and Civil Society. Litigation, Mobilization and 

Governance, Cambridge University Press, 2007 
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IONELA-SORINA APETREI 

Abstract: The resolution of the conflict in Bosnia and Herzegovina, by signing the 

Dayton Peace Agreement, as well as the initiation of post-conflict reconstruction 

procedures, brought to the attention of the international community a series of 

impediments generated as a result of the consociational political system implemented in this 

state. Although, at first view, it seems like a comprehensive solution for facilitating inter-

ethnic dialogue and avoiding the discrepancies that generated the conflict, the Agreement 

favored the creation of a fragmented and dysfunctional political system. Appeared as a 

hybrid political system with elements specific to the consociational democracy, as well as, 

the controlled one, it offered the local political elites the possibility to adopt a defensive 

behavior towards the international actors. 

Keywords: Political system, Consociation, Controled Democracy, Europeanization, 

Competitive authoritarian regim. 

Introducere 

Sfârșitul anului 1995 a culminat cu încetarea ostilităților din Bosnia și 

Herțegovina în baza Acordului de Pace de la Dayton și înfățișarea unui stat 

măcinat de conflicte, cu o societate divizată în care predomină sărăcia, lipsa 

locurilor de muncă, lipsa infrastructurii sociale, educaționale, rutiere etc.. 

Semnat oficial la data de 14 decembrie 1995, Acordul a oferit o soluție 

pluridimensională pentru încetarea conflictului și a introdus o constituție 

proprie pentru Bosnia și Herțegovina. În acest context, viziunea de la Dayton 

asupra modului de funcționare al Bosniei și Herțegovinei, împreună cu 

reglementările privind reconstrucția și tranziția post-conflict au o importanță 

deosebită pentru fundamentarea obiectivului nostru de cercetare. În aceeași 

 Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Școala doctorală

Istorie. Civilizație. Cultură, Domeniul Istorie, Anul II.
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ordine de idei, programul proiectat de comunitatea internațională, ca element 

complinitor al status quo-ului Acordului de la Dayton, a jucat un rol important 

în situația din Bosnia și Herțegovina, grație abordării cuprinzătoare și 

sprijinului continuu furnizat de donatori.  

Prin urmare, ne propunem să explorăm particularitățile sistemului creat 

prin Acordul de Pace de la Dayton, pentru ca pe baza literaturii de specialitate 

revizuită până la momentul vorbirii să putem identifica modelul politic 

rezultat ca urmare a implementării Acordului de Pace. Cu toate că Acordul de 

la Dayton are o abordare multidimensională, ce răspunde într-o manieră 

optimă cauzelor care au declanșat conflictul din Bosnia și Herțegovina și, 

totodată, stabilește pașii de urmat pentru instaurarea unui climat de pace și 

redresarea post-conflict, acesta crează un sistem fragmentat și disfuncțional, în 

care reprezentanții grupurilor etnice primesc autoritate deplină. Pe același 

fundal, comunitatea internațională crează un program de reconstrucție post-

conflict orientat, în primă fază, pe tranziția țării de la război la pace, iar mai 

apoi pe dezvoltarea în paralel a tuturor sectoarelor statului, care, însă, este 

obstrucționat în bună măsură în atingerea obiectivelor de puterile conferite la 

Dayton grupurilor etnice. Prin urmare, actorii internaționali responsabili de 

punerea în aplicare a prevederilor Acordului de Pace de la Dayton au fost 

nevoiți să-și adapteze strategiile și politicile pentru a face față adversităților din 

teren. 

 

Revizuirea literaturii de specialitate 

 

Probleme și dezbateri în Balcanii de Vest 

Literatura de specialitate care tratează Balcanii de Vest, în general, sau 

Bosnia și Herțegovina, în particular, identifică o serie de elemente specifice ce 

influențează evoluția statelor și a societății din regiune. În acord cu această 

afirmație, Florian Bieber, în articolul „Patterns of competitive authoritarianism 

in Western Balkans‛, constată că regimurile politice din Balcanii de Vest se 

încadrează în categoria regimurilor autoritare competitive, deoarece acestea 

întrunesc două trăsături comune: prima ar fi legată de prezența instituțiilor 

slabe în aceste state; iar a doua are în vedere faptul că slăbiciunile instituționale 

sunt utilizate de către actorii politici pentru atingerea propriilor obiective1. 

Acest fenomen, prezent și în statele membre ale Uniunii Europene (UE), este 

                                                           
1 Florian Bieber, „Patterns of competitive authoritarianism in Western Balkans‛, in East 

European Politics, 2018, vol. 34, nr., 3, p. 338. 
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pus pe seama faptului că, în regiune, din lipsa acordării sprijinului pentru 

guvernarea democratică, UE a facilitat apariția regimurilor autoritare 

competitive.  

În cazul particular al Bosniei și Herțegovinei (BiH) un stat creat în urma 

unui conflict, cu o serie de particularități cum ar fi: societatea multietnică, 

multiconfesională, lipsa culturii statalității, prezența partidelor politice etno-

naţionale, etc., subliniem faptul că exponenții literaturii de specialitate pe 

domeniu propun un spectru larg de abordări, de aceea ne vom rezuma la 

câteva dintre aceste abordări. Astfel, o parte din abordările care tratează 

situația din Bosnia și Herțegovina examinează evoluția instituțională proiectată 

prin Acordul de Pace de la Dayton, care reglementează printre altele și 

intervenția comunității internaționale în regiune. Alte asemenea abordări au în 

vedere identificarea tipului de sistem politic și eficiența acestuia prin referire la 

prevederile constituționale prevăzute în Acordul de Pace de la Dayton, gradul 

de legitimitate al intervenției comunității internaționale din regiune sau modul 

în care s-a realizat democratizarea statului. 

Raționamentul pe care se bazează aceste cercetări rezidă în faptul că 

Bosnia și Herțegovina este o consociație în care sistemul democratic 

funcționează cu ajutorul intervenției comunității internaționale, care își impune 

autoritatea prin exercitarea mecanismelor de control și condiționalitate. 

Această ipoteză oferă o bază de problematizare a lipsei de legitimitate cu care 

se confruntă comunitatea internațională în regiune. Pe fundalul modului de 

funcționare al statului și al sistemului creat odată cu semnarea Acordului de 

Pace de la Dayton se fundamentează ideea conform căreia procesul de 

reconstrucție post-conflict din Bosnia și Herțegovina și evoluțiile acestui stat 

sunt influențate, în mare măsură, de ambiguitățile înregistrate în acord precum 

și de lipsa unei expertize valide a comunității internaționale în ceea ce privește 

regiunea. O altă problemă înregistrată din acest punct de vedere se bazează pe 

lipsa de coeziune existentă la nivel societal, care influențează situația politică 

internă și crează mediul propice pentru afirmarea discursurilor naționaliste. 

 

Consociaționalismul și Democrația controlată 

Întrucât identificarea sistemului politic din Bosnia și Herțegovina 

reprezintă o preocupare în literatura de specialitate, în continuare, ne vom 

concentra atenția asupra modelului propus de Ian Lustick în articolul „Stability 

in Deeply Divided Societies: Consociationalism versus Control‛. Problema de 

cercetare de la care începe analiza lui Ian Lustick se bazează pe realizarea 

stabilității în societățile profund divizate, de aceea, autorul își propune să 
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identifice care este distincția dintre consociaționalism și democrație controlată, 

pentru a vedea care dintre cele două abordări este mai potrivită pentru 

soluționarea problemei în cauză. Astfel, consociaționalismul este identificat de 

autor ca un cartel al elitelor bazat pe angajament, negociere și compromis 

reciproc acceptat, unde este nevoie de cooperare reciprocă a elitelor 

subnaționale pentru asigurarea stabilității. De cealaltă parte, democrația 

controlată presupune existența unei puteri supranaționale, care asigură 

stabilitatea utilizând mecanisme precum impunerea, constrângerea și 

controlul. Având în vederea acestea, autorul este de părere că cele două tipuri 

de sisteme politice se pot intersecta când sunt puse în practică. Prin urmare, în 

sistemul consociaționalist se pot adopta diferite forme de control pentru a se 

ajunge la compromisul reciproc, puterea poate fi relativ și egal distribuită între 

membrii grupurilor care ulterior pot alege să guverneze despotic, 

constrângerea utilizată într-un sistem consociaționalist poate reprezenta un 

semn al defăimării controlului, iar controlul poate să fie eficient dacă este 

aplicat prin măsuri adaptate la schimbări2. 

În timp ce Ian Lustick este preocupat de problema stabilității în 

societățile profund divizate, Arend Lijphart în articolul „Consociation and 

Federation: Conceptual and Empirical Links‛ încearcă să identifice care este cel 

mai potrivit sistem politic pentru realizarea democratizării în societățile plurale. 

Astfel, pornind de la supoziția că modelul federației și cel al consociației se 

suprapun, încearcă să examineze relația dintre cele două modele pentru a 

putea observa care sunt elementele ce determină presupusa suprapunere. 

Totodată, pe baza acestei constatări, autorul conchide asupra faptului că într-o 

societate plurală cea mai bună metodă pentru realizarea unei schimbări 

democratice pașnice este prin aplicarea unui model consociațional de luare a 

deciziei, în timp ce federalismul ar trebui să reprezinte metoda de punere în 

aplicare a principiilor consociaționalismului3.  

Luând în considerare cele două analize de față, am putea concluziona că 

stabilitatea și democratizarea unei societăți profund divizate depind în mare 

măsură de sistemul politic adoptat în cadrul acestei societăți. În același timp, 

dacă ne raportăm la aceste studii, atunci modelul consociaționalismului pare a 

fi cel mai potrivit pentru soluționarea problemelor existente în societățile 

divizate, dar în aceeași măsură, se impune adaptarea acestui model la 

                                                           
2 Ian Lustick, „Stability in Deeply Divided Societies: Consociationalism Versus Control‛, în 

World Politics, vol. 31, nr. 3, Aprilie, 1979, pp. 325-344. 
3 Arend Lijphard, „Consociation and Federation: Conceptual and Empirical Links‛ in 

Canadian Journal of Political Science, vol. 12, nr. 3, septembrie, 1979, pp. 499-515. 
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particularitățile societății și la obiectivul urmărit în momentul în care se 

dorește instituirea unui sistem politic. 

Regimuri hibride 

Dacă Ian Lustick și Arend Lijphart propun două abordări teoretice 

asupra modului în care ar putea fi organizate societățile divizate, în articolul 

„Thinking About Hybrid Regimes‛, Larry Jay Diamond încearcă să identifice 

„ce este sau ce nu este democrația?‛ și „care regimuri sunt democrații și care 

nu?‛. Pornind de la această problemă conceptuală, Diamond realizează o 

analiză comparativă între trei tipuri de regimuri politice: regimul democratic 

liberal electoral; regimul oligarhic sau autoritar electoral și regimul hibrid sau 

electoral competitiv. Astfel, în primă etapă, autorul expune caracteristicile 

regimului democratic liberal electoral, care, conform acestuia, presupune să 

includă alegeri libere, corecte, și competitive, surse alternative de informare în 

campaniile electorale și, nu în ultimul rând, instituții cu politici 

guvernamentale care să depindă de voturile și preferințele cetățenilor. La polul 

opus, autorul abordează regimurile autoritare electorale, cărora le atribuie 

caracteristici precum: alegeri în care se aplică diferite modalități de limitare și 

control asupra concurenței electorale, strategii de interzicere a partidelor 

politice de opoziție, strategii și practici de limitare a organizațiilor disidenței și 

opoziției din rândul societății civile pe parcursul campaniilor electorale și 

acțiuni de violență organizate clar de către stat sau partidul de guvernământ 

pentru a influența rezultatele alegerilor. În cele din urmă, autorul identifică o a 

treia categorie de regimuri, rezultat al combinației dintre primele două 

regimuri și anume, regimurile electorale competitive. Elementele esențiale care 

caracterizează acest tip de regim se regăsesc în faptul că instituțiile democratice 

au rolul de a masca dominația autoritară, în timp ce există eforturi consecvente 

de compromitere a libertății și corectitudinii alegerilor. Pe lângă aceste 

elemente care ajută la identificarea și clasificarea unui anumit tip de regim 

politic, autorul propune și două distincții. Prima care se aplică pentru 

regimurile democratice liberale electorale și cele autoritare electorale și anume: 

democrația liberală electorală care include libertate, corectitudine, incluziune și 

semnificație a alegerilor politice, în timp ce regimul autoritar electoral este 

lipsit de acestea. Iar cea de a două distincție are în vedere regimurile autoritare 

electorale și cele electorale competitive și constă în faptul că regimurile 

electorale competitive se bucură de o opoziție parlamentară semnificativă, în 
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timp ce regimurile autoritare electorale nu au opoziție, iar partidul de 

guvernământ obține aproape toate locurile în Parlament4. 

În acord cu cele trei abordări, în articolul „Patterns of Competitive 

Authoritarianism in the Western Balkans‛, Florian Bieber realizează o analiză 

aplicată pe Balcanii de Vest unde urmărește evoluția regimurilor din regiune 

pentru a identifica soluțiile adoptate de elitele politice pentru a face față 

provocărilor survenite ca urmare a configurației multietnice și 

multiconfesionale specifică acestei regiuni. Prin urmare, autorul este de părere 

că, după experimentarea diferitelor forme de regimuri, soluția la problemele 

regiunii a fost adoptarea unor regimuri autoritare competitive. Din acest punct 

de vedere, autorul consideră că aceste regimuri politice sunt, în fapt, rezultatul 

nevoii de adaptare pentru menținerea sprijinului actorilor internaționali, 

pentru asigurarea controlului autorității în plan intern și pentru păstrarea 

legitimității regimurilor. Pornind de la această ipoteză, Florian Bieber reușește 

să stabilească un‛ tipar‛ comun al regimurilor autoritare competitive din 

Balcanii de Vest. Astfel, în articol se susține ideea conform căreia regimurile 

autoritare competitive din Balcanii de Vest înglobează două trăsături și cinci 

caracteristici comune5, pe care le vom aborda mai târziu. 

 

Europenizarea 

Constatând că în literatura de specialitate studiul europenizării este 

limitat la impactul integrării în Uniunea Europeană și la guvernanța europeană 

pentru statele membre ale UE și pentru cele candidate la UE, Frank 

Schimmelfenning a încercat, în articolul „Europenization beyond Europe‛, să 

identifice dacă se poate discuta de europenizare pentru „statele aflate dincolo 

de Europa‛. Prin urmare, urmărind modul prin care Uniunea Europeană 

încearcă să realizeze europenizarea și, totodată, eficiența acesteia în funcție de 

statutul deținut de statele vizate, autorul conchide asupra faptului că 

europenizarea este incoerentă și că depinde de interesele geopolitice, 

economice și de securitate ale UE. De asemenea, în articol se subliniază ideea 

că mecanismele clasice de europenizare utilizate de UE, pentru statele cvasi-

membre sau pentru cele cu perspective de aderare la UE, au un impact redus 

pentru țările terțe. Pornind de la aceste constatări, autorul susține că pentru 

realizarea europenizării dincolo de Europa, UE nu are o strategie clară, 

                                                           
4 Larry Jay Diamond, „Thinking About Hybrid Regimes‛, în Journal of Democracy, vol. 13, nr. 

2, aprilie 2002, pp. 21-35.  
5 Florian Bieber, „Patterns of Competitive Authoritarianism in the Western Balkans‛, în East 

European Politics, 2018, vol. 34, nr., 3, pp. 337-354. 
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coerentă și concretă, fapt pentru care, principala politică a UE este de a utiliza 

regionalismul în acordurile și relațiile cu țările terțe. În aceeaşi ordine de idei, 

autorul conchide asupra faptului că europenizarea‛ dincolo de Europa‛ este 

redusă tocmai din cauza lipsei unor criterii clar stabilite în ceea ce privește 

relațiile cu țările terțe, la care se adaugă oferirea de stimulente reduse și o serie 

de obstacole interne6.  

Bosnia si Herțegovina post-Dayton – evoluția instituțională 

Cazul Bosniei și Herțegovinei a atras de-a lungul timpului o serie de 

controverse cu privire la gradul de reușită al intervenției comunității 

internaționale în regiune. Fie că vorbim de procesul de reconstrucție post-

conflict, de procesul de democratizare sau de cel de integrare în organizațiile 

euro-atlantice, în literatura de specialitate se divid două opinii contradictorii. 

Astfel, conform primei opinii, intervenția comunității internaționale a 

reprezentat o reușită deoarece prin Acordul de Pace de la Dayton s-a instituit 

pacea și s-a oferit o soluție unanim acceptată pentru modul de organizare al 

statului. În timp ce a doua opinie, construită pe baza evoluției statului post-

conflict, subliniază faptul că intervenția din Bosnia este un eșec, deoarece chiar 

dacă există un sistem de organizare al statului acesta este nefuncțional și, în 

același timp, comunitatea internațională nu a reușit să omogenizeze societatea 

astfel încât să conducă la atingerea consensului între principalele grupuri 

etnice constitutive. 

Pe fundalul acestor asumpții, în articolul „After Dayton, Dayton? The 

Evolution of an Unpopular Peace‛ se urmărește modul în care a funcționat, din 

punct de vedere instituțional, noul stat, Bosnia și Herțegovina, creat prin 

Acordul de la Dayton. Astfel, pornind de la importanța atribuită Acordului de 

la Dayton în literatura de specialitate în ceea ce privește evoluțiile Bosniei și 

Herțegovinei, Florian Bieber consideră că evoluția instituțională din Bosnia și 

Herțegovina a cunoscut trei etape de dezvoltare. Parcurgerea acestor etape și 

evenimentele asociate acestora au responsabilizat statul prin atribuirea de 

competențe reale în ceea ce privește managementul instituțional și decizional 

din Bosnia și Herțegovina. De asemenea, responsabilizarea statului a condus la 

sporirea stimulentelor din partea comunității internaționale pentru 

participarea tuturor comunităților la procesul decizional. Cu toate că Bosnia și 

Herțegovina post-Dayton este un exemplu al consociaționalismului, se 

6 Frank Schimmelfenning, „Europenization beyond Europe‛, în Living Reviews in European 

Governance, vol. 7, nr. 1, pp. 5-24. 
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presupune că acest model a fost creat pe baza moștenirii iugoslave și pe baza 

cerințelor elitelor politice etno-naționaliste care au participat la negocieri. 

Luând în considerare acest aspect, s-a dovedit că aplicarea Acordului de la 

Dayton a ridicat o serie de probleme funcționale la nivel instituțional care, în 

cele din urmă, au justificat declanșarea dezbaterilor privind reforma 

constituțională atât în plan intern cât și în plan internațional. În urma 

dezbaterilor s-a susținut că Constituția Bosniei și Herțegovinei nu atribuie o 

etichetă statului pentru descrierea sistemului de guvernare, fapt pentru care 

acordurile par a fi teoretizate incomplet, în timp ce dezacordurile 

fundamentale împiedică consensul social. Pe acest fundal, autorul consideră că 

dezbaterile privind reforma constituțională, în fapt, evidențiază natura 

particulară a guvernării din Bosnia și Herțegovina, dar, în același timp, indică 

și rolul continuu al actorilor internaționali ca arbitri și stabilizatori ai 

sistemului consociaționalist7.  

Dacă în articolul „After Dayton, Dayton? The Evolution of Unpopular 

Peace‛, Florian Bieber urmărește evoluția instituțională din Bosnia și 

Herțegovina, în articolul „Aid Dependency in Bosnian Politics and Civil 

Society: Failures and Successes of Post-war Peacebuilding in Bosnia-

Herzegovina‛, același autor examinează dezvoltarea intervenției internaționale 

post-război. Similar primei constatări a lui Florian Bieber și în această analiză 

se identifică trei etape ale intervenției internaționale. 

În prima fază, delimitată între anii 1995-1997, autorul consideră că 

intervenția internațională a fost redusă ceea ce a condus și la rezultate reduse. 

Principalele cauze care au condus la acest rezultat fiind gradul ridicat de 

reticență, a celor trei partide naționaliste aflate la guvernare, de a interveni 

împotriva agitației naționaliste post-război și intenția elitelor locale de a 

acapara resursele economice ale statului. Având în vedere aceste considerente, 

autorul remarcă că în această fază instituțiile din Bosnia și Herțegovina cu 

reprezentare comună, atât din partea comunității internaționale, cât și din 

partea elitelor locale, coexistă cu structurile de putere ale celor trei partide 

naționaliste8.  

                                                           
7 Florian Bieber, „After Dayton, Dayton? The Evolution of an Unpopular Peace‛, in European 

Center for Minority Issues, Belgrade, Serbia and Montenegro, Ethnopolitics, vol. 5, nr.1, Martie 

2006, pp.15-31. 
8 Florian Bieber, „Aid Dependency in Bosnian Politics and Civil Society: Failures and 

Successes of Post- war Peacebuilding in Bosnia – Herzegovina‛, în Croatian International 

Relations Review, ianuarie-iunie 2002, p. 26. 
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Cea de-a doua fază, surprinde amplificarea gradului de intervenție în 

regiune și a fost inițiată începând cu anul 1997, când a avut loc Conferința 

Consiliului de Implementare a Păcii de la Bonn. Atitudinea intervenționistă a 

comunității internaționale este pusă pe seama faptului că, aceasta din urmă, a 

constat imposibilitatea reintegrării statului, în condițiile în care nu se iau 

măsuri considerabile de arestare a criminalilor de război și de înlesnire a 

procesului decizional. Prin urmare, extinderea competențelor Înaltului 

Reprezentant după Conferința de la Bonn a transformat Bosnia și Herțegovina 

într-un protectorat al comunității internaționale9.  

Rezultatele alegerilor din anul 2000 și schimbarea statutului 

reprezentanței internaționale, din observator în actor bosniac, ne dezvăluie o a 

treia fază a intervenției internaționale, când comunitatea internaţională 

recunoaște necesitatea consolidării instituțiilor statului și izolarea structurilor 

paralele de putere. În aceste condiții, se evidențiază rolul semnificativ al 

Comunității Internaționale ca „guvernator‛ al Bosniei și Herțegovinei. Astfel, 

în ceea ce privește sfera politică, comunitatea internațională este nevoită să 

intervină direct pentru soluționarea contenciosului dintre elitele principalelor 

grupuri etnice aflate la guvernare. Cu toate acestea, după cum este subliniat de 

autor, comunitatea internațională a întâmpinat dificultăți majore de a impune 

dreptul fundamental și de a stimula democrația. Sectorul nonguvernamental a 

cunoscut o serie de impedimente semnificative în dezvoltarea sa. Pe de o parte, 

datorită războiului care a produs daune majore în mentalul colectiv și a 

dezvăluit o societate divizată etnic și teritorial cu dificultăți economice și cu 

lipsă de tradiție în acest sector, iar, pe de altă parte, datorită intervenției 

internaționale care a redus potențialul ONG-urilor la furnizarea de servicii și a 

privat acest sector de personal. În concluzie, autorul consideră că atât sfera 

politică, cât și sfera societății civile au fost dominate de intervenția 

internațională conducând astfel la lipsă de responsabilitate din partea elitelor 

politice, la complexitatea procesului de luare a deciziilor, la 

suprainstituționalizarea etnicității și la crearea dependenței față comunitatea 

internațională și donatori10. 

O altă abordarea a situației din Bosnia și Herțegovina este regăsită în 

articolul „Democracy in Bosnia and Herzegovina: Post-1995 Political System 

and its Functioning‛, în care Victor D. Bojkov susține că sistemul politic din 

Bosnia și Herțegovina este o democrație controlată. Pentru argumentarea 

                                                           
9 Ibidem, p. 27. 
10 Ibidem, pp. 25-29. 
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acestei ipoteze, autorul încearcă să realizeze o evaluare a rezultatelor 

funcționării statului punând accent pe diferitele forme de putere și pe intențiile 

și acțiunile actorilor interni și internaționali. Cu același scop, de argumentare a 

ipotezei articolului, autorul încearcă să evalueze în ce măsură controlul impus 

asupra sistemului politic a condus la consolidarea întreprinderii democratice în 

potica statului. Rezultatele cercetării îl conduc pe autor la concluzia că sistemul 

politic din Bosnia și Herțegovina este un sistem hibrid, în care instituțiile 

democratice coexistă cu cele nedemocratice. Însă o particularitate a cestui 

sistem este prezența controlului, impunerii și condiționalității exercitate, în 

cazul de față, de către actorii externi11.  

În lucrarea „Neoliberal Recipies to the post-conflict Bosnia-Herzegovina: 

The case of privatizations‛, Volkan Gültekin studiază cazul Bosniei și 

Herțegovinei post-conflict din perspectiva abordării neoliberale utilizată de 

comunitatea internațională în intervențiile din zonă. Autorul lucrării admite 

importanța Acordului de Pace de la Dayton pentru misiunile de reconstrucție 

post-conflict demarate în Bosnia și Herțegovina și identifică abordarea 

multidimensională a acestuia. Însă, Volkan Gültekin consideră că intervențiile 

Comunității Internaționale din BiH a fost eșuat ca urmare a unui cumul de 

factori. Prin urmare, din punctul de vedere al autorului Acordul de la Dayton 

este orientat spre crearea de politici economice și consolidarea componentei 

politice, însă, în ceea ce privește modul de organizare al statului, acesta 

remarcă existența a numeroase carențe, începând chiar cu recunoașterea 

diviziunii teritoriale și etnice a Bosniei și Herțegovina, fapt care din pespectiva 

sa îngrădește posibilitatea de creare a unor instituții funcționale și a stabilirii 

statului de drept12. 

În continuare, pe baza prezumțiilor expuse mai sus și a analizei 

Acordului de Pace de la Dayton, ne propunem să realizăm o analiză empirică a 

tipului de sistem în care se încadrează Bosnia și Herțegovina. 

 

Rezultatul politico-instituțional al Acordului de Pace de la Dayton 

 

Este deja un fapt acceptat și dovedit că încetarea ostilităților din Bosnia și 

Herțegovina s-a realizat în baza Acordului de Pace de la Dayton. Semnat 

oficial la data de 14 decembrie 1995, Acordul oferă o soluție pluridimensională 

                                                           
11 Victor D. Bojkov, „Democracy in Bosnia and Herzegovina: Post-1995 Political System and 

its Functioning‛, în Southeast European Politics, mai 2003, vol. IV, nr. 1, pp. 41-67. 
12 Volkan Gültekin, Neoliberal Recipies to the post-conflict Bosnia-Herzegovina: The case of 

privatizations, M.S., Department of International Relations, februaie 2011, pp. 21-26. 
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pentru încetarea conflictului și introduce o constituție proprie pentru Bosnia și 

Herțegovina. În această ordine de idei, Acordul de Pace de la Dayton a oferit 

premisele necesare realizării tranziției de la război la pace și a procesului de 

reconstrucție post-conflict. Prin urmare, agenda propusă de Acordul de la 

Dayton este una cuprinzătoare deoarece: 

- a oferit premisele încheierii ostilităților din Bosnia și Herțegovina;

- a stabilit un sistem de funcționare al statului cu reprezentare colectivă

ce răspunde cauzelor care au condus la declanșarea conflictului; 

- a recunoscut multiculturalitatea Bosniei și Herțegovinei, de aceea, a

stabilit ca luarea deciziilor la nivelul statului să se realizeze conform unui 

algoritm prin care fiecare grup etnic să fie reprezentat în mod egal; 

- a precizat care sunt pașii de urmat în vederea realizării tranziției de la

război la pace; 

- a fixat clar ce atribuții au actorii interni și externi pentru stabilizarea

situației din zonă; 

- a decis înființarea Biroului Înaltului Reprezentat, care urma să se

ocupe de implementarea aspectelor civile din conținutul acordului; 

- a hotărât în ce mod se va realiza reconstrucția pe sectoare a Bosniei și

Herțegovinei13. 

 În literatura de specialitate, consociația este identificată ca fiind o 

coaliție sau un cartel al elitelor în care sunt reprezentate toate grupurile societății. 

Pe lângă aspectul ce ține de reprezentare, aceasta trebuie să includă și alte 

caracteristici precum: asigurarea dreptului de veto reciproc, reprezentare 

proporțională și autonomie pe segmente14. Ținând cont de aceste caracteristici, 

Bosnia și Herțegovina se încadrează perfect în modelul consociaționalist. 

Această catalogare este justificată de prevederile constituționale care 

reglementează modul de funcționare al statului. Prin urmare, constituția 

Bosniei și Herțegovinei stabilește că acesta este un stat democratic, format din 

două entități – Federația Bosnia și Herțegovina și Republica Srpska – și zece 

cantoane, fiecare bucurându-se de autonomie în ceea ce privește afacerile 

interne15. De asemenea, la nivel de stat, constituția prevede faptul că fiecare 

grup etnic este reprezentat pe baza principiului proporționalității și se bucură 

de dreptul de veto16.  

13 United Nations, General Assembly Security Council, Dayton Agreement, 30 noiembrie 1995. 
14 Arend Lijphart, op.cit., p.2 și Ian Lustick, op.cit., p.328. 
15 Dayton Agreement, Constitution of Bosnia and Herzegovina, Anexa IV, Articolul I, 1995, pp. 

60-61 
16 Ibidem, pp.65-70. 
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Cu toate că Acordul de la Dayton oferă posibilitatea celor trei grupuri 

etnice să participe în mod egal la procesul decizional, acesta condiționează 

părțile să permită libertatea de circulație în Bosnia-Herțegovina, să asigure și să 

protejeze drepturile omului, să permită întoarcerea refugiaților în țară și să se 

asigure de cercetarea și acuzarea persoanelor care au comis crime de război. 

Prezența condiționalității în Bosnia și Herțegovina și a altor forme de control 

ale organizațiilor internaționale exercitate prin intermediul biroului Înaltului 

Reprezentant din Bosnia și Herțegovina și prin misiunile întreprinse în regiune 

ne conduc la identificarea statului cu o formă a democrației controlate. 

Democrația controlată, este un sistem hibrid în care, instituțiile și mecanismele 

democratice coexistă cu cele nedemocratice care utilizează mecanisme de control și 

condiționalitate17. De asemenea, democrația controlată presupune existența unei 

puteri supranaționale care asigură stabilitatea prin legi specifice de schimbare 

(impunere, constrângere și manipulare)18. Prin urmare, sistemul politic din 

Bosnia și Herțegovina funcționează ca o consociație, însă în cazul în care elitele 

politice reprezentante ale fiecărui grup etnic nu reușesc să ajungă la consens, 

pentru a favoriza funcționarea normală a statului, actorii internaționali intervin 

în politica internă a statului condiționând actorii interni să recurgă la 

compromis.  

Sistemul creat prin Acordul de la Dayton asigură reprezentarea și 

participarea egală a grupurilor etnice în procesul de luare a deciziilor, dar 

impulsionează competiția între aceste grupuri și generează întârzieri în luarea 

deciziilor care conduc, în cele din urmă, la îngreunarea funcționării statului și 

la blocarea deciziilor dacă cele trei părți nu cad de acord asupra acestora. De 

asemenea, structura administrativă a Bosniei și Herțegovinei relevă gradul 

ridicat de descentralizare al statului ce limitează influența și puterea autorității 

centrale de stat. Totodată, prin responsabilitatea oferită celor două entități, 

Federația Bosnia și Herțegovina și Republica Srpska, de a finanța autoritatea de 

stat, aceasta din urmă este privată de importante venituri19. O situație concretă 

care poate să exemplifice această afirmație a avut loc la data de 26 aprilie 2006, 

când un pachet de amendamente constituționale au fost respinse de către 

Adunarea Parlamentară. Formularea pachetul de amendamente 

constituționale, de către șase din principalele partide politice ale țării, a fost 

rezultatul cooperării și acordului dintre grupurile politice, iar respingerea 

acestora a fost percepută ca o ofensă ce a creat cadrul ideal de definire a 

                                                           
17 Victor D. Bojkov, op.cit., pp. 42-43. 
18 Ian Lustick, op. cit., pp. 327-328. 
19 Volkan Gültekin, op.cit., pp. 21-26. 
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pozițiilor distincte, într-o campanie electorală care a antrenat reafirmarea 

partidelor naționaliste. Prin urmare, partidele politice au căutat să-și reia 

pozițiile din timpul conflictului, apelând la presupusele amenințări la adresa 

intereselor lor naționale sau la cele ale entităților. Accentuarea fragmentării 

politice a făcut imposibilă adoptarea legislației și a creat contextul favorabil de 

solicitare a dreptului la referendum de către Republica Srpska, pentru 

obținerea independenței față de Federația Bosnia și Herțegovina20.  

Această situație tensionată remarcată în perioada 2006-2007 întărește 

prezumpția conform căreia sistemul politic din Bosnia și Herțegovina intră în 

categoria regimurilor hibride, deoarece campania politică cu tentă naționalistă 

și amenințările cu secesiunea Republicii Srpska dezvăluie eforturile de 

compromitere a libertății și corectitudinii alegerilor. Totodată, aceste evenimente 

confirmă teoria lui Florian Bieber cu privire la regimurile autoritare 

competitive din Balcanii de Vest. Astfel, în această situație se poate sesiza 

prezența a trei dintre caracteristicile atribuite de Florian Bieber regimurilor 

autoritare competitive, printre care: lipsa unei ideologii clar definite, gestionarea 

crizelor și acapararea/ „captura‛ aparatului de stat21. Prima dintre aceste 

caracteristici este animată de schimbarea discursului politic din momentul în 

care pachetul de amendamente a fost respins de Adunarea Parlamentară. Cea 

de-a doua, conform argumentației lui Florian Bieber, se referă la crearea și 

rezolvarea unei crize, acțiune prin care regimurile primesc atât legitimitate internă 

cât și internațională22 și a constat în blocarea procesului decizional și 

amplificarea discursului naționalist, pentru ca, mai apoi, problema să fie 

gestionată prin respingerea pașnică a solicitărilor ambelor entități, la data de 1 

octombrie 2006, de către Înaltul Reprezentant23. În cele din urmă, cea de-a treia 

caracteristică, acapararea aparatului de stat, este justificată de blocajul oricărei 

iniţiative de reformă în BiH și de oprirea oricărei acțiuni întreprinse în vederea 

                                                           
20 High Representative, 30th Report of the High Representative for Implementation of the Peace 

Agreement on Bosnia and Herzegovina to the Secretary-General of the United Nations, 30 iulie 

2006, Punctul 2, 3, p.1. 
21 Florian Bieber, „Patterns of competitive authoritarianism in Western Balkans‛, in East 

European Politics, 2018, vol. 34, nr., 3, p. 341. 
22 Florian Bieber, „Patterns of competitive authoritarianism in Western Balkans‛, în East 

European Politics, 2018, vol. 34, nr., 3, p. 345. 
23 High Representative, 31st Report of the High Representative for Implementation of the Peace 

Agreement on Bosnia and Herzegovina to the Secretary-General of the United Nations, 31 martie 

2007, Punctul 2, 3, p.1. 
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îndeplinirii condițiilor pentru semnarea Acordului de Stabilizare și Asociere cu 

Uniunea Europeană24. 

Aceste evenimente au determinat încetinirea procesului de reconstrucție 

post-conflict, pe de o parte, din cauza opoziției politice privind adoptarea 

reformelor necesare în toate domeniile cheie, iar, pe de altă parte, deoarece 

organizarea campaniilor electorale au determinat creșterea cheltuielilor 

publice. De asemenea, în această perioadă, dialogul și cooperarea dintre BiH și 

Comunitatea Internațională s-au redus semnificativ, ceea ce a contribuit și mai 

mult la amplificarea instabilității politice interne. Cu toate acestea, după cum 

susține Înaltul Reprezentant au fost înregistrate mici progrese în cadrul 

negocierilor privind Acordul de Stabilizare și Asociere și în ceea ce privește 

angajarea autorităților din Federația Bosnia și Herțegovina în reforma 

administraţiei, acestea reușind să își mențină același grad de implicare25. 

În altă ordine de idei, în articolul „Bases of Legtimacy and Problems of 

Accountability in International Administration: An Examination of The Office of the 

High Representative in Bosnia and Herzegovina‛, Lisa McCann își construieşte 

argumentarea pornind de la premisa conform căreia „Biroul Înaltului 

Reprezentant din Bosnia și Herțegovina reprezintă autoritatea unică executivă, 

sancționată de partidele de război și de comunitatea internațională, care se pronunță 

asupra unui stat nou creat și vulnerabil26‛ Astfel, autoarea sugerează că titularul 

biroului este un reprezentant al comunității internaționale care deține 

autoritate executivă necontrolată, fapt ce ar fi de neacceptat într-un stat 

democratic stabil. Având în vederea acestea, Lisa McCann ne conduce la ideea 

conform căreia Bosnia și Herțegovina este un stat condus de Înaltul 

Reprezentant, în persoana unui oficial al administrației internaționale, care a 

fost legitimat pe baze procedurale și normative prin Acordul de Pace de la 

Dayton, dar căruia, odată cu intrarea în vigoare a puterilor reprezentantului de 

la Bonn din 1997, i s-a contestat legitimitatea.  

                                                           
24 High Representative , 32nd Report of the High Representative for Implementation of the Peace 

Agreement on Bosnia and Herzegovina to the Secretary-General of the United Nations, 30 

septembrie 2007, Punctul 1, 2, 3, 4, pp. 1-2. 
25 High Representative, 31st Report of the High Representative for Implementation of the Peace 

Agreement on Bosnia and Herzegovina to the Secretary-General of the United Nations, 31 martie 

2007, Punctul 4, 6, pp.1-2. 
26 Lisa McCann, „Bases of Legtimacy and Problemes of Accountability in Internațional 

Administration: An Examination of The Office of the High Representative in Bosnia and 

Herzegovina‛ in Conference Paper, Leading the Future of the Public Sector: The Third 

Transatlantic Dialogue Newark, Delaware, 19 aprilie 2007, pp. 4-5. 
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În același articol, este menționat faptul că din anul 2002 Consiliul 

Afacerilor Generale ale UE a numit în Bosnia și Herțegovina Înaltul 

Reprezentant Special al UE care a deținut funcția împreună cu Înaltul 

Reprezentant din Bosnia și Herțegovina și care a fost însărcinat cu 

monitorizarea procesului de reformă internă și pregătire instituțională27. 

Această acțiune are o importanță majoră pentru evoluția Bosniei și 

Herțegovinei, deoarece din punctul nostru de vedere, reprezintă începutul 

procesului de europenizare al statului, adică proiecția externă a soluțiilor 

interne28, realizată prin intermediul guvernanței directe sau indirecte a UE. În 

aceste condiții, guvernanța directă presupune utilizarea mecanismelor de 

europenizare precum: condiționalitatea, socializarea și stimulentele. Iar 

guvernanța indirectă are ca mecanisme de europenizare imitarea, emularea 

deliberată și promovarea regionalismului29.  

Apoi, europenizarea Balcanilor, din punct de vedere teoretic, presupune 

un proces de consolidare a instituțiilor și de creare a unui sistem democratic și 

a unei comunități politice ca parte a reconstrucției post-conflict, însă cu 

mențiune că inter-relația dintre actorii europenizării nu este clară și liniară30. 

Atunci acest proces de europenizare, și în cazul Bosniei și Herțgovinei, intră în 

categoria unui proces incoerent care depinde, în mare măsură, de interesele 

geopolitice, economice și de securitate ale UE31. Prin urmare, chiar dacă 

europenizarea Bosniei și Herțegovinei nu s-a realizat într-un mod coerent, atât 

UE, cât și celelalte organisme internaționale, care au desfășurat misiuni în 

regiune, și-au adaptat strategiile în funcție de provocările apărute în teritoriu, 

astfel încât să se atingă obiectivele stabilite în Acordul de Pace de la Dayton. 

Un exemplu în acest sens este regăsit în raportul Înaltului Reprezentant care 

expune situația internă din aprilie-septembrie 2007, unde pe fondul continuei 

deteriorări a situației politice din Bosnia și Herțegovina, Consiliul de 

Implementare a Păcii (PIC) decide să acționeze în vederea remedierii acestei 

situații. În acest sens, Comitetul Director al PIC subliniază necesitatea adoptării 

de urgență a reformelor pentru construirea unui stat modern, asemeni celor 

europene, pentru ca ulterior să poată fi inclus în organizațiile euro-atlantice. 

27 Ibidem, pp. 3-4. 
28 Frank Schimmelfenning, op cit., p.10 
29 Ibidem, pp. 6-7. 
30 I. G. Bărbulescu și Miruna Troncotă, „EU`s „Laboratory‛ in the Western Balkans. 

Experimenting Europenization Without Democratization. The Case of Bosnia and 

Herzegovina‛ în Española de Ciencia Politica, nr. 31, 2013,  
31 Frank Schimmelfenning, op cit., pp. 5-24 
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Respectarea integrală a prevederilor stabilite de Acordul de la Dayton este o 

altă remarcă a PIC. Problema nerespectării Acordului de Pace de la Dayton și 

contestarea legitimității și autorității Înaltului Reprezentant cad sub autoritatea 

comunității internaționale, motiv pentru care Consiliul a adoptat o poziție 

promptă prin care reamintește tuturor părților semnatare obligația ce le revine 

în conformitate cu Anexa 1032 a Acordului și susține toate măsurile Înaltului 

Reprezentant în vederea realinierii BiH spre realizarea reformelor necesare 

dezvoltării stratului. Nu în cele din urmă, avertizează părțile că va utiliza toate 

măsurile necesare soluționării crizei politice33. 

 

Concluzii 

 

După cum s-a remarcat, sistemul politic din Bosnia și Herțegovina intră 

în categoria unui sistem hibrid care include elemente specifice 

consociaționalisului pentru a reglementa modul de împărțire a puterii între 

principalele grupuri etnice constituente și caracteristici ale democrației 

controlate relevate prin prezența actorilor internaționali responsabili cu 

monitorizarea și controlul statului. În același timp, partidele politice din 

regiune s-au adaptat provocărilor și evoluției înregistrate în arhitectura statului 

prin adoptarea unor forme de regimuri competitiv electorale. Pe cale de 

consecință, fluctuațiile existente în mediul politic din Bosnia și Herțegovina pot 

fi puse pe seama faptului că actorii politici interni aleg să recurgă la asemenea 

scurcircuite pentru a obține legitimitate din partea actorilor externi și, totodată, 

pentru a-și urmării interesele în plan intern.  

 Deși la momentul semnării oficiale a Acordului de la Dayton acesta a 

fost considerat un succes prin prisma faptului că stabilea încetarea ostilităților 

și modul în care trebuia să se efectueze redresarea post-conflict, în fapt, a 

limitat capacitatea organismelor internaționale de a conduce Bosnia și 

Herțegovina spre atingerea obiectivelor propuse de Dayton. Limitarea forțelor 

internaționale s-a datorat în principal sistemului de funcționare al statului care, 

din nevoia de a răspunde imperativelor celor trei grupuri etnice, s-a înfățișat 

sub forma unor instituții de stat nefuncționale. Cu toate acestea, comunitatea 

internațională și-a adaptat constant strategiile pentru a face față provocărilor 

                                                           
32 Dayton Agreement, Constitution of Bosnia and Herzegovina, Anexa X, 1995, pp. 111-115. 
33 High Representative , 32nd Report of the High Representative for Implementation of the Peace 

Agreement on Bosnia and Herzegovina to the Secretary-General of the United Nations, 30 

septembrie 2007, Anexa: Declaration by the Steering Board of the Peace Implementation 

Council, 31 octombrie 2007, pp. 10-11.  
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din teren. În acest sens, procesul de europenizare din Bosnia și Herțegovina 

este realizat prin utilizarea mai multor mecanisme de europenizare, printre 

care: controlul, condiționalitatea și recompensele. De pildă, mecanismul de 

recompensare urmărește responsabilizarea și motivarea comportamentului 

elitelor politice din Bosnia și Herțegovina este pus în aplicare prin oferirea 

posibilității de accedere a Bosniei și Herțegovinei la organizațiile euroatlantice. 

Mențiune: cercetarea de față se afla în proces de desfășurare. Prin 

urmare, rezultatele și concluziile pot suferi modificări în timp, de accea, 

lucrarea reprezintă doar o formă parțială a unei cercetări mai ample.  



MIHAELA-ALEXANDRA IONESCU 

Abstract. We are part of a continuously changing world, a world in which the 

course of life has a low predictability rate. In this society, in which the borders of the 

passwords or encrypted messages become higher and higher, globalization makes its 

presence felt through the weakening of those barriers. Many times the question „until when 

something belongs to me or to you?‛has been raised. This interogation will be answered in 

this paper. A paramount aspect for the member-states is the maintainance of national 

hegemony in a globalized world. We will show how each state, following its own political 

and economic interests, contributes to the decision-making process of the EU. 

Transnationalism represents more than just a simple crossing of borders between member 

states, it represents an invisible bonding between citizens. This paper aims both to present 

the way in which the idea of belonging to an extremely cosmopolitan group of people is 

perceived by Romanian citizens, and to explain the rights and obligations which join the 

well-known term of "European citizenship". 

Keywords. transnationalism, european citizenship, European Union, rights, 

globalization 

Introducere 

De-a lungul anilor ce au precedat abolirea comunismului est-european, 

au avut loc mai multe mișcări de ordin atât național, cât și internațional, 

menite să readucă pacea și prosperitatea pe termen lung în spațiul European, 

cum ar fi reintroducerea pluripartidismului, a libertății de exprimare sau 

punerea accentului pe respectarea drepturilor omului. Aceste lucruri nu numai 

 Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale

Comunicării, Departamentul Relații Internaționale și Studii Europene, lucrare coordonată de

lector, doctor, Panu Mihai.
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că au ajutat țările să-și „revină‛ mai repede după câteva decenii de sărăcie, dar 

au și slăbit granițele de ordin politic, economic sau social dintre ele. Acest 

fenomen poate fi rezumat la un singur cuvânt, anume: globalizare. 

Globalizarea, așa cum ne vom referi la fenomenul de slăbire al granițelor 

statale pe parcursul întregii lucrări, aduce cu sine, pe lângă această serie de 

beneficii ce vizează o paletă largă de aspecte ale vieții, și un șir de 

responsabilități în plus. 

În cele ce urmează vom vedea cum a apărut naționalismul românesc, 

care au fost scopurile acestuia, dar și cum se manifestă acesta în contextul 

actual al politicii regionale. De asemenea, vom aduce în discuție și cum 

afectează cetățenia europeană statutul cetățeniei române, sau dacă aceasta 

aduce atingeri cetățeniei naționale. 

Pentru a putea înțelege și asimila cât mai bine informațiile prezentate, 

vom explica fiecare termen folosit în lucrarea de față. Așadar: 

transnaționalismul „sugerează o slăbire a controlului statelor pe care acestea îl 

exercită asupra granițelor sale, asupra cetățenilor sau asupra teritoriului‛1, pe 

când globalizarea se referă mai mult la „intensificarea practicii economice, 

culturale și politice, accelerată pe glob la începutul secolului XXI‛2. Nu în 

ultimul rând vom explica și termenul de cetățean european, care reprezintă, de 

fapt, „prima pârghie a formării identității europene. Cetățenia europeană se 

deosebește de cetățenia statelor membre, pe care o completează, prin faptul că 

drepturile pe care le conferă cetățenilor nu sunt însoțite de datorii‛3. 

Transnaționalismul ca expresie a Globalizării 

Societatea în care trăim astăzi se bucură de o deschidere foarte mare în 

ceea ce privește migrațiile. Acest lucru a fost foarte bine primit în rândurile 

oamenilor, în special în rândul studenților care beneficiază de mai multe 

programe ce le facilitează dezvoltarea interculturală, cum ar fi programele 

Erasmus sau Erasmus+. Deoarece din fiecare țară au decis să migreze un 

număr din ce în ce mai mare de persoane, de la an la an, s-au cristalizat diverse 

teorii în domeniul transnaționalismului, dar care au putut totuși să fie 

1 Richard Huff, „Transnationalism‛, accesibil la adresa https://www.britannica.com/topic/ 

transnationalism, consultat la data 27.10.2018. 
2 Ibidem.  
3 Drepturile noastre în UE, http://cetateniaeuropeana.eu/Cet%C4%83%C5%A3enia-

european%C4%83-%C5%9Fi-drepturile-conferite-cet%C4%83%C5%A3enilor-U-E-.php, 

consultat la data 27.10.2018.  
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împărțite în două mari categorii, după cum urmează: teorii care explică de ce 

are loc fenomenul migrației și teorii care se preocupă de motivele răspândirii 

acestui fenomen. Un lucru foarte important de menționat este faptul că 

fenomenul în cauză trebuie mai degrabă înțeles ca un proces decât ca un 

eveniment, deoarece acesta are loc pe perioade mai îndelungate de timp, 

neavând o dată de început și una de sfârșit. 

Putem afirma, așadar, că transnaționalismul este o manifestare derivată 

din complexitatea fenomenului de globalizare, pentru că acesta din urmă a 

deschis granițele liberalizării la un nivel mai cuprinzător. Faptul că o persoană 

are mai multe cetățenii nu afectează cu nimic naționalismul fiecăruia pentru că, 

așa cum și studiile o arată, persoanele ce migrează dintr-o țară în alta tind să-și 

păstreze credințele sau valorile țării naționale, în loc să asimileze altele noi. 

De-a lungul anilor au existat mai multe păreri pro sau contra migrației 

maselor de populație. Acestea au avut în vedere, în mare parte slăbirea 

capabilităților economice a țării de origine și de asemenea efectul reversibil 

cauzat de emigrare. Pentru că fenomenul transnațional este în strânsă legătură 

cu cel al globalizării, în continuare, vom analiza ireversibilitatea fenomenului 

transnațional din prisma globalizării. 

Atunci când vorbim despre acțiuni reversibile la nivel mondial, ne 

referim mai degrabă la o serie de decizii cu caracter politic luate de către 

guvernele fiecărui stat, acestea vizând „în cea mai mare măsură evoluția 

prețurilor și a nivelului de schimb în jurul unei valori de echilibru (exemplul 

variaţiei dolarului în ultimele două decenii)‛4. De regulă, ireversibilitatea 

lucrurilor este dată de anumite acțiuni care, în timp, vor produce efecte 

ireversibile, de exemplu modul în care oamenii produc schimbări „asupra 

mediului și a biosferei, cele privind degradarea, epuizarea resurselor, 

dispariția speciilor‛5. Așadar, având în vedere cele două moduri în care 

globalizarea poate sau nu deveni ireversibilă, putem afirma că, cel mai 

probabil masele de oameni se vor orienta mereu către acele locuri unde traiul 

se va ridica la măsura așteptărilor fiecărui individ în parte. În acest context pot 

apărea situații în care migranții se vor întoarce în țara de origine. 

4 Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă, Globalism și dileme identitare. Perspective românești, 

editura Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, Iași, 2002, p. 34. 
5 Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă, op. cit., p. 34.  
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Uniunea Europeană sau Cetățenia Supranațională 

În continuare, ne vom apleca atenția asupra sferei sociale a 

transnaționalismului, care, de facto, marchează cel mai mult identitatea 

transnaţională a fiecărui individ. 

O dată cu crearea Uniunii Europene, multe state au ridicat problema 

păstrării identității naționale în pofida creării și asimilării uneia noi, 

supranaționale. Grație dialogului intercultural, apărut între statele membre, în 

timp, a fost creat un set de credințe și valori unanim acceptate de către statele 

membre (sau de către cele în proces de aderare). Acest set a reprezentat, 

practic, o extindere a valorilor naționale promovate de fiecare stat, și nu o 

înlocuire a acestora. Printre valorile promovate în cadrul Uniunii Europene, 

cele pe care le considerăm a fi cele mai importante sunt acelea ce fac referire la 

nondiscriminare și protejarea individului.  

Înainte de a dezbate problematica cetățeniei europene vom atrage atenția 

asupra unui concept care, de multe ori, a fost insuficient explicat și, deseori, a 

primit o semnificație ambiguă. Acest concept este identitatea europeană sau, pe 

scurt, cum este percecuptă de către mase noțiunea de Uniune Europeană. 

Astfel, după cum este subliniat în lucrarea The Crisis of European Union 

„problema identității europene a devenit recent o sursă constantă a 

dezbaterilor. Totuși, conceptul de identitate europeană rămâne incert și 

imprecis chiar și azi‛6. Problematica definirii acestuia își are baza în însăși 

complexitatea fenomenului transnaționalist care implică mai multe aspecte ale 

vieții cetățenilor, cum ar fi nivelul de incluziune social sau modul în care 

aceștia sunt primiți în calitate de grup minoritar într-o țară străină.  

În prezenta lucrare ne vom axa mai mult pe rolul televiziunii și al 

rețelelor de socializare asupra modului în care oamenii percep Uniunea 

Europeană. „Mass media pune foarte mult accentul pe politicile de la 

Bruxelles, pe pozițiile și statuările celor de acolo și pe problemele Uniunii 

Europene‛7. Masele de oameni sunt influențate de modul în care o problemă 

este tratată sau de felul în care un subiect este dezbătut. Acest lucru ne 

subliniază că oamenii se pot identifica cu politicile sau cu anumite tipare de 

credințe, dacă aceștia remarcă similitudini între felul lor de a fi ca persoană și 

cele prezentate prin diferitele canele de comunicare.  

6 Loredana Radu, Alina Bârgăoanu, Nicoleta Corbi, The Crisis of the European Union. Identity, 

Citizenship and Solidarity Reassessed, editura Comunicare.ro, București, 2013, p. 93.  
7 Loredana Radu, Alina Bârgăoanu, Nicoleta Corbi, op. cit., p. 102.  
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Revenind acum asupra conceptului de cetățenie europeană, putem 

remarca cu mai multă ușurință care ar putea fi percepția oamenilor despre 

acest tip de cetățenie. A se urmări tabelul de mai jos pentru o exemplificare 

concretă asupra problemei tratate: 

Conceptul de cetățean european a apărut pentru prima dată în Tratatul 

de la Maastricht (TUE), în partea a doua, art. 17-22 unde este prevăzut că «se 

instituie o cetățenie a Uniunii», acest articol este urmat de precizarea: „este 

cetățean al Uniunii Europene orice persoană care are cetățenia unui stat 

membru‛8. Prin urmare, putem observa că cetățenia europeană vine în 

completarea celei naționale, fără a-i impune anumite condiții. În aceeași ordine 

de idei, apartenența oamenilor la marea familie europeană, conferă cetățenilor 

statelor membre prilejul de a se bucura de un set mai amplu de drepturi și 

libertăți. Un exemplu în acest sens este dreptul cetățenilor de a apela la 

instanțele de judecată de la nivel internațional în vederea soluționării cazurilor 

ce nu primit rezultat favorabil în instanțele de judecată naționale. Totodată, cu 

scopul de a promova drepturile și libertățile cetățenilor europeni, Uniunea 

Europeană a inițiat, în 1998, programul Europe Direct „care avea rolul a informa 

cetățenii cu privire la posibilitățile și drepturile ce le sunt conferite prin 

cetățenia europeană‛9.  

 

Studiu de caz: naționalismul românesc 

 

În România, naționalismul s-a cristalizat prin și mișcarea legionară. Acest 

fenomen a prins amploare în rândurile oamenilor prin instrumente politice, 

dar mai des prin îndoctrinarea maselor. Principiul de bază după care s-a ghidat 

mișcarea naționalistă a fost iubirea de patrie, care nu numai că trebuia să fie 

extrem de intensă, dar trebuia totodată să fie incomparabil mai presus de 

oricare altă formă de patriotism. Alte forme în care mai era prezent fenomenul 

iubirii față de patrie mai puteau fi respectul pentru tradițiile românești, pentru 

valorile țării și pentru conducătorii de la cârmele acestui stat. Astfel, intonarea 

cu vie emoție a imnului țării sau înrolarea în armată erau apreciate ca fiind acte 

patriotice, însă acestea nu erau de ajuns pentru a atinge „acea iubire 

nemărginită față de propria țară‛.  

Desigur că atunci când se aflau în „miezul problemei‛ oamenii nu au 

văzut toate fațetele curentului ce-și înfigea tot mai adânc brațele în mentalul 

                                                           
8 Ioana Nely Militaru, Cetățenia Uniunii Europene potrivit Tratatului de la Lisabona, Juridical 

Tribune, vol. I, Issue 1/iunie, 2011, p. 1. 
9 Ibidem. p. 60. 
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colectiv. În prezent, privind retrospectiv am putea identifica două modalități în 

care acest naționalism s-ar putea manifesta. Folosindu-ne de adjectivele „bun‛ 

și „rău‛ ne vom referi la cele două modalități sub care a apărut fenomenul. 

Astfel, putem sesiza că naționalismul este „bun‛ dacă acesta se oprește la 

sinonimia făcută cu „patriotismul‛ despre care știm că este dragostea față de 

semeni și față de patrie. Atunci când din această dragoste ajung să prindă viață 

sentimente precum ura sau disprețul față de alte etnii sau popoare, acesta 

devine, „naționalismul rău‛. Așa cum însuși Regele Mihai afirma la un 

moment dat, „naționalismul e o pornire a omului legată de patria lui, care 

poate scăpa oricând de sub control și să se umple de alt conținut. Naționalist a 

fost și profesorul Iorga, naționaliști au fost și legionarii care l-au ucis. Unde e 

deosebirea? Noi ne dăm seama unde e – dar cuvântul ăsta e ca apa, ia orice 

formă și așa sunt multe cuvinte pe care le folosesc oamenii politici‛10. 

Luând în considerare cele enunțate mai sus, în continuare, putem să ne 

îndreptăm atenția asupra cauzelor diminuării forțelor sale. 

În primul rând, naționaliștii, pe lângă lupta pe care au avut-o cu cei ce se 

opuneau doctrinei lor, au avut și un conflict intern ce s-a dovedit că a ajuns să 

degradeze relațiile din interiorul acestora. Deși se mai bucurau încă de succes, 

nu mult le-a luat adepților să-și dea seama că, de fapt, erau doar o „formă fără 

fond‛, comparație făcută de Titu Maiorescu. 

Un punct slab al politicii naționaliștilor a fost să creadă că pot crea un 

monopol de putere și că vor putea avea un măreț partid unic, asemeni 

comuniștilor. Acest lucru, desigur, nu s-a aplicat în cazul lor. 

Deși socialismul și naționalismul păreau a fi două drepte ce nu se vor 

intersecta vreodată, iată cum un punct tangențial ia naștere chiar sub ochii 

românilor. Acest lucru a putut fi posibil tocmai grație dezorientării la nivel 

ideologic care exista în mediul politic românesc. Am făcut această paranteză în 

lucrarea noastră pentru a statua faptul că deși naționalismul pur a fost dus spre 

fascism, aceasta nu a fost singura formă sub care a apărut ideologia mai sus 

numită, în spațiul politic românesc. Închidem paranteza printr-o serie de 

întrebări retorice: „Este conceptul de comunism național relevant pentru cazul 

României? Sau suntem nevoiți să reconsiderăm națiunile tradiționale și să 

căutăm o caracterizare corespunzătoare acestui regim, una care să accentueze 

10 Sorin Mitu, „Modele ale naționalismului românesc‛, Revista Sinteză, accesibilă la adresa 

http://revistasinteza.ro/modele-ale-nationalismului-romanesc/ ,consultat la data de 

29.10.2018.  
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dezastrul generalizat al socialismului românesc, mimarea naționalismului ca 

diversiune politică și ierarhia neo-feudală a puterii atât în partid, cât și în stat?‛11. 

Să facem acum un salt istoric mai mare și să vedem cum se manifestă 

naționalismul în prezent, în contextul european și, cum apare el, în mentalul 

colectiv. 

Cea mai mare dilemă care se ridică la nivelul societății românești este 

una existențială. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană sau la structurile 

europene este de la sine înțeles că au existat schimbări în ceea ce privește 

modul în care oamenii se raportează la apartenența lor la un grup. S-a 

vehiculat că problema identității se accentuează direct proporțional cu 

vechimea unui stat în UE. Astfel, cu cât un stat sau o națiune a asimilat mai 

mult din cultura europeană, cu atât există riscul mai mare ca acesta să își 

piardă unele atribute autohtone. 

Ca o concluzie a prezentului studiu de caz, putem afirma că 

„europenizarea actuală a statelor europene a venit după sute de ani de așezare 

statală națională. Cred că nici nu ar fi posibilă existența comunității europeane 

așa cum este concepută acum dacă nu ar exista o foarte clară delimitare 

națională și statală. Iar acest proiect european nu tinde spre devalorizarea ideii 

de națiune sau de identitate culturală națională, ci doar spre o redefinire 

politică a ideii de independență națională‛12. De aici și motto-ul sub care stau 

adunate statele membre ale Uniunii Europene „«Unitate în diversitate» care 

arată că europenii s-au unit pentru a promova pacea și prosperitatea, 

acceptând totodată să-și deschidă spiritul către culturile, tradițiile și limbile 

atât de diverse ale continentului nostru‛13. 

 

Concluzii 

 

În urma studiului istoriei naționalismului românesc și în urma analizării 

aprofundate a parcursului acestuia în plan național am sesizat că indiferent de 

natură sau intensitatea influențelor venite din afară, sub nicio formă 

integritatea românilor ca popor cu un anumit set de credințe și valori nu ar 

                                                           
11 Vladimir Tismăneanu, „Socialismul dinastic și psihologia disperării naționale‛, Radio 

Europa Liberă din 21 npiembrie 2016, accesibil la adresa https://www.europalibera.org/a/ 

28131152.html, consultat la data de 29.10.2018. 
12 Leon Volovici, Israel și Europa de Est. O relație spiritual dificilă, în „Journal for the Study of 

Religions and Ideologies‛, 2008, Winter, 7, 21, p. 146. 
13 Mottoul UE, accesibil la adresa https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/ 

motto_ro, consultat la data de 26.10.2018. (n.t.) 
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trebui să fie într-un fel lezată. Diverse curente sau tendințe așa cum le numim 

azi vor fi și vor continua să apară mereu. În schimb, deciziile de guvernare ale 

statelor ar trebui să rămână ferme, fără să se abată de la cursul lor normal. Așa 

cum am arătat și în capitolul anterior, tocmai această dorință de a avea mai 

mult sau de a face la fel ca ceilalți a fost cea care i-a adus naționalismului 

pierirea în trecut. 

 Globalizarea este un amplu proces, dezvoltat mai mult în plan 

economic, dar care poate avea diverse implicații în domenii ca viața socială sau 

culturală. Ce este însă foarte important este că indiferent de ceea ce ar 

presupune această liberalizare, națiunile să nu se abată niciodată de la acele 

valori ce le-au consacrat. Așa cum am mai afirmat pe parcursul lucrării, aceste 

procese, fie ele politice sau economice, nu au menirea de a modela societatea 

până la pragul uniformizării. Scopul lor este strict acela economic, fără a fi 

necesare schimbări de ordin social.  

 Insistăm asupra ipotezei conform căreia, cu adevărat puternice vor 

rămâne doar acele națiuni ce își vor pune întrebarea „cine suntem noi?‛ în 

contextul globalizării sau al transnaționalismului. 
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Anexe:  

1. Percepția oamenilor despre cetățenia europeană. A se urmări tabelul 

de mai jos pentru o exemplificare concretă asupra problemei tratate:  

 

 
 

Sursa: S. Michel Laguerre, Diaspora, Politics and Globalization, editura Palgrave 

Macmillan, 2006. 
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Abstract. Through this study we want to highlight the main ideological concepts 

attributed to revisionism zionism and the role it played in the constitution of the modern 

state of Israel. In this regard, we decided to analyze the geopolitical views of Ze`ev 

Jabotinsky and thert impact on security dynamics in the Middle East. Also, there were 
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movement to a military one, and later a political one. Moreover this study provides a 

perspective on the concepts that guided the security and foreign policy strategies 

implemented by Israeli right-wing governments. 
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Din punct de vedere al dinamicilor de securitate, Orientul Mijlociu este 

caracterizat de o instabilitate structurală, generată de acțiunile actorilor statali 

și non-statali localizați în această regiune, precum și din cauza interferențelor 

altor entități situate în afara acestui areal geografic, care doresc să-și 

materializeze propriile interese politico-economice. 

În cadrul acestui complex regional de securitate, Israelul reprezintă unul 

dintre principalii actori statali, iar acțiunile sale influențează în mod decisiv 

distribuția  de putere din cadrul Orientului Mijlociu. Pentru a înțelege 

strategiile de politică externă și de securitate ale statului Israel, este esențial să 

înțelegem caracteristicile ideologiei politice dominante din cadrul acestei 

societăți. Așadar, prin intermediul acestui studiu dorim să evidențiem originile 

revizionismului sionist, principalele fundamente ideologice enunțate de către 

fondatorii acestui curent de gândire politic, precum și rolul pe care acesta l-a 

avut în cadrul constituirii statului modern Israel. 

Tematica constituie o provocare, din cauza faptului că particularizarea 

pe această regiune nu reprezintă un domeniu de interes pentru literatura de 

specialitate din România. Prin urmare, prin intermediul acetui studiu dorim să 
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aducem un element de noutate, care să confere o nouă perspectivă privind 

caracteristicile ideologiei revizionist sioniste. Desigur, această lucrare 

reprezintă doar un punct de plecare pentru viitoare studii aprofundate și 

specializate în domeniu. 

Redactarea acestei lucrări s-a făcut ca urmare a unei analize 

comprehensive privind problematica revizionismului sionist. Metodologia de 

cercetare se bazează pe o abordare sistematică care are o dublă dimensiune, cea 

a narațiunii istorice (apariția și evoluția revizionismului sionist) și analiza 

principalelor concepte ideologice revizioniste. Prin urmare, elementele 

esențiale utilizate în acest scop au fost cărțile și articolele de specialitate, la care 

s-a adăugat analiza documentelor și discursurilor oficiale. 

Pentru o înțelegere mai bună a conceptelor utilizate în cadrul acestui 

studiu, voi evidenția anumite particularități specifice tematicii sioniste. Așadar, 

trebuie menționat faptul că sionismul modern a apărut în ultimele două 

decade ale secolului al XIX-lea și a militat pentru constituirea unui stat evreu în 

Palestina. Emergența acestei mișcări  a fost facilitată de fuziunea dintre valorile 

mileniare religiei iudaice și ideologia naționalist europeană1. 

Termenul de ,,sionism‛ a fost utilizat pentru prima dată de către scriitorul 

evreu Nathan Birnbaum, în anul 1885 și face trimitere la una dintre denumirile 

antice ale orașului Ierusalim. De asemenea, conceptul de sionism se referă la 

necesitatea constituirii unui stat evreiesc în fostul teritoriu al ,,Eretz Israelului‛ 

(,,Țara Israelului‛) și întoarcerea evreilor din diaspora în acest teritoriu2. 

Principale direcții de acțiune prin intermediul cărora adepții acestei 

mișcări doreau să făurească un stat evreiesc au fost: sionismul politic și cel 

practic. Sionismul politic s-a implementat prin intermediul unei diplomații 

active, care avea ca obiectiv dobândirea suportului internațional pentru 

înființarea viitorului stat Israel. Pe de altă parte, sionismul practic urmărea 

organizarea imigrației evreiești din diaspora către Palestina, achiziționarea de 

terenuri în această regiune, dezvoltarea unei economii locale, etc.3 Cele două 

procese aveau un caracter complementar și au fost implementate simultan, 

pentru a diminua timpul necesar constituirii statului modern evreiesc. 

Cu toate acestea, curentul sionist nu a avut un caracter unitar, existând 

două viziuni politice diferite: socialistă și revizionistă. Cele două curente aveau 

ca obiectiv comun înfăptuirea unui stat evreu în Palestina, dar prezentau 

                                                           
1 Avi Shlaim, The Iron Wall Israel and The Arab World, New York , Norton& Company, 2014, 

p. 110. 
2 Benny Morris, Righteous Victims, New York, Vintage Books Edition, 2001, p. 14. 
3 Avi Shlaim, op.cit., p. 112. 
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elemente antagonice, din punct de vedere al mijloacelor care trebuiau să fie 

utilizate pentru înfăptuirea acestui deziderat.  

Ideologia socialist sionistă a fost enunțată pentru prima dată de către 

Nachman Syrkyn în anul 1899 și milita pentru reabilitarea națională și socială a 

evreilor, prin fuziunea sionismului cu socialismul. Din perspectiva sa, evreii 

reprezentau un popor cu un destin special, care putea materializat doar în 

cadrul unui stat socialist4. Având în vedere particularitățile acestei viziuni, 

simpatizanții ei au militat în special pentru sionismul practic și au fondat 

numeroase kibbutzuri în Palestina. 

Revizionismul sionist s-a format ca urmare a neacceptării viziunii 

socialiste a sionismului, de către o anumită categorie de sioniști. În esență, acest 

curent a reprezentat o mișcare care a inclus o varietate de ideologii sioniste, 

lideri și grupuri care erau unite de opoziția lor împotriva sionismului socialist, 

dar nu erau foarte bine definite de o particularitate ideologică proprie. Prin 

urmare, caracterul unificator in jurul căreia s-a format mișcarea revizionistă a 

fost ostilitatea față de socialism5. De asemenea, revizioniștii, spre deosebire de 

socialiști, au considerat că sionismul politic trebuia să reprezinte principala 

direcție de acțiune, în vederea constituirii unui stat național evreiesc6. 

Personalitatea emblematică a curentului revizionist sionist a fost 

intelectualul și naționalistul Ze`ev Jabotinsky. Acesta  s-a născut în anul 1880, 

într-o familie de evrei liberali din Rusia și a fost o personalitate complexă, fiind 

autor, poet, jurnalist, orator și soldat de-a lungul vieții sale.  

Încă din tinerețe a fost atras de idealurile sioniste, fapt ce l-a determinat 

să lupte în timpul Primului Război Mondial alături de trupele britanice pentru 

a elibera Palestina de sub dominația Imperiului Otoman. Acest fapt a 

determinat arestarea sa în 1920, de către autoritățile britanice și condamnarea 

sa,  la 15 ani de inchisoare. Totuși, Jabotinsky a fost eliberat, dar a fost nevoit să 

părăsească Palestina7. 

Acest eveniment nu l-a determinat pe Ze`ev să pună capăt activităților 

sale sioniste. Mai mult decât atât, având în vedere că influența acestuia a 

crescut semnificativ, a fost ales în anul 1921 să facă parte din executivul sionist. 

Totuși, din cauza faptului că viziunile sale ideologice nu corespundeau cu cele 

4 Paul Johnson, O istorie a evreilor, București, Humanitas, 2019, p. 507. 
5Apud, Eran Kaplan, The Jewish Radical Right Revisionist Zionism and it`s Ideological Legacy, 

Londra,The University of Wisconsin Press, 2005, p. 15. 
6 Avi Shlaim, op.cit., p. 116. 
7 Benny Morris, One State, Two States- Resolving the Israel/Palestine conflict, Londra, Editura 

Yale University Press, 2009, p. 5. 
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ale colegilor săi, Jabotinsky a demisionat din cadrul executivului sionist în anul 

19238. Motivul principal pentru care Jabotinsky a demisionat, s-a datorat 

faptului că ai săi colegi au renunțat să mai pretindă dreptul legitim asupra 

Transiordaniei ca parte integrată a viitorului stat evreu9.  

Jabotinsky și-a exprimat viziunea sa prin intermediul următoarelor 

versuri: ,,Two banks to the Jordan; one is ours—and so is the other‛10. De asemenea, 

el a considerat că era necesar să pună bazele unei organizații care să reflecte 

propria sa concepție privind sionismul. Prin urmare, în anul 1925 a fost 

înființată Organizația Revizionist Sionistă (Hatzohar) care era alcătuită din 

două structuri: Partidul Revizionist Sionist și Mișcarea de Tineret-Beitar11. 

Acest moment este important, datorită faptului că reprezintă 

instituționalizarea revizionismului sionist. 

Jabotinsky își va continua activitatea de promovare a ideilor revizioniste 

până la 4 august 1940, când a suferit un atac de inimă în timp ce vizita o tabără 

de vară a Organizației de Tineret Revizioniste- Beitar. În 1965, osemintele lui 

Ze`ev Jabotinsky au fost aduse și îngropate la Muntele Herzl din Ierusalim12. 

Cu toate acestea, moartea sa nu a reprezentat sfârșitul sionismului 

revizionist. Din perspectiva generațiilor revizioniste care s-au succedat după 

moartea lui, conceptele ideologice enunțate de Jabotinsky au constituit în 

continuare reperele organizației. Impactul ideologiei lui Jabotinsky a fost 

enorm, datorită faptului că ideile sale au fost preluate de către tineri militanți 

evrei, care ulterior vor deveni decidenți politici și militari importanți în cadrul 

statului Israel implementând strategii de politică externă și de securitate bazate 

pe viziunea acestuia. 

După cum am amintit și mai sus, revizionismul sionist a apărut ca o 

alternativă la socialismul sionist. Disensiunile dintre cele două curente de gândire 

s-au manifestat prin intermediul unei competiții între reprezentanții acestora, 

pentru evidențierea ,,adevăratului sionism‛. Deși au existat momente când s-a 

dorit reconcilierea relației dintre cele două grupuri, acest deziderat nu s-a realizat. 

                                                           
8 Avi Shlaim, op.cit., p. 118. 
9 S. Ben-Rafael Galanti, W.E. Aaronson, I.Schnell, „Power and changes in the balance 

between ideology and pragmatism in the right wing Likud‛, in Geojurnal, vol. 53, nr. 3, 2001, 

pp. 263-272. 
10Apud, Benny Morris, One State, Two States- Resolving the Israel/Palestine conflict,Londra, Ed. 

Yale University Press, 2009, p. 44. 
11 S. Ben-Rafael Galanti, W.E. Aaronson, I.Schnell, ,,Power and changes in the balance 

between ideology and pragmatism in the right wing Likud ‛, p. 264. 
12 Ze`ev Jabotinsky Zionist leader and founder of the Zionist Revisionist Movement, 

https://www.myjewishlearning.com/article/zeev-jabotinsky/ , accesat în data de 3.11.2019. 

https://www.myjewishlearning.com/article/zeev-jabotinsky/
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Mai mult decât atât,  odată cu apariția statului Israel,  disensiunile dintre cele două 

curente de gândire s-au mutat din planul ideologic către cel politic. 

Principalul ideal promovat de către revizioniști a fost constituirea unui 

stat evreu în cadrul granițelor ,,Eretz Israel‛ (,,Țara Israelului‛). Prin urmare, 

revizioniștii s-au opus oricărui compromis ce ar fi putut aduce atingere 

integrității teritoriilor, care trebuiau să fie incluse  în viitorul stat evreu din 

Palestina.  

Pentru a înțelege valoarea simbolică a sintagmei ,,Eretz Israel‛ , trebuie 

menționat faptul că a fost utilizată pentru prima data în timpul domniei 

regelui Saul (primul rege evreu), când au fost puse bazele statului evreu antic. 

De asemenea,  au existat și alte denumiri care făceau trimitere la aceleași 

concepte ,, Eretz Ha-ivrim ‛ (Țara Evreilor), ,, EretzBnei Israel ‛ (Țara Copiilor 

lui Israel ), Țara Canaanului, etc13. Totuși, expresia ,,Eretz Israel ‛ nu este una 

foarte concisă, din cauza faptului că poate avea mai multe conotații. De-a 

lungul istoriei, diferitele formațiuni statale evreiești au variat ca structură și 

dimensiune, fapt care ne împiedică  să recunoaștem cu precizie toate teritoriile 

care fac parte din ,,Eretz Israel‛. 

   În viziunea majorității revizioniștilor evrei, ,,Eretz Israel‛ corespundea 

cu teritoriile mandatului britanic în Palestina, care includea ambele regiuni de 

la est și vest de râul Iordan. Jabotinsky a fost promotor al acestei viziunii, 

afirmând faptul  că: ,,Teritoriul la vest de Iordan nu este suficient, dar întreaga 

Palestină incluzând Transiordania, este‛14. 

De asemenea, un alt aspect esențial în gândirea revizionistă este faptul că  

arabii din Palestina nu reprezintă o națiune aparte. Revizioniștii sioniști 

considerau că există o singură națiune arabă care și-a obținut dreptul la 

autodeterminare15. În viziunea lor, conceptul de națiune palestiniană este o 

construcție artificială, fapt ce a determinat ca  viabilitatea unui proiect cu două 

state în Palestina să nu reprezinte o opțiune pentru revizioniști. Jabotinsky a 

condamnat acest proiect politic afirmând că ,,niciun evreu, nu poate accepta un 

stat evreiesc fără Ierusalim, Hebron, și regiunea Gilead‛16. 

13 Colin Shindler, „Likud and the search for Eretz Israel: From the Bible to the twenty‐first 

century‛ în Israel Affairs, vol.8, 2001, pp. 91-117. 
14 Ibidem, p.98. 
15 Ze`ev B. Begin, „The Likud Vision for Israel at Peace,‛ în Foreign Affairs, vol. 70, nr. 4, 1991, 

pp. 21-35. 
16 Apud, Benny Morris, One State, Two States- Resolving the Israel/Palestine conflict,Londra, Ed. 

Yale University Press, 2009, p. 73. 
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Deși revizioniștii se opuneau cu vehemență constituirii unui stat arab în 

Palestina, arabii reprezentau populația majoritară din acestă regiune. Având în 

vedere această realitate, Jabotinsky și-a expus viziunea privind raporturile  

care trebuiau stabilite între populația evreiască și cea arabă. 

Din perspectiva relațiilor evreilor  cu comunitatea arabă din Palestina,  

Ze`ev Jabotinsky a evidențiat necesitatea construirii  unui ,,Iron Wall of Jewish 

bayonets17‛, pentru a  garanta securitatea statului evreu și pentru a împiedica 

apariția unui stat arab în Palestina. Totuși, el nu considera că arabii trebuiau să 

fie alungați din Palestina, dar era impetuos necesar ca majoritatea locuitorilor 

din această zonă să fie evrei: ,,Consider că este imposibil să-i expulzăm pe toți 

arabii din Palestina. Mereu o să existe două națiuni în Palestina- ceea ce este 

acceptabil pentru mine, dacă populația evreiască este majoritară.18‛. Jabotinsky 

a pledat pentru întoarcerea evreilor din diaspora în Palestina, deoarece era 

conștient de importanța factorului demografic și avantajul strategic pe care 

acesta putea să-l confere.  

Spre deosebire de socialiști, revizioniștii considerau că eforturile de 

colonizare nu erau suficiente pentru constituirea unui stat evreu. Jabotinsky 

evidențiază faptul că arabii se vor opune cu vehemență colonizării Palestinei: 

„Every native population in the world resists colonists as long as it has the 

slightest hope of being able to rid itself of the danger of being colonised19‛.Prin 

urmare, singura metodă prin intermediul căreia se putea materializa acest 

deziderat era dezvoltarea unei forte evreiești naționale.20  

Din perspectiva lor, era esențial ca evreii să se poată apăra în fața 

inamicului. Extinderea procesului de colonizare fără asigurarea nevoilor de 

securitate ale noilor comunități, nu avea un impact semnificativ în procesul de 

constituire a unui stat evreu în Palestina. Din acest motiv revizioniștii au pus 

accentul pe dezvoltarea unui ethos național al puterii și al eroismului, ca fiind 

singura cale pentru a pune bazele unui stat modern israelian independent21. 

Având în vedere faptul că  mișcarea revizionistă promova elemente 

naționaliste și militariste, a fost asociată cu echivalentul unei mișcări fasciste de 

către opozanții săi. 

                                                           
17Apud, Anshel Pfeffer, BIBI The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu, New York, 

Editura Basic Books, 2018, p.23. 
18 Jabotinsky, Ze'ev, The Iron Wall, http://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf , 

accesat în data de 3.11.2019. 
19Ibidem. 
20Eran Kaplan, op. cit.,p.112. 
21Ibidem, p.113. 

http://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf
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Un alt element esențial din strategia lui Jabotinsky privind securitatea 

viitorului stat Israel, era necesitatea nesemnării unei înțelegeri voluntare între 

reprezentanții comunității evreiești și ai celei arabe: ,,Nu poate exista o 

înțelegere voluntară între noi (evreii) și arabii palestinieni. Nici acum și nici în 

viitorul apropiat22‛. Trebuie precizat faptul că, în perioada în care Jabotinsky 

și-a elaborat eseul, comunitatea evreiască din Palestina se afla în minoritate în 

raport cu populația arabă din această regiune, iar condițiile unei înțelegeri  în 

această situație i-ar fi dezavantajat pe evrei. 

De asemenea, Jabotinsky era convins că arabii nu erau dispuși să ajungă la 

un acord cu comunitatea evreiască din Palestina, care să faciliteze emergența unui 

stat evreu în această zonă. El considera că ,,As long as the Arabs feel that there is 

the least hope of getting rid of us, they will refuse to give up this hope in return for 

either kind words or for bread and butter, because they are not a rabble, but a 

living people23‛. Prin urmare, Jabotinsky evidențiază vulnerabilitatea unei 

concepții pe care pionerii sionismului o împărtășeau și anume: dezvoltarea unei  

relații de coabitare cu populația arabă, ca urmarea a creșterii prosperității 

economice din Palestina, datorată prezenței comunității evreiești24. 

Având în vedere aceste aspecte, Jabotinsky sugerează că pentru 

materializarea unui stat evreu și implicit asigurarea securității acestuia, era 

necesară stabilirea unei strategii de securitate, care să reglementeze raporturile 

dintre comunitatea evreiască și arabă din Palestina. Având în vedere natura 

conflictului dintre aceste două comunități, Ze`ev propune o strategie coercitivă  

care avea ca scop asigurarea securității viitorului stat Israel. Strategia  ,,Iron 

Wall‛, presupunea faptul că Israelul trebuia să devină un hegemon politic, 

militar și economic în zona Orientului Mijlociu, pentru a putea negocia o pace 

durabilă cu statele arabe. Această strategie o să rămână un punct de referință 

pentru următoarele generații de revizioniști,  care vor încerca să materializeze 

acest deziderat.  

Un alt obiectiv care putea fi atins prin intermediul implementării 

strategiei Iron Wall, consta în evitarea emergenței unui stat arab în Palestina. 

Cu toate acestea, Jabotinsky a sugerat că arabii care vor locui în granițele 

viitorului stat evreu, trebuie să beneficieze de autonomie individuală. În acest 

sens, arabii palestinieni se puteau bucura de drepturi precum: autonomie 

religioasă, civilă și culturală. Totuși, autonomia de care aceștia urmau să 

22 Jabotinsky, Ze'ev, The Iron Wall, http://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf , 

accesat în data de 3.11.2019. 
23 Ibidem. 
24 Avi Shlaim, op.cit., p.111. 

http://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf
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dispună avea un caracter individual și personal, nu presupunea instituirea 

unor zone semi-independete sau autonome25. 

Din perspectiva lui Jabotnsky, viitorul stat evreiesc putea să 

dobândească o pace comprehensivă doar dacă reușea să impună termenii unei 

astfel de înțelegeri. Condiția esențială pentru materializarea acestui obiectiv 

consta în consolidarea ,,iron wall-ului‛ - ,,But the only way to obtain such an 

agreement, is the iron wall, which is to say a strong power in Palestine that is 

not amenable to any Arab pressure26‛. Prin intermediul acestei afirmații, 

Jabotinsky evidențiază existența unei relații de interdependență între pace și 

securitate, iar elementul de legătură consta în dobândirea hegemoniei politico-

militare de către viitorul stat evreu în regiunea Orientului Mijlociu. 

Jabotinsky abordează strategia de ,,Iron Wall‛ și din perspectiva 

moralității acesteia. El a afirmat faptul că ,,A sacred truth, whose realization 

requires the use of force, does not cease to a sacred thuth. This is the basis of 

our stand toward Arab resistance; and we shall talk of a settlement only when 

they are ready to discuss it27‛. Prin urmare, Jabotinsky considera că această 

strategie de securitate reprezintă o necesitate și o soluție legitimă, chiar dacă 

presupunea utilizarea forței.  

Pentru a înțelege convingerile lui Jabotinsky și rigiditatea ideologică a 

Mișcării Revizioniste, este esențial să înțelegem caracterul monist (presupune 

credința într-un singur principiu) al acestui curent de gândire. Spre deosebire 

de sionismul socialist, care este o ideologie națională bazată pe principii 

universale, revizionismul sionist avea un singur principiu fundamental: 

fondarea unui stat evreiesc.28 

Acest lucru se datorează faptului că o mișcare națională, în viziunea 

revizioniștilor, poate avea un singur ideal. Jabotinsky a afirmt că ,,un suflet 

perfect este unul monistic‛ și ,,Este o lege de fier și un principiu ireversibil, 

conform căruia oamenii nu pot să obțină ceva, dacă nu sunt capabili să sacrifice 

anumite lucruri. Aceasta este esența și puritatea fiecărui ideal29‛. Necesitatea 

sacrificiului personal pentru materializarea idealului național în forma sa pură, 

reprezintă o temă recurentă în discursul revizionist. 

                                                           
25 S. Ben-Rafael Galanti, W.E. Aaronson, I.Schnell, ,,Power and changes in the balance 

between ideology and pragmatism in the right wing Likud‛p.265. 
26 Jabotinsky, Ze'ev, The Iron Wall, http://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf , 

accesat în data de 3.11.2019. 
27 Apud, AviShlaim, op.cit., p.121. 
28 Eran Kaplan, op.cit., p.33. 
29 Ibidem, p.33. 

http://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf
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De asemenea, Jabotinsky s-a folosit de importanța tradițiilor religioase 

pentru a contracara secularismul socialist, sugerând faptul că Biblia este un 

text superior operei Das Kapital30.Este important de observat faptul că 

Jabotinsky a reușit să confere mișcării sale o legitimitate care se baza pe valori 

istorice și religioase ale poporului evreu. Mai mult decât atât, această atitudine 

a determinat apropierea dintre Mișcarea Revizionistă și formațiunile politice 

religioase. Ulterior, această relația s-a dovedit crucială pentru ascensiunea 

revizioniștilor la conducerea statului Israel. 

 Prin urmare, putem observa faptul că ideologia în cadrul Mișcării 

Revizioniste a avut un caracter complex (datorită faptului că a fundamentat un 

set de valori și principii, prin intermediul cărora adepții acestui curent de 

gândire s-au identificat și au acționat) și rigid  (compromisul ideologic, care 

avea ca scop atingerea integrității idealului pur, nu a fost acceptat).  

La începutul anilor 1930, în cadrul Mișcării Revizioniste de Tineret 

(Beitar) s-a evidențiat un proces de radicalizare, fapt ce reprezent un moment 

important în evoluția curentului revizionist sionist. Acest aspect poate fi 

demonstrat prin intermediul schimbărilor care au avut loc, mișcarea ideologică 

și culturală fiind substituită celei militare. Tinerii s-au identificat cu ideologia 

militaristă promovată de către Jabotinsky și au căutat să facă tranziția din 

planul ideologic (prin intermediul presei și literaturii) către cel practic (luptele 

de stradă) 31 . 

Așadar, noua generație de revizioniști a preluat reperele ideologice 

enunțate de Jabotinsky, dar le-au implementat  în cadrul unei dimensiuni 

militare. Tinerii revizioniști au crezut că este  datoria lor să transpună în 

practică idealurile enunțate de Jabotinsky, chiar și într-o manieră pe care acesta 

o denunțase.

Având în vedere această situație, în anul 1937 a fost fondată Organizația 

Militară Națională-Irgun Tzvai`I Le`umi. Acțiunile interprinse de această 

structură paramilitară vor avea un rol important în constituirea statului Israel 

și vor fi justificate, de către liderii acesteia, prin prisma valorilor revizioniste.  

Liderul acestei noi generații de revizioniști care alcătuiau Beitarul era 

Menahem Begin, cel care ulterior o sa devină al șaselea prim-ministru al 

Israelului. Begin s-a născut în anul 1913 în Brest-Litovsk, unde a fost educat în 

spiritul iudaismului și al sionismului. În anul 1929, acesta decide să se alăture 

organizației de tineret revizioniste, care a fost fondată și condusă de către 

30 Colin Shindler, „Likud and the search for Eretz Israel: From the Bible to the twenty‐first 

century‛, p.99. 
31 Eran Kaplan, op.cit., p.10. 
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mentorul său Ze`evJabotinsky. În anul 1931, Begin începe studiile de drept la  

Universitatea din Varsovia și le finalizează în anul 1935. Activitatea sa în 

cadrul Organizației de Tineret Revizioniste se intensifică, fapt ce determină 

alegerea sa în funcția de lider al acestei structuri din Polonia. În cadrul filialei 

din Polonia activau aproximativ 70.000 de tineri, care  erau instruiți pentru 

misiuni de apărare și organizare a imigrației ilegale evreiești către Palestina32. 

Ca urmare a declanșării celui de-al Doilea Război Mondial, Begin a fost 

arestat în anul 1940, de către NKVD și condamnat la 8 ani de închisoare într-o 

tabără de muncă din Siberia. Cu toate acestea, invazia Germaniei Naziste 

asupra Uniunii Sovietice, din anul 1941, a avut implicații și asupra lui 

Menahem Begin, care a fost eliberat și înrolat în cadrul armatei poloneze. 

Având în vedere noile circumstanțe, Begin decide să se întoarcă, în anul 1942, 

în Palestina, iar în anul 1943 este numit comandant al organizației Irgun 

Tzvai`iLe`umi. El o să ocupe această poziție până în anul 1948, când Irgun 

Tzvai`iLe`umi și-a încetat activitatea33. 

Pentru a evidenția discrepanțele dintre primele două generații de 

revizioniști este necesar să analizăm atitudinea lui Ze`evJabotinsky față de 

Menahem Begin în cadrul Conferinței Mondiale a Beitarului din anul 1938. 

Menahem Begin a susținut în cadrul acestei întâlniri faptul că ,,era sionismului 

politic s-a încheiat și a început o nouă eră a sionismului militar34.‛Jabotinsky, 

care a fost prezent la conferință, a spus despre discursul lui Begin că nu a fost 

cu nimic diferit față de „o zgârietură pe ușă35.‛ Prin urmare, Jabotinsky 

considera că sionismul politic trebuia să rămână un pilon central în cadrul 

strategiei de întemeiere a viitorului stat Israel. În schimb, Menahem Begin 

considera că sionismul politic a reprezentat  doar etapă în cadrul fondării 

statului național evreiesc, iar lupta de emancipare militară era absolut necesară 

pentru împlinirea acestui deziderat. 

Totuși, disensiunile de opinie dintre cei doi lideri revizioniști nu au 

determinat scindarea organizației. Mai mult decât atât, Manahem Begin i-a 

respectat autoritatea lui Ze`ev Jabotinsky, care a fost liderul Irgunului până la 

moartea sa, în anul 1940. Noua viziune revizionistă se va materializa în anul 

1943, când ajunge la conducerea organizației Menahem Begin. Ca urmare a 

                                                           
32 Former Leaders, Menahem Begin – The Sixth Prime Minister, https://www.likud.org.il/en/about-

the-likud/former-leaders/menachem-begin, accesat în data de 3.11.2019. 
33 Ibidem. 
34Apud, Eran Kaplan, op.cit., p.8. 
35 Ibidem. 

https://www.likud.org.il/en/about-the-likud/former-leaders/menachem-begin
https://www.likud.org.il/en/about-the-likud/former-leaders/menachem-begin
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noii realități, Irgunul și-a dobândit o mare notorietate, datorită acțiunilor pe 

care le-au întreprins în scopul emancipării naționale. 

Membrii acestei organizații au fluctuat între 3.000 și 5.000, iar principale 

direcții de operare ale Irgunului au fost sprijinirea imigrației ilegale a evreilor 

în Palestina și acțiunile ofensive întreprinse împotriva arabilor și britanicilor36. 

Inițial, operațiunile  Irgunului vizau doar grupările de arabi care atacau 

comunitățile de evrei, dar  odată cu  adoptarea White Paper de către guvernul 

britanic (viza restricționarea imigrației evreiești, precum și limitarea 

achiziționării de pământ de către aceștia în Palestina)37 acestea s-au extins și 

asupra administrației britanice din Palestina. 

De asemenea, este important să precizăm rivalitatea dintre Irgun și 

Haganah, care era organizația paramilitară ce reprezenta interesele Agenției 

Evreiești, condusă de către David Ben Gurion. Așadar, observăm faptul că 

ambele facțiuni sioniste dispuneau de structuri coercitive, care aveau rolul de a 

implementa strategii de securitate în funcție de percepția propriilor lideri.   

Spre deosebire de Menahem Begin, care a avut o atitudine eminamente 

ostilă  față de britanici, David Ben Gurion a promovat o politică a 

compromisului față de aceștia. Viziunile diferite ale acestor două personalități,  

privind modalitatea prin care evreii trebuiau să-și  obțină independența, a 

alimentat  rivalitatea dintre socialiști și revizioniști. David Ben Gurion a 

evidențiat atitudinea sa față de grupul condus de Menahem Begin, afirmând 

faptul că: ,,Irgunul este dușmanul poporului evreu; el a fost întotdeauna 

împotriva mea38‛. Lupta dintre cele două structuri avea ca scop legitimitatea de 

a acționa în numele populației evreiești din Palestina. Au existat situații foarte 

tensionate între cele două centre de putere, existând riscul declanșării unui 

război civil. Cu toate acestea, s-a reușit stabilizarea situației și s-a evitat 

declanșarea unei lupte militare, care ar fi avut efecte dezastruoase asupra 

comunității evreiești din Palestina. 

Odată cu declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, Irgunul a 

suspendat atacurile împotriva autorităților britanice și a cooperat cu acestea în 

lupta împotriva Germaniei Naziste. Conducătorii Irgunului au ales să lupte 

alături de britanici, deoarece considerau că Marea Britanie la sfârșitul 

războiului, va susține apariția unui stat evreu în Palestina. 

                                                           
36 S. Ben-Rafael Galanti, W.E. Aaronson, I.Schnell,, „Power and changes in the balance 

between ideology and pragmatism in the right wing Likud‛, p.267. 
37 British White Papers: White Paper of 1939, https://www.jewishvirtuallibrary.org/british-

white-paper-of-1939, accesat în data de 3.11.2019. 
38 Apud, Menachem Begin , Revolta, Iași, Editura DAB, 1994, p.198. 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/british-white-paper-of-1939
https://www.jewishvirtuallibrary.org/british-white-paper-of-1939
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Pactul încheiat între Irgun și Marea Britanie a fost anulat în februarie 

1944. Motivul pentru care liderul Irgun a decretat întoarcerea armelor 

împotriva britanicilor își găsește explicația în clauzele documentului ,,White 

Paper‛ ce au rămas în vigoare, deși se dovedise existența Holocaustului, iar 

evreii oferiseră suport Aliaților împotriva Germaniei Naziste39. 

În aceste condiții, Irgunul a declarat un război total autorităților 

britanice, considerând că violența reprezintă singura soluție pentru 

emanciparea evreilor din Palestina. Acest fapt a generat atacuri ale Irgunului 

asupra unor ținte britanice strategice din Palestina. Cea mai renumită 

operațiune este cea din 22 iulie 1946, când mai mulți membri ai Irgunului au 

plasat bombe în subsolul hotelului Regele David (locul unde era situat centrul 

operativ al administrației britanice în Palestina). Conform declarațiilor lui 

Menahem Begin, înainte ca o porțiune din hotel să fie aruncată în aer, au fost 

efectuate trei apeluri telefonice pentru a preveni persoanele care se aflau în 

hotel, de iminentul atac40. În urma atacului au rezultat 91 de morți: 41 de arabi, 

28 de britanici, 17 evrei și 5 persoane de alte naționalități.41 

Având în vedere faptul că atacurile Irgunului asupra britanicilor au 

continuat, Marea Britanie și-a înăsprit atitudinea față de rebelii evrei. Prin 

urmare, au recurs la spânzurarea unor partizani capturați ai Irgunului. Ca 

urmare a acestei acțiuni, doi sergenți britanici au fost capturați și spânzurați de 

către Irgun.42 

Organizația Irgun, din cauza mijloacelor folosite, a fost desemnată de 

multe entități ca fiind una teroristă. Totuși, Menahem Begin a negat vehement 

această acuzație și a subliniat faptul că ,,În realitate noi eram cei care aveam 

drept țintă să înlăturăm terorismul, iar esența însăși a luptei noastre consta din 

hotărârea de a ne elibera poporul de unul din complexele lui cele mai nocive: 

teama. Din punct de vedere istoric, noi nu eram teroriști ci dimpotrivă, 

antiteroriști43‛. Conform viziunii lui Menahem Begin, idealul după care 

Irgunul și-a ghidat activitatea a fost emanciparea evreilor de sub dominația 

britanică din Palestina, iar susținătorii acestei organizații reprezentau 

întruchiparea eroismului național. În acest sens, în cadrul biografiei sale, 

Menahem Begin le oferă un elogiu foștilor combatanți ai Irgunului: ,,Viața le-a 

                                                           
39 S. Ben-Rafael Galanti, W.E. Aaronson, I.Schnell, ,,Power and changes in the balance 

between ideology and pragmatism in the right wing Likud‛ p.267. 
40 Menachem Begin , op.cit., p.191. 
41 Harvey W.Kushner, Encyclopedia of terrorism, Londra, Sage Publication, 2003, p.181. 
42 Menachem Begin ,op.cit., p.212. 
43 Ibidem, p.58. 
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fost o luptă; moartea un act de eroism. Jertfa lor e sfântă; memoria veșnică 44.‛ 

Referitor la mijloacele pe care Irgunul le-a utilizat pentru atingerea acestui 

deziderat, Menachem Begin a afirmat faptul că ,,politica unui popor asuprit nu 

poate fi decât una: lupta de eliberare45‛. 

În cele din urmă, din cauza faptului că  situația politică s-a înrăutățit, 

decidenții politici britanici au decis ca Marea Britanie să renunțe la Palestina. 

Prin urmare, la data de 14 mai 1948, David Ben Gurion a proclamat înființarea 

statului modern Israel. Având în vedere noua realitate geopolitică din 

Palestina și noile amenințări cu care Israelul trebuia să se confrunte, Menahem 

Begin a decis ca Irgunul să se autodesființeze, iar membrii acesteia să facă parte 

din armata unificată a statului Israel. Activitatea Irgunului a avut un rol 

important în decizia pe care Marea Britanie a decis să o implementeze, fapt 

susținut și de Dr. Aba Hillel Silva, care a afirmat faptul că ,,Irgun va rămâne în 

istorie ca un factor fără de care statul Israel nu s-ar fi născut46‛.   

Prin urmare, analizând ideologia revizionist- sionistă până la fondarea 

statului modern Israel, putem afirma faptul că s-au evidențiat două concepte 

fundamentale Eretz Israel și Iron Wall, aflându-se într-o situație  de 

interdependență.   

În concluzie, fundamentarea acestui curent pe baza elementelor 

ideologice promovate de către Jabotinsky și transpunerea acestei viziuni în 

cadrul unei mișcări militare de rezistență națională. De asemenea, este 

important de menționat faptul că cele două momente trebuie înțelese ca parte a 

unui întreg și nu ca două fenomene distincte – Jabotinsky a propovăduit, iar 

Begin a împlinit! 

44 Ibidem, p. 288. 
45 Ibidem, p. 135 
46 Ibidem. p. 25. 
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proposed an exploratory case study regarding the activity of religious NGOs as EU 
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the most relevant conceptual frameworks regarding social cohesion in the context of 

insurance and implementation of development and humanitarian aid policies granted to 

migrants by European Institutions in partnership with religious NGOs ? I tried to link the 

conceptual frameworks with the data in order to determine the background and 

contributions of this types of NGOs as EU partners in the management of socio-cultural 

issues regarding the migrant crisis. From methodological point of  view, I used the 

institutional discourse analysis. The conclusion reveal that a complex problem such as 

migrant crisis requires an intervention from a wide range of actors, including the religious 

NGOs, who are the most prepared actors to manage the socio-cultural problems of the 

migrant crisis due to the specific features coming from the religious sphere. 

Keywords. Migrant Crisis, European Union, Religious NGOs, humanitarian aid, 

charity, social cohesion. 

 

 

Introducere 

 

Contextul acestei cercetări este reprezentat de criza migranților și rolul 

ONG-urilor religioase ca parteneri de lucru pentru instituțiile europene. Harta 

demografică religioasă a lumii se va schimba în secolul următor, iar numărul 
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persoanelor pentru care religia este o parte importantă a identității va crește. În 

acest context, este important să înțelegem relația dintre actorii religioși din 

cadrul UE și instituțiile europene și modul în care acest tip particular de actori 

pot fi implicați în promovarea politicilor și chiar în gestionarea crizelor la nivel 

regional în cooperare cu Uniunea Europeană. 

În ceea ce privește problema de cercetare, am avut în vedere rețeaua de 

actori religioși neguvernamentali care lucrează în colaborare cu instituțiile 

(laice) ale Uniunii Europene pentru gestionarea problemelor din sfera socio-

culturală. Datorită faptului că există o multitudine de actori religioși 

neguvernamentali la nivelul UE, pentru această cercetare am selectat ONG-

urile catolice, deoarece criza migranților reprezintă o problemă care afectează 

toate statele Uniunii Europene, iar catolicismul este singura religie prezentă în 

toate statele membre ale UE. Chiar dacă există o mulțime de cercetări privind 

relația dintre instituțiile europene și ONG-uri în implementarea politicilor 

europene în domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar, există puține cercetări 

privind relația dintre instituțiile europene și ONG-urile religioase și chiar mai 

puține cercetări cu privire la relația dintre instituțiile europene și ONG-urile 

religioase în contextul crizei migranților din cauza faptului că Uniunea 

Europeană are un caracter secular, există o multitudine de actori religioși la 

nivelul UE, iar criza migranților este un fenomen relativ recent. 

Pornind de la ceea ce am prezentat anterior întrebarea mea de cercetare 

este: Care sunt cele mai relevante cadre conceptuale privind coeziunea socială 

în contextul asigurării și implementării politicilor de dezvoltare și ajutor 

umanitar acordate migranților de instituțiile europene în parteneriat cu ONG-

urile religioase? Potrivit Comisiei Europene În 2015, peste 1 milion de oameni 

și-au croit drum spre UE, fugind de conflictele din țara lor în căutarea unor 

perspective economice mai bune. Deci, criza migranților este o criză majoră 

care, din punctul de vedere al teoriei complexului de securitate regională 

dezvoltată de Barry Buzan și Ole Wæver, necesită o cooperare între o gamă 

largă de actori, precum cei supranaționali ca UE, cei tradiționali ca statul și 

actori nonguvernamentali, laici și religioși.  

Revizuirea literaturii – Probleme și dezbateri 

Pentru a oferi un punct de plecare pentru înțelegerea subiectului, am 

selectat dezbaterile celor mai relevanți specialiști pe tema acestui articol. Astfel, 

am introdus principalele concepte cu care voi opera ulterior, urmărind în 

același timp să creez un context de dezbatere privind relațiile dintre instituțiile 
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europene și ONG-urile religioase în asigurarea și implementarea politicilor de 

dezvoltare și a ajutorului umanitar pentru migranți. 

Unul dintre cele mai importante cadre conceptuale pentru cercetarea 

noastră este coeziunea socială, a cărei definiție, origini și evoluție se regăsesc în 

articolul lui Justine Burns, George Hull, Kate Lefko-Everett și Lindokuhle 

Njozela, Defining Social Cohesion. Aceștia descriu realitatea acoperită de acest 

concept ca fiind una dintre cele mai provocatoare și importante provocări pentru 

factorii de decizie politici, în special în grupuri și zone a căror structură socială 

este un mozaic.1 La nivelul Uniunii Europene, din perspectiva relațiilor dintre 

instituțiile europene și ONG-urile religioase, coeziunea socială este abordată din 

perspectiva a două concepte specifice fiecărui actor implicat: ajutor umanitar și 

caritate. În legătură cu conceptul de ajutor umanitar, primul autor care definește 

acest concept și oferă o perspectivă asupra arhitecturii ajutorului umanitar la 

nivel internațional este Annika Billing, care definește ajutorul umanitar ca unul 

dintre cele mai eficiente mijloace prin care sunt gestionate și reduse  efectele unui 

război, un dezastru natural și orice situație care amenință viața și siguranța unor 

persoane.2 Mai specific, Charlotte Dany prezintă o perspectivă a ceea ce 

înseamnă ajutor umanitar la nivelul Uniunii Europene, definind UE drept „cel 

mai mare contribuitor la ajutorul umanitar la nivel global‛.3 

În ceea ce privește conceptul de caritate, acesta este definit și explicat de 

Bruce Friedman în lucrarea Two Concepts of Charity and Their Relationship to 

Social Work Practice. Potrivit autorului, caritatea ale cărei origini se regăsesc în 

Noul Testament este una dintre valorile principale ale creștinătății și un factor 

important în asigurarea elementelor derivate din politicile statului de asistență 

socială.4 La nivelul Uniunii Europene, Tiberiu Brăileanu și Aurelian-Petrus 

Plopeanu prezintă o analiză a misiunii sociale a Bisericii Catolice. Autorii 

analizează implicațiile sociale și caritabile ale Bisericii Catolice în Europa din 

secolul al XIX-lea și până în prezent. De asemenea, acestea dezvăluie anumite 

                                                           
1 Justine Burns, George Hull, Kate Lefko-Everett și Lindokuhle Njozela, ,,Defining social 

cohesion‛, in: SALDRU Working Paper, nr.216, 2018, pp. 1-3. 
2 Annika Billing, ,, Humanitarian Assistance.An introduction to humanitarian assistance and 

the policy for Sweden’s humanitarian aid‛, în: Perspectives, nr.17, 2010, p. 4. 
3 Charlotte Dany, ,,Politicization of Humanitarian Aid in the European Union‛, în: European 

Foreign Affairs Review, Vol.20, nr.3, 2015, p. 419. 
4 Bruce D. Friedman, ,,Two concepts of charity and their relationship to social work 

practice‛, în: Social Thought, nr.21, 2002, p. 8. 
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similitudini în ceea ce privește valorile în numele cărora atât instituțiile UE, cât 

și Biserica Catolică, prin intermediul ONG-urilor religioase, sunt active social.5 

Nu în ultimul rând, conceptul de bunăstare socială este definit și analizat 

de autorul Paul Spicker a cărui cercetare pornește de la individ și valorile care 

contribuie la asigurarea bunăstării personale și se încheie cu ideea bunăstării 

statului6 în timp ce conceptul de enciclică papală este explicat de Anne 

Fremantle care prezintă o analiză a documentelor oficiale emise de Sfântul 

Părinte în care enciclicele papale sunt prezentate ca strategii de acțiune ale 

Vaticanului în diferite momente de timp pe probleme din diverse sectoare.7 

Aceste două ultime concepte trebuie explicate, deoarece sunt direct legate de 

principalele date și cadre conceptuale analizate. Dezbaterea din jurul cercetării 

include discuții despre valorile morale pe care s-a construit Uniunea 

Europeană, valori care în marea majoritate trimit spre dogme creștine de 

ajutor, înțelegere, comuniune, stabilind astfel o legătură între UE și Biserica 

Catolică ca reprezentant al lumii creștine, o legătură care, în ciuda caracterului 

laic al UE, transcende domeniile și politicile europene precum dezvoltarea și 

ajutorul umanitar. 

Principalele cadre conceptuale 

Există o relație strânsă între o entitate supranațională precum Uniunea 

Europeană și Biserica Catolică. UE își are rădăcinile în catolicism și dogma sa 

socială. Mai multe tradiții ale catolicismului au stimulat vocația noii construcții 

europene după Cel de-al Doilea Război Mondial. Una dintre ele s-a bazat pe 

orientarea continentală europeană a catolicismului antagonizând ideologia 

socialistă și centralizarea stalinistă. Dacă în Evul Mediu Biserica Catolică a 

furnizat mijloacele necesare luptei împotriva otomanilor, în secolul XX a 

furnizat valorile democratice necesare luptei împotriva comunismului.8 

Legătura vizibilă dintre religie și politică la nivelul Uniunii Europene este 

reprezentată de partidele creștin-democrate. Rolul partidelor europene creștin-

democrate în realizarea Uniunii Europene a fost unul important datorită 

5 Tiberiu Brăileanu, Aurelian-Petrus Plopeanu, ,,Catholic social teaching and the origins of 

European Union‛, în: CES Working Papers, Vol. VI, nr.2, 2014, p. 16. 
6 Paul Spicker, Principles of social welfare. An introduction to thinking about the welfare state, Ed. 

Routledge, San Paolo, 1988, p. 8. 
7 Anne Fremantle, The Papal Encyclicals in their historical context, Ed. The New American 

Library, New York, 1956, p. 21. 
8 Tiberiu Brăileanu, Aurelian-Petrus Plopeanu, op.cit., pp. 27-28. 
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legăturilor formale și informale de cooperare stabilite de acestea, ceea ce a 

contribuit la crearea unui capital transnațional social și de încredere într-un 

proiect politic european. Creștin-democrații au încercat să construiască o 

Europă catolică, o federație descentralizată bazată pe principiul catolic al 

subsidiarității.9 

În ceea ce privește problema de cercetare a acestui articol, conceptul cel 

mai relevant este coeziunea socială. Coeziunea socială a generat un interes 

crescut din partea organizațiilor internaționale, a instituțiilor guvernamentale, 

a statelor și a factorilor de decizie din anii ʹ80. Interesul pentru acest concept se 

datora adesea diviziunilor din cadrul societăților legate de factori economici, 

tensiunilor asociate migrației și conflictelor etnice sau culturale.10 Consiliul 

European a definit coeziunea socială drept „capacitatea societății de a asigura 

bunăstarea pe termen lung a tuturor membrilor săi, inclusiv accesul echitabil la 

resursele disponibile, respectarea demnității umane, respectul diversității, 

autonomie personală și colectivă și participarea responsabilă în cadrul 

societății‛.11 Aceste definiții sunt adesea orientate spre practică și se referă la 

programe și politici implementate în special de guverne, actori internaționali și 

ONG-uri, inclusiv ONG-uri religioase.12 

Ajutorul umanitar se referă la toate eforturile de a salva vieți, de a atenua 

suferința și de a menține demnitatea umană în beneficiul persoanelor aflate în 

dificultate, care sunt expuse riscului de conflict armat sau sunt afectate de 

conflicte armate, dezastre naturale sau alte situații de dezastru, care reprezintă 

impedimente grave în aprovizionarea și supraviețuirea populațiilor sau a unei 

întregi comunități.13 În ceea ce privește ajutorul umanitar, Uniunea Europeană 

încearcă să ofere asistență și asistență individuală tuturor resortisanților din 

țările terțe care sunt victime ale dezastrelor naturale sau provocate de om, 

pentru a răspunde nevoilor umanitare rezultate din aceste situații diferite, 

conform art. 143,TFUE.14UE este cel mai mare contribuitor în privința 

ajutorului umanitar la nivel mondial, având în vedere contribuțiile sale ca 

                                                           
9 Ibidem, p. 28. 
10 Justine Burns, George Hull, Kate Lefko-Everett, Lindokuhle Njozela, op.cit., p. 2. 
11 The European Council official page, consultat la 22.03.2019, disponibil on-line: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_ro.  
12 Justine Burns, George Hull, Kate Lefko-Everett, Lindokuhle Njozela, op.cit., p. 4. 
13 Annika Billing, op.cit., p. 5. 
14 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, consultat la 

22.03.2019, disponibil on-line:  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-

2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_3&format=PDF. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_ro
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_3&format=PDF
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organizație supranațională, precum și ajutorul bilateral acordat de statele 

membre. Comisia Europeană cheltuiește peste 1 miliard de euro anual în 

sectorul ajutorului umanitar.15UE implică un număr mare de ONG-uri ca 

parteneri în implementarea și formularea politicilor de ajutor umanitar. 

Majoritatea contribuțiilor la negocieri sunt transmise prin intermediul 

Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies (VOICE), o rețea de 

peste 80 de ONG-uri cu sediul la Bruxelles, ce încadrează inclusiv ONG-uri 

religioase.16 

În ceea ce privește conceptul de caritate, acesta provine din cuvântul 

latin caritas, iar conform doctrinei creștine are sensul de a renunța la o parte 

din bunurile proprii pentru a-l ajuta pe aproapele tău. Cu alte cuvinte, prin 

intermediul carității, înțelegem orice acțiune de ajutor care asigură un nivel 

decent de viață sau cel puțin supraviețuirea unor persoane. Acest concept a 

evoluat odată cu societatea și lumea, iar astăzi a fost preluat din dogma 

creștină, în politici de stat și chiar supranaționale ale UE sub formă de 

bunăstare socială sau social welfare.17 Bunăstarea socială este definită ca suma 

bunăstării tuturor indivizilor dintr-o societate care la rândul său înseamnă 

capacitatea de a asigura toate nevoile primare.18 

La nivelul Uniunii Europene, Enciclicele papale ale lui Papei Paul al VI-

lea, Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea și Francisc îndeamnă atât liderii 

europeni, cât și cetățenii la înțeleagere, ajutor reciproc și comunicare. Enciclica 

papală este o scrisoare pastorală sau o scrisoare apostolică, cu caracter 

universal pentru toți oamenii, prin care Sfântul Părinte exprimă puncte de 

vedere și oferă sfaturi cu privire la problemele majore de pe arena relațiilor 

internaționale. Pentru Vatican și Biserica Catolică, aceste enciclice papale sunt 

echivalentul decretelor prezidențiale, echivalentul strategiilor de acțiune în 

diverse domenii.19 

Metodologie 

Literatura de specialitate consultată identifică, ca surse primare, 

următoarele documente: Europe 2020. A European strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth, My Region, My Europe, Our Future. Seventh 

15 Charlotte Dany, op.cit, pp. 419-420. 
16 Ibidem, p. 422. 
17 Bruce D. Friedman, op.cit., p. 9. 
18 Paul Spicker, op.cit., p. 12. 
19 Anne Fremantle, op.cit., p. 21. 
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report on economic, social and territorial cohesion și următoarele Enciclice 

Papale: Populorum Progressio a Papei Paul al VI-lea, Sollicitudo Rei Socialis a 

Papei Ioan Paul al II-lea, Caritas in Veritate a Papei Benedict al XVI-lea și 

Laudato Si a Papei Francisc. Europe 2020. A European strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth a fost lansat în 2010 și propune cinci domenii 

de acțiune ale UE cu obiective care trebuie atinse până în 2020 În esență, 

această strategie reprezentând răspunsul conducerii europene la problemele 

din Uniune, propunând crearea mai multor locuri de muncă, creșterea 

nivelului de viață pentru cetățeni și asigurarea unui climat social sigur în toate 

privințele prin furnizarea de politici de dezvoltare inteligente, durabile și 

inclusive.20Pentru a înțelege mai bine proiecția acestor strategii în Uniunea 

Europeană, inclusiv o privire asupra valului de migranți care se confruntă cu 

UE, am identificat raportul Comisiei Europene My Region, My Europe, Our 

Future. Seventh report on economic, social and territorial cohesion, care oferă 

informații despre ceea ce s-a realizat și ce nu  în UE până în anul 2017 raportat 

la strategia adoptată în 2010, incusiv informații cu privire la situația 

migranților.21 

Din perspectiva Bisericii Catolice, principalele date au rezultat în urma 

revizuirii unor enciclice papale. Enciclica Populorum Progressio a Papei Paul al 

VI-lea a fost emisă de Sfântul Părinte în 1967. În ciuda faptului că au trecut în 

jur de 60 de ani de atunci, îndemnurile ei sunt mai actuale ca niciodată. Paul al 

VI-lea subliniază necesitatea comuniunii și cooperarea liderilor europeni la acel 

moment pentru a realiza bunăstarea tuturor oamenilor, nevoia de înțelegere și 

toleranță.22Angajamentul pentru coeziune, înțelegere și prietenie este continuat 

de Papa Ioan Paul al II-lea în Enciclica Sollicitudo Rei Socialis, subliniind în 

același timp importanța misiunii sociale a Bisericii Catolice și necesitatea 

colaborării dintre Biserică și organele politice pentru a face față nevoilor sociale 

contemporane. prin asigurarea prosperității și a dezvoltării tuturor 

                                                           
20 The European Comission, Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth, Bruxelles, 2010, p.3, consultat la 13.03.2019, disponibil on-line: 

https://ec.europa.eu/commission/index_ro. 
21 The European Comission, My Region, My Europe,Our Future. Seventh report on economic, 

social and territorial cohesion, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 

consultat la 13.03.2019, disponibil on-line: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 

information/cohesion-report/. 
22 The Holy See, Populorum Progressio. Encyclical of Pope Paul VI on the development of peoples, 

Roma, 1967, pp.2-3, consultat la 15.03.2019, disponibil on-line: http://w2.vatican.va/ 

content/vatican/en.html. 

https://ec.europa.eu/commission/index_ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
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oamenilor.23 Cea mai recentă și mai clară dintre enciclicele studiate - în ceea ce 

privește misiunea caritabilă a Bisericii Catolice și necesitatea cooperării 

interinstituționale între instituțiile seculare și religioase în promovarea și 

implementarea politicilor de ajutor social - este Enciclica Caritas in Veritate a 

Papei Benedict al XVI-lea. Sfântul Părinte subliniază importanța carității 

Bisericii care, alături de valorile morale și sociale creștine, trebuie să fie mai 

prezentă ca niciodată în formularea politicilor de dezvoltare și ajutor social, 

promovând în același timp toleranța, înțelegere și egalitate de șanse.24Nu în 

ultimul rând, în Enciclica Laudato Si, deși principalele subiecte abordate sunt 

încălzirea globală, problemele de mediu și degradarea planetei, probleme 

sociale precum sărăcia, discriminarea și conflictele nu sunt neglijate. Francis se 

alătură predecesorilor săi în discursul social, subliniind importanța carității, 

nevoia de înțelegere și toleranță, în special în contextul valului de migranți, al 

păcii și al cooperării în contextul crizei Crimeei și al cooperării dintre liderii 

politici pentru a asigura stabilitatea și bunăstarea cetățenilor.25 

Astfel, proiecția conceptuală a coeziunii sociale prin ajutorul umanitar se 

regăsește la nivelul Uniunii Europene în Strategia Europa 2020. O strategie 

europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, al cărei scop este 

asigurarea coeziunii teritoriale, economice și sociale, combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale, sensibilizarea, recunoașterea și respectarea drepturilor 

principiilor fundamentale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia și 

excluderea socială și asigurarea acestora a unei vieți demne, cu participare activă 

la societatea europeană. Toate acestea implică colaborarea dintre instituțiile 

europene, guvernele statelor membre și organizațiile neguvernamentale.26 

Metoda de cercetare folosită este analiza discursului instituțional pentru 

documentele emise de Comisia Europeană și Sfântul Scaun. 

23 The Holy See, Sollicitudo Rei Socialis, Roma, 1987, pp.4-8, consultat la 15.03.2019, disponibil 

on-line: http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html. 
24 The Holy See, Caritas in Veritate, Roma, 2009, pp.2-13., consultat la 17.03.2019, disponibil 

on-line: http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html. 
25 The Holy See, Laudato Si. On care for our common home, Roma, 2015, pp.53-57, consultat la 

17.03.2019, disponibil on-line: http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html. 
26 The European Comission, Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth, Bruxelles, 2010, p.3, , consultat la 13.03.2019, disponibil on-line: 

https://ec.europa.eu/commission/index_ro. 

http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
https://ec.europa.eu/commission/index_ro
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Studiu de caz: Rolul ONG-urilor religioase în promovarea și 

implementarea politicilor UE în domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar 

acordat migranților 

 

Legătura dintre instituțiile Uniunii Europene și instituțiile religioase, în 

special cele catolice, în domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar acordat 

migranților este reprezentată de activitatea ONG-urilor religioase. Din punct 

de vedere conceptual, activitatea acestui tip de organizații neguvernamentale 

se regăsește la granița dintre secular și religios, acțiunile lor bazându-se pe 

conceptul de ajutor umanitar identificat în documentele oficiale ale UE, 

precum și pe conceptul de caritate provenit din dogma catolică. La nivel 

practic, ceea ce distinge activitatea ONG-urilor religioase de activitatea altor 

tipuri de ONG-uri este reprezentat de această referire la valorile morale și 

creștine și sprijinul Bisericilor, care facilitează implementarea proiectelor 

ținând cont de capacitatea de influență a instituțiilor religioase, numărul 

adepților acestora care pot furniza cu ușurință personalul voluntar necesar și 

legăturile spiritual-culturale adânci înrădăcinate în majoritatea societăților, 

personalul clerical fiind constant în mijlocul comunităților, cunoscându-le 

nevoile și problemele, contribuind astfel la formularea eficientă a politicilor în 

sfera socială și umanitară. 

Pentru a înțelege mai bine studiul de caz ales, este necesar mai întâi să 

definim ce înseamnă ONG-urile religioase. În literatura și studiile recente, 

actorii religioși nestatali - în contexte locale, naționale, regionale, internaționale 

și globale - sunt menționați în diverse moduri: ONG-uri religioase, organizații 

religioase non-profit și organizații bazate pe credință. ONG-urile religioase 

sunt definite ca organizații formale a căror identitate și misiune provin în mod 

conștient din învățăturile uneia sau mai multor tradiții religioase sau spirituale 

și funcționează ca o organizație voluntară, independentă, fără scop material, 

pentru a furniza servicii, atât la nivel național, cât și internațional.27De 

asemenea, organizațiile religioase neguvernamentale se caracterizează prin 

acțiuni înrădăcinate în valori religioase și spirituale, bazeazându-se pe o 

varietate de procese pentru a-și atinge obiectivele. Procese precum rețeaua, 

monitorizarea și furnizarea de informații sunt comune pentru majoritatea 

ONG-urilor, în timp ce altele, inclusiv ghidarea spirituală, rugăciunea și 

                                                           
27 Jeffrey Haynes, ,,Faith-based Organisations at the United Nations‛, in: EUI Working Paper, 

nr.70, San Domenico di Fiesole, Italia, 2013, p.2. 
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modelarea indivizilor, sunt o caracteristică unică a acțiunilor ONG-urilor 

religioase.28 

În contextul internațional de astăzi, activitatea ONG-urilor religioase 

include, în special, acțiuni în sfera sectorului social, acțiuni umanitare și 

sprijinirea diferitelor programe de dezvoltare, atât în infrastructură (construcții 

de spitale, școli), cât și în formarea unor specialiști (asistență medicală, 

asistență socială, profesori etc.). Organizațiile religioase neguvernamentale 

sunt de asemenea implicate în programe de reabilitare și incluziune socială a 

persoanelor defavorizate la nivelul comunităților mici (de exemplu orașe), în 

special în contextul european actual , integrarea migranților. Astfel, prin preoți 

și pastori, precum și Biserica ca instituție, ONG-urile religioase oferă atât 

asistența de specialitate necesară persoanelor menționate în programele de mai 

sus, cât și asistența spirituală, scopul acestor ONG-uri fiind acela de a ajuta 

persoanele și de a le oferi cele necesare pentru a-și asigura un trai decent.29 În 

baza conceptelor de ajutor umanitar și caritate pentru a asigura coeziunea 

socială a migranților și în baza valorilor comune împărtășite de instituțiile 

europene și Biserica Catolică, ca instituție religioasă majoră la nivelul Uniunii 

Europene, organizațiile religioase non-guvernamentale sunt integrate în 

procesul de guvernare a UE prin Instrumentul european pentru democrație și 

drepturile omului (EPDDO). A fost înființat în 2007 cu un buget total de 1,3 

miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, în vederea implementării proiectelor 

societății civile prin intermediul ONG-urilor. Organizațiile religioase 

neguvernamentale, sunt încurajate să solicite finanțarea UE pentru punerea în 

aplicare proiectelor umanitare în cadrul politicilor de dezvoltare și ajutor 

umanitar, în special cele destinate migranților.30 

În ciuda angajamentului față de valori precum democrația, drepturile 

omului și ajutorul umanitar, statele membre din Uniunea Europeană, cu unele 

excepții (Germania și Suedia), nu au reușit să gestioneze eficient  criza 

migranților, liderii UE fiind incapabili să furnizeze un răspuns comun și 

coerent la gestionarea fluxurilor migratorii. Mai mult, în unele state membre, o 

retorică dura, chiar extremistă, a fost adresată migranților, promovând măsuri 

28 Ibidem, p.3. 
29 Candice N. Watson, "Faith-based Organizations and Their Contributions to Society", în: 

Research Papers: Open SIUC , nr.323, 2012, p.8. 
30 Philippe Perchoc, Religion and the EU's external policies, decembrie 2017,p.3, consultat la 

4.12.2018 disponibil on-line: http://www.europarl.europa.eu/thinktank. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank
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de excludere și îngreunând azilul.31 În acest context, activitățile de asistență și 

ajutor umanitar pentru migranți reprezintă o parte importantă a acțiunilor și 

proiectelor organizațiilor religioase neguvernamentale. Îe baza relațiilor 

stabilite cu Instituțiile Europene și în baza proiectelor finanțate de UE, acestea 

au asigurat tranziția și integrarea migranților în societatea europeană. Pe 

fundalul unei atitudini de excludere socială, rasism și xenofobie, și în absența 

politicilor europene de integrare, activitatea ONG-urilor religioase, 

congregațiilor, parohiilor și organizațiilor misionare creștin-sociale a devenit 

mult mai importantă și vizibilă, inclusiv Înaltul Comisar pentru refugiații ONU 

recunoscând importanța activității ONG-urilor religioase.32 La nivelul Uniunii 

Europene, această activitate s-a manifestat în contextul crizei migranților prin 

lobby-ul organizațiilor religioase neguvernamentale pe lângă guvernele 

naționale ale statelor membre, pentru a intensifica procedurile de azil pentru 

solicitanți, respectarea drepturilor omului și asigurarea integrării socio-

economice a migranților. Un exemplu în acest sens vine din Marea Britanie, 

unde episcopii Bisericii Anglicane au criticat guvernul pentru că procedurile 

de azil sunt dificile.33 Un alt exemplu este clerul protestant din Germania care, 

împreună cu organizațiile religioase neguvernamentale, au solicitat liderilor 

politici germani să intensifice operațiunile de salvare a migranților în 

Mediterana. Nu în ultimul rând, Conferința Bisericilor Europene și Biserici 

olandeze au solicitat guvernului olandez să ofere solicitanților de azil condiții 

de viață mult mai bune pe toată durata procesului.34 În urma unei reuniuni la 

nivel înalt a Comisiei Europene și în urma apelului Papei Francisc pentru 

acceptarea, protejarea și integrarea migranților în societatea europeană, ONG-

urile religioase catolice, împreună cu bisericile locale, au oferit adăpost 

temporar migranților. Astfel, prin acțiunile organizațiilor religioase 

neguvernamentale, au fost furnizate resursele necesare pentru a asigura 

nevoile de bază pentru migranți. De asemenea, prin intermediul ONG-urilor 

                                                           
31 Luca Mavelli, Erin K. Wilson, The Refugee Crisis and Religion: Secularism, Security and 

Hospitality in Question, Ed. Rowman & Littlefield, New York, 2017, p. 3. 
32 Christine Goodall, ,,Shouting towards the Sky: the role of religious individuals, 

communities, organisations and institutions in support for refugees and asylum seekers‛, în: 

New issues in refugee research, nr. 275, 2015, pp. 3-4. 
33 Ibidem, p. 16. 
34 Ibidem, pp. 16-17. 
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religioase, migranții au acces și la informații despre procedurile de azil și 

structura socială și culturală a Uniunii Europene.35 

Nu în ultimul rând, aceste organizații religioase neguvernamentale 

asigură dezvoltarea și implementarea proiectelor pe termen lung, integrarea în 

societățile europene și accesul pe piața forței de muncă pentru migranți.36 

Întrucât există multe ONG-uri religioase la nivelul UE, iar articolul nu 

permite o analiză a activității tuturor în domeniul dezvoltării și ajutorului 

umanitar pentru migranți, am ales să exemplific și să susțin aspectele teoretice 

și metodologice, prin prezentarea activității în domeniul menționat al ONG-

ului Caritas Europa, un ONG care activează sub patronajul Bisericii Catolice. 

Pentru ca subiectul să fie de actualitate, activitatea Caritas Europe în calitate de 

partener al UE în domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar pentru migranți 

va fi prezentată în contextul unui proiect care este în desfășurare, perioada 

cuprinsă fiind între octombrie 2017 și septembrie 2020. Caritas Europa este una 

dintre cele 12 organizații Caritas din 11 țări europene care participă la un 

proiect de trei ani care își propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la 

situația migranților.37 Începutul proiectului, 2017, coincide cu prezentarea 

raportului Comisiei Europene My Region, My Europe, Our Future. Seventh report 

on economic, social and territorial cohesion, care atrage atenția asupra unei noi 

probleme majore la nivelul UE: migrația și integrarea migranților. Astfel, în 

proiectul Caritas Europe, în fiecare an, Caritas se va concentra pe un subiect 

specific care acoperă evoluția procesului migrator și a situației migranților, 

pornind de la identificarea cauzelor migrației forțate, integrarea și demersurile 

pentru crearea unor societăți care să asigure includerea socială a migranților și, 

nu în ultimul rând, asigurarea integrării în societățile europene, prin 

identificarea celor mai eficiente modalități prin care migranții pot contribui la 

acele societăți, astfel încât să poată să-și asigure un trai decent și să le fie 

asigurată demnitatea umană. Aceste obiective sunt urmărite și de Strategia 

Europe 2020 Strategy A European strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth. Proiectul este intitulat "Migrație.Interconectivitate. Dezvoltare" (MIND) 

35 Martina Prpic, Religion and human rights, pp.6-7, consultat la 11.01.2019, disponibil on-line: 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-

confessional-dialogue/events/en-20181204-eprs-briefing-religion-and-human-rights.pdf.  
36 Darrell Jackson, Alessia Passarelli, ,,Mapping migration, mapping Churches response in 

Europe‛ în: World Council of Churches Publications, nr.1, 2016, p. 101. 
37 Caritas Europa, Migration and development matter!, consultat la 22.04.2019, disponibil on-

line: https://www.caritas.eu/migration-and-development-matter/. 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20181204-eprs-briefing-religion-and-human-rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20181204-eprs-briefing-religion-and-human-rights.pdf
https://www.caritas.eu/migration-and-development-matter/
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și este co-finanțat de Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru 

Dezvoltare și Cooperare Internațională.38 

Proiectul MIND este structurat pe trei piloni după cum urmează: 1. Cazuri 

de migrație forțată, 2. Pregătirea societăților europene pentru primirea, 

acceptarea și integrarea migranților și 3. Migranții ca actori de dezvoltare pentru 

comunitățile europene. În general, obiectivul Caritas Europe în acest proiect este 

de a încuraja acceptarea și includerea migranților în societățile statelor membre 

ale UE și, pe de altă parte, să se asigure că ajutorul de dezvoltare al UE și al 

statelor membre este utilizat exclusiv pentru reducerea și eradicarea sărăciei și 

îmbunătățirea vieții oamenilor.39 Mai mult, prin întâlnirile organizate cu 

reprezentanții guvernelor naționale, corporații și comunitatea de afaceri 

internațională, precum și membri ai societății civile, Caritas Europa încearcă, de 

asemenea, să identifice posibile locuri de muncă, astfel încât la sfârșitul 

proiectului, MIND să lasă în urmă nu doar mentalități schimbate în ceea ce 

privește migranții, ci și o situație socială care le permite să-și asigure demnitatea 

umană și un trai decent. ONG-ul religios Caritas vrea o Europă care primește, 

protejează, promovează, se integrează și nu lasă pe nimeni în urmă.40 

Sprijinul financiar al Uniunii Europene pentru proiectul implementat de 

Caritas Europe subliniază încrederea pe care UE o acordă acestui ONG 

religios, împreună cu recunoașterea valorilor comune în numele cărora acești 

actori operează, valori precum ajutorul și caritatea, libertatea și cooperarea, 

înțelegerea și toleranța . 

 

Concluzii 

 

Având în vedere relația dintre religie și progresul social, se poate susține 

că dezvoltarea socială nu trebuie să fie neapărat asociată cu secularizarea și că 

ONG-urile religioase împreună cu alte organizații neguvernamentale și cu 

guvernele și instituțiile Uniunii Europene pot face progrese, în special în aria 

sistemelor de sănătate, furnizarea și dezvoltarea serviciilor de educație și în 

cazul unor situații de criză, cum ar fi valul de migranți.41 

                                                           
38 Ibidem. 
39 Caritas Europa, MIND.Migration.Interconnectedness.Development, consultat la 22.04.2019, 

disponibil on-line: https://www.caritas.eu/mind/. 
40 Ibidem. 
41 Nora Milotay, Faith-based actors and the implementation of the European Pillar of Social Rights, 

iunie 2018, pp. 5-6, consultat la 08.01.2019, disponibil on-line: http://www.europarl.europa. 

eu/pdf/divers/EPRS_EN_2606.pdf. 

https://www.caritas.eu/mind/
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EPRS_EN_2606.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EPRS_EN_2606.pdf
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În ceea ce privește rezultatele acestei cercetări, am identificat că, ceea ce 

înseamnă conceptul de coeziune socială în furnizarea și implementarea 

politicilor de dezvoltare și ajutor umanitar pentru migranții promovat de 

instituțiile europene în parteneriat cu ONG-urile religioase include de fapt alte 

două concepte și anume ajutor umanitar din perspectiva Uniunii Europene și 

caritate din perspectiva organizațiilor religioase neguvernamentale. Astfel, 

coeziunea socială este văzută ca un obiectiv esențial atât în strategia Europe 

2020 Strategy A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, cât și 

în Enciclicele papale emise de Sfântul Scaun, enciclice care guvernează 

activitatea Bisericii Catolice și ONG-uri religioase catolice. La nivel practic în 

asigurarea și punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare și a ajutorului 

umanitar pentru migranți, coeziunea socială din perspectiva UE ia forma 

ajutorului umanitar, în timp ce din perspectiva ONG-urilor religioase catolice 

ia forma carității. În ciuda faptului că Uniunea Europeană are un caracter laic, 

departe de o afiliere religioasă, relația dintre instituțiile Uniunii Europene și 

ONG-urile religioase este întemeiată în existența unor idei preluate de UE în 

procesul de formare politică, din sfera religioasă. Pornind de la principiul 

subsidiarității preluate de la organizarea Bisericii Catolice și până la valori 

precum demnitatea umană, libertatea, egalitatea și drepturile omului, UE are 

mai multe puncte de împărtășit cu religia decât se crede. Ceea ce trebuie avut 

în vedere cu privire la  ONG-urile religioase este că, în ciuda caracteristicilor 

specifice din sfera religioasă, aceste tipuri de organizații neguvernamentale 

sunt parteneri eficienți și de încredere pentru instituțiile europene, fiind 

implicați atât în guvernanța UE prin formularea de politici, asigurarea de 

personal specializat în diferite domenii de expertiză și munca de teren, cât și în 

promovarea și implementarea politicilor de dezvoltare și ajutor umanitar 

pentru migranți a Uniunii Europene. 

Deoarece există o multitudine de actori religioși neguvernamentali la 

nivelul Uniunii Europene, am ales să prezentăm activitatea ONG-ului religios 

Caritas Europe în studiul de caz privind implicarea sa în dezvoltarea umanitară 

și în ajutor umanitar pentru migranți. Astfel, cadrul teoretic și metodologic 

prezentat își găsește proiecția în implementarea proiectului MIND de Caritas 

Europe în perioada 2017-2020. În parteneriat cu Comisia Europeană – Direcția 

Generală pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, în conformitate cu 

obiectivele Europe 2020 Strategy A European strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth  și raportul Comisiei din 2017 My Region, My Europe, Our Future. 

Seventh report on economic, social and territorial cohesion, precum și caritatea 
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creștină și obiectivele menționate în Enciclica papală, în special enciclica Caritas 

in Veritate, Caritas Europe a pus bazele proiectului MIND. 

Nu în ultimul rând, așa cum am mai spus, criza migranților reprezintă o 

problemă complexă care necesită un răspuns la fel de complex din partea unei 

varietăți mari de actori. La nivel regional, partenerii cei mai eficienți pentru 

instituțiile europene în gestionarea problemelor socio-culturale în contextul 

crizei migranților sunt ONG-uri religioase. Aceste tipuri de ONG-uri, datorită 

caracteristicilor din sfera religioasă, pot asigura integrarea cea mai eficientă a 

migranților în noile societăți ale statelor membre ale UE. Ceea ce trebuie avut 

în vedere este faptul că dezvoltarea și integrarea socială nu trebuie neapărat să 

fie asociat cu secularizarea. În parteneriat cu instituțiile europene și guvernele 

naționale, precum și cu alte organizații neguvernamentale, ONG-urile 

religioase reușesc la nivelul Uniunii Europene să colaboreze și să furnizeze 

resursele necesare pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor 

europeni. Mai mult, după cum se poate observa din studiul de caz, 

organizațiile religioase neguvernamentale, în cooperare cu instituțiile UE, pot 

oferi expertiză de specialitate și pot acționa în direcția gestionării crizelor. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

ŞTEFAN-SEBASTIAN MAFTEI * 

 
Dosarul tematic Filosofie şi datorie, publicat în acest număr al revistei 

studenţeşti PHILOHISTORISS, revistă coordonată de Asociația 

Studențească Philohistoriss, sub egida Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB, 

este rezultatul unor teme de eseu propuse anul trecut studenţilor de anul I 

Filosofie nivel Licenţă, teme structurate în jurul subiectului „Conceptul de 

datorie în filosofie‛. Pornind de la o bibliografie primară cu trei texte de 

autori filosofici ce abordează tema datoriei (Cicero, Despre îndatoriri; Kant, 

Immanuel, Metafizica Moravurilor; Hegel, Principiile Filozofiei Dreptului sau 

elemente de drept natural şi de ştiinţă a statului), şi de la o bibliografie 

suplimentară, studenţii au putut să-şi aleagă un subiect de eseu din zece 

subiecte propuse: „Etica datoriei la Epictet şi Cicero‛; „Este compatibilă 

etica datoriei cu suicidul? Studiu de caz: etica lui Cicero‛; „Este compatibilă 

etica datoriei cu suicidul? Studiu de caz: etica lui Kant‛; „Tema suicidului 

din perspectiva eticii datoriei şi a eticii consecvenţialiste: Kant şi Hume‛; 

„Datorie patriotică şi datorie cosmopolită: sunt ele compatibile sau nu?‛; 

„Este nedreptatea pasivă o noţiune legitimă? Studiu de caz: De officiis (I. vii-

ix)‛; „Despre limitele universalizabilităţii kantiene a datoriei morale la 

Hegel‛; „Conflictul datoriilor la Cicero şi Hegel‛; „Este legitimă datoria 

morală faţă de fiinţele vii? Un răspuns kantian la animal ethics‛; „Influenţa 

tratatului De officiis asupra eticii datoriei a lui Kant‛. Asta face ca subiectele 

şi chiar titlurile eseurilor din acest dosar tematic să se repete, fiind vorba de 

eseuri argumentative de „şcoală‛, care abordează aceste teme propuse, 

construite dialectic. În acest context, textele prezentate în dosarul tematic 

de faţă reprezintă o selecţie a celor mai reprezentative eseuri argumentative 

                                                           
* Lect. dr., Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Filosofie, Universitatea „Babeş-

Bolyai‛ Cluj-Napoca, email: stmaftei@yahoo.com. 
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scrise de studenţii anului 1 Filosofie/zi (acum ai anului 2), eseurile 

urmărind în general un format de subiect ce încurajează poziţionarea pro 

sau contra în argumentare. După cum se poate urmări, trei dintre texte (cele 

semnate de Creţ Livia, Iriciuc Andrei şi Păcurar Raluca-Diana) au ales să 

dezbată subiectul poziţionării eticii lui Kant în relaţie cu chestiunea 

suicidului – o temă complexă, ce a lansat o dispută celebră în secolul al 

XVIII-lea între punctul de vedere kantian, bazat în principal pe argumentul

vieţii umane văzută ca scop în sine – de aici rezultând şi datoria de a trăi –,

şi perspectiva humeană, o perspectivă consecvenţialistă. Eseul semnat de

Bec Persida analizează posibilitatea datoriei morală faţă de fiinţele vii, din

perspectivă kantiană. Gothar Robert-Cristian discută în eseul său perspectiva

cosmopolită ca o datorie umană, iar Palade Bianca-Raluca va analiza limitele

universalizabilității kantiene a datoriei morale la Hegel, punând astfel în

balanţă perspectiva kantiană cu cea hegeliană asupra datoriei.

Nu în cele din urmă, doresc să mulţumesc redacţiei Philohistoriss 

pentru generoasa oportunitate de a găzdui publicarea acestor texte în 

numărul curent.  



 
 

 

 

 

 

PERSIDA BEC  

 

Abstract. This paper aims to debate the moral duty to living beings and wants to 

offer a Kantian answer to ‛animal ethics‛. First, I showed what is the difference between 

ethics and moral duty. Secondly, I discussed about Immanuel Kant’s concept of morality. 

According to him, an action does not depend on results, because they are indefinite and 

uncertain at the moment when someone makes a decision. Therefore, the moral value of an 

action must be evaluated according to the intentions of a person who makes the decision 

regarding the execution of that action. Thus, to Immanuel Kant an action is moral only 

when it is performed for moral reasons and good intentions. Moreover, man has a duty only 

to man (himself or another man). The paper will also address Christina Korsgaard’s 

criticism of Kant. Her theory links animal rights and Kantianism. 

Keywords. animal ethics, Kant, moral duty, human beings, decision, answer, 

reasons, intentions 

 

 

Înainte de a aprofunda tema aleasă, este util să se înţeleagă diferenţa 

dintre etică şi morală. Pe de o parte, etica reprezintă „ştiinţa care studiază 

principiile morale, originea, natura, esenţa, dezvoltarea şi conţinutul lor‛ 1, iar, 

pe de altă parte, „etica reprezintă ansamblul de reguli, valori şi norme morale 

care reglementează comportamentul persoanelor în societate sau/şi determină 

obligaţiile acestora, în general, sau într-un anumit domeniu de activitate, în 

                                                           
 Universitatea „Babeş-Bolyai‛ Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Email: 

eu_persida@yahoo.com. Studentă anul II, Coord.: Lect. Dr. Ştefan Maftei, Universitatea 

„Babeş-Bolyai‛, Cluj-Napoca. Notă: Traducerea tuturor fragmentelor ce apar în articol îmi 

aparţine, cu excepţia celor în cazul cărora este specificată o traducere în limba română. 
1 Florin Marcu, Constant Maneca, Dicţionar de Neologisme, Ediţia a III-a (revăzută şi 

adăugită), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1978, p. 283. 
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particular‛2. Etica este un domeniu al filosofiei care îşi găseşte aplicabilitatea în 

toate domeniile vieţii practice. 

Apoi, termenul de morală priveşte un ansamblu de reguli cu ajutorul 

cărora un individ alege să se conformeze pentru a putea face parte dintr-o 

societate. „Morala reprezintă, astfel, totalitatea convingerilor, atitudinilor, 

deprinderilor, sentimentelor, normelor, regulilor determinate istoric şi social, 

care reglementează comportamentul şi raporturile indivizilor între ei, precum 

şi dintre aceştia şi colectivitate (familie, grup, clasă, naţiune, societate), în 

funcţie de categoriile bine, rău, datorie, dreptate, nedreptate şi a căror 

respectare se întemeiază pe conştiinţa şi opinia publică‛3. 

În vreme ce morala „este considerată un fenomen real – un ansamblu de 

reguli şi norme de bună purtare, cu caracter mai mult sau mai puţin universal – ce 

ţine de comportamentul cotidian, de viaţa practico-spirituală reală a indivizilor 

şi colectivităţilor umane, etica desemnează teoria care are ca obiect de studiu 

acest fenomen real (teoria despre morală), respectiv sistemul conceptual care se 

află la baza unei anumite viziuni asupra moralităţii (prin moralitate 

înţelegându-se condiţia omului care aspiră să trăiască potrivit unor idealuri şi 

principii cât mai înalte)‛4. 

Concepţia despre morală a lui Immanuel Kant susţine că o acţiune nu 

depinde de rezultate, deoarece acestea sunt indefinite şi incerte în momentul 

luării deciziei, iar valoarea morală a unei acţiuni trebuie să fie evaluată în 

funcţie de intenţiile unei persoane care ia decizia referitoare la executarea acelei 

acţiuni; de altfel, pentru Kant, o acţiune este morală doar atunci când este 

realizată din raţiuni morale şi bune intenţii. Pentru Immanuel Kant, întreaga 

miză cade asupra comportamentului uman, a moralităţii acestuia şi a 

intenţiilor sale, ceea ce este, de fapt, o imensă responsabilitate dată umanităţii. 

Datoria unui individ este să facă ceea ce este corect din punct de vedere moral 

şi să evite ceea ce nu este corect din punct de vedere moral, indiferent de 

consecinţele acţiunilor sale. 

Immanuel Kant aduce în discuţie, în primul rând, problema datoriei şi a 

dreptăţii sociale, acestea două punându-le înaintea problemei binelui. Acesta 

consideră criteriul binelui ca făcând parte din conceptul de datorie. Astfel, se 

postulează ideea conform căreia oamenii au anumite obligaţii morale imanente 

2 Carolina Reoyo González (editor), Diccionario Enciclopédico Nuevo Espasa Ilustrado 2000, 

Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, 2000, p. 687. 
3 Apud Gabriela Ţigu, Etica Afacerilor în Turism, Editura Uranus, Bucureşti, 2003, p. 11. 
4 Ioan Bâtlan, Philosofia moralis. Prelegeri de etică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1997, p. 9. 
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şi universale, general aplicabile. Una dintre aceste datorii care este discutată de 

către Immanuel Kant este aceea de a-i trata pe ceilalţi ca pe nişte scopuri, nu ca 

mijloace în atingerea unor scopuri. De aceea, pentru Kant fiinţele, în special 

umane, merită să fie tratate, demne de respect şi considerate valoroase pentru ele 

însele5. 

Într-o încercare de a extrapola domeniul de discuţie, la Kant, nu doar 

asupra fiinţelor umane, ci şi printre celelalte vieţuitoare care au simţăminte, 

Christina Korsgaard face o legătură între drepturile animalelor şi kantianism. 

Aceasta, renumit exeget kantian şi filosof cunoscut în domeniul filosofiei 

morale, nu are intenţia să modifice principiul umanităţii în sine, ci doreşte, mai 

degrabă, să-i propună o nouă interpretare, în interiorul sistemului kantian, care 

să nu facă abstracţie de fiinţele necuvântătoare, animalele – la fel cum Kant o 

face în unele pasaje (iar în altele, fireşte, nu, cum se va arăta, ulterior). Pentru 

această exegetă animalele sunt entităţi care se auto-întreţin. De aceea, se 

presupune că şi animalele (nu doar fiinţele omeneşti!) au reprezentări sau 

concepţii cu ajutorul cărora se ghidează – instinctiv şi raţional – în mediul 

înconjurător6. 

Mai întâi, Korsgaard limpezeşte şi evidenţiază ceea ce se presupune a fi 

rolul oamenilor ca legislatori morali şi cel de beneficiari ai legilor propuse de ei 

înşişi. Dacă primul rol presupune capacităţi superioare pe care animalele nu le 

posedă, cel de-al doilea rol nu le presupune. Spre exemplu, deşi copiii – care, 

încă nu ştiu să facă distincţia între bine şi rău – sau cei care prezintă întârzieri 

sau opriri în dezvoltarea facultăților psihice sunt incapabili de deliberare 

morală, din acest fapt nu decurge logic că ei nu valorează ca beneficiari ai 

legilor morale alături de cei care fac legile, legislatorii înşişi7. Dar acceptată 

fiind această deosebire, apare ideea unei deschideri spre tratarea animalelor ca 

beneficiare a legilor morale, chiar dacă nu au participat (şi nu au capacitatea de 

a participa) la actul legislativ în sine. Această exegetă pare să accepte 

extinderea „binelui natural‛ şi la fiinţe a căror includere în sfera morală e mai 

greu de acceptat. De aceea, aceasta merge în ideea extinderii sferei morale până 

la „fiinţe‛ precum insectele sau plantele8. 

                                                           
5 Immanuel Kant, Metafizica moravurilor, Traducere, studiu introductiv, note şi indici de 

Rodica  Croitoru, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Antaios, Bucureşti, 1999. 
6 Christina M. Korsgaard, Fellow Creatures: Kantian Ethics and Our Duties to Animals, in: The 

Tanner  Lectures on Human Values, University of Michigan, February 6, 2004. 
7 Dan Zeman, Oameni şi animale: utilitarianism, kantianism şi sentimentalism în etica animalelor, 

apărut la 15.04.2013, consultat la 3.05.2019, [https://www.lapunkt.ro/2013/04/oameni-si-animale/]. 
8 Ibidem. 

https://www.lapunkt.ro/2013/04/oameni-si-animale/
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Motivul pentru care animalele trebuie tratate ca beneficiari ai legilor 

morale e, în opinia lui Korsgaard, faptul că şi ele au un „scop în sine‛9 

(„Aşadar, cu întreaga noastră experienţă noi nu cunoaştem nici o altă fiinţă 

care să fie capabilă de obligare (activă sau pasivă) în afară de om. Prin urmare, 

omul nu poate avea nici o datorie faţă de vreo fiinţă, decât doar faţă de om, şi 

în cazul în care îşi reprezintă o astfel de datorie, se întâmplă printr-o amfibolie a 

conceptelor de reflecţie, iar datoria sa presupusă faţă de alte fiinţe este, desigur, 

datorie faţă de sine însuşi; neînţelegere la care este îndemnat prin faptul că el 

substituie datoria sa cu privire la celelalte fiinţe prin datoria faţă de această 

fiinţă‛10.): ceea ce autoarea numeşte „binele natural‛ al fiecărei fiinţe, constă în 

satisfacerea necesităţilor celor mai de bază, printre care aceasta susţine că e şi 

evitarea suferinţei. În ceea ce priveşte suferinţa Kant aminteşte, deşi trecător, 

faptul că omul este răspunzător de atitudinea violentă şi nemiloasă faţă de 

fiinţele iraţionale – animalele: „Cu privire la partea însufleţită, deşi lipsită de 

raţiune, a creaturilor, tratarea animalelor cu violenţă şi totodată cu cruzime 

este de departe mai opusă în interior datoriei omului faţă de sine însuşi, căci 

prin aceasta compasiunea faţă de suferinţa lor se stinge, slăbind astfel o 

predispoziţie naturală foarte salutară pentru moralitate în raporturile cu ceilalţi 

oameni, iar cu timpul dispare; cu toate că moartea lor expeditivă (fără a face uz 

de tortură) sau, de asemenea, munca istovitoare, dar care să nu depăşească 

facultăţile lor (căreia şi oamenii trebuie să i se supună) ţin de împuternicirea 

omului; dimpotrivă, încercările fizice chinuitoare, a căror ţintă este doar 

speculaţia, atunci când scopul ar putea fi atins şi în lipsa lor, sunt 

detestabile‛11. A împiedica satisfacerea acestor necesităţi înseamnă a acţiona 

împotriva principiului kantian, în sensul dat lui de către Korsgaard. 

Există, prin urmare, mijloace de comprehensiune a sistemului kantian 

care nu exclude animalele – fiinţe şi acestea – din domeniul moralităţii şi care 

pun în balanţă acţiunile umane în lumina efectului lor asupra animalelor 

însele, şi nu doar raportându-se la propria persoană în ceea ce priveşte 

dimensiunea unei moralităţi12. Kant, în retorica sa, îşi expune părerea faţă de 

ceea ce presupune, din al său punct de vedere, datoria conchizând astfel: „Se 

pune întrebarea dacă între fiinţele de ambele specii şi om se stabileşte o relaţie 

de datorie, şi de ce fel‛13. 

9 Ibidem. 
10 Immanuel Kant, op. cit, p. 265. 
11 Ibidem, p. 266. 
12 Dan Zeman, op. cit. 
13 Immanuel Kant, op. cit, p. 266. 
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Concluzia ar putea fi următoarea: fiindcă, pentru Kant, datoriile faţă de 

propia persoană, cu privire la scopurile umanităţii, sunt numite imperfecte, să 

rămânem la ideea conform căreia omul este un animal perfectibil, susţinând 

faptul că e, în sine, imperfect. De altfel, se mai poate afirma că datoria față de 

noi înșine este datoria de a cultiva sentimente care conduc la moralitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVIA CREȚ  

Abstract. Suicide – we hear about it on the news, we have large amounts of 

statistics on it, but is it justified? Are we entitled to decide about our own end? Immanuel 

Kant would have an absolute argument regarding the concept of suicide and how it is 

directly connected to moral duty. In his case, it is not about a right that one has to kill 

himself, but about a responsability that involves an imperative which denies such an act 

from the moral subject's perspective. The philosopher claims a lot from human rationality 

but, simultaneously, God is assiged with with the power to rule over human beings, such 

that we wonder how much of our life is guided by our maxims and how much of it we 

should leave in the hands of a higher entity. Furthermore, I presented a significant 

similarity between Kant's moral view and Christian ideas and I emphasized the exceptions 

both systems admit. 

Keywords. suicide, imperatives, morality, duty, maxims, dignity, freedom. 

În lucrarea de față, atenția mea se apleacă asupra conceptului de suicid, 

prezentat în accepție kantiană, adică sub influența ideii de datorie a agentului 

față de sine însuși. Mai departe de această analiză sumară a conceptului, îmi 

propun pe de o parte să precizez inconsistențele din viziunea lui Kant și pe de 

alta să arăt similitudinile dintre aceasta și ideile creștine în ce privește alegerea 

individului de a-și lua propria viață. 

În Metafizica Moravurilor, Kant își reafirmă poziția deja exprimată în 

anterioarele sale lucrări, aceea că actul sinuciderii este unul nedemn, care nu se 

potrivește cu calitatea de ființă rațională,iar prin acest act individul își încalcă 

datoria morală, care prescrie autoconservarea drept „cea dintâidatorie față de 
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sine însuși‛1. Așadar, observația ce revine aici este că nu există o datorie care să 

interzică sinuciderea în afară de datoria pentru autoconservare2. Datoriile 

negative (de omitere) sunt cele care „îi interzic omului să acționeze împotriva 

scopurilor naturii sale, prin urmare se referă la autoconservarea sa morală‛3. 

Ieșind din cadrul strict al datoriei, omul se va afla viciat, excluzând demnitatea 

din actele sale și săvârșind un act împotriva umanității, nepotrivit cu statutul 

său de ființă morală. Pentru Kant, atât datoriile în genere, cât și cele pentru sine 

însuși, trebuie respectate sub orice împrejurare și nu admit variabile care ar 

putea reprezenta excepții de la regulă. Oricare ar fi circumstanțele, conștiința 

datoriei îți va cere întotdeauna să te supui imperativelor categorice, maximelor 

cu valoare morală. 

Chiar dacă sinuciderea este în primul rând o lezare a datoriei față de 

mine însumi, ea poate fi considerată și o încălcare a datoriei față de alți oameni 

sau, poate cel mai important, față de Dumnezeu. Așa cum precizează și Michel 

J. Cholbi în articolul său, Kant afirmă interdicția cu privire la suicid în 

contextul împotrivirii omului față de Dumnezeu, căci doar el este în măsură să 

ne determine durata existenței, iar noi nu putem încălca voința divinăprin 

exercitarea unui drept de alegere care nu ne aparține. Formula care corespunde 

acestei poziții este „El (Dumnezeu) este posesorul nostru; noi suntem 

proprietatea Lui‛4.Dar privind lucrurile astfel, adică lăsând pe seama 

divinității viața noastră și finalul ei, nu înseamnă oare că acceptăm o forță 

heteronomă drept ghidaj moral în acțiunile noastre?  

Iar dacă ar fi așa, aici se produce o contradicție cu ceea ce Kant elabora în 

Întemeierea metafizicii moravurilor prin una dintre formulele derivate ale 

imperativului categoric, ce prevede ca o acțiune să fie săvârșită în așa fel încât 

„voința prin maxima ei să se poată considera pe sine însăși totodată ca 

universal legiferatoare‛5.În formula aceasta este recunoscută autonomia 

individului și capacitatea sa de a-și fi propriul legislator prin articularea 

                                                           
1 Kant, Immanuel, Metafizica moravurilor, Traducere, studiu introductiv, note și indici de 

Rodica Croitoru (ediția a doua revăzută și adăugită), Ed. Antaios, București, 1999, p. 244. 
2 Cholbi, Michael J., ‛Kant and the Irrationality of Suicide‛, History of Philosophy Quarterly, 

Vol. 17,  No. 2 (Apr., 2000), p. 170. Traducerea citatelor din articolul lui Cholbi a fost 

realizată de mine. 
3 Kant, Immanuel, op. cit., p. 242. 
4 Lectures on Ethics, translated by Louis Infield, Methuen and Co., London, 1930, p. 154 în: 

Cholbi,  Michael J., ‛Kant and the Irrationality of Suicide‛, History of Philosophy Quarterly, 

Vol. 17, No. 2 (Apr., 2000), p. 160. 
5 Kant, Immanuel, Întemeierea metafizicii moravurilor, Critica rațiunii practice, traducere, 

prefață, studiu introductiv de Rodica Croitoru, Antet, București, 2013, p. 80. 
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rațională de maxime morale pe care să le urmeze; el nu este supus decât 

propriilor sale legi și „este obligat să acționeze numai conform propriei sale 

voințe‛6. Iar dacă voința ființei raționale este unica sursă de obligativitate 

morală, cum se explică atributele pe care le oferă Kant lui Dumnezeu? Dacă 

Dumnezeu își exercită voința asupra noastră și ne interzice să ne luăm propria 

viață, iar noi ca subiecți morali suntem supuși acestei ordini divine, unde mai 

încape propria voință, considerată anterior ca unic legislator în măsură să 

decidă maximele pe care le vom urma? Autonomia voinței individului este 

anihilată odată cu afirmarea supremației voinței lui Dumnezeu. 

O altă nepotrivire conceptuală survine în momentul când analizăm 

facultatea ideilor descrisă în Prolegomene, unde Kant pune existența lui 

Dumnezeu pe seama unei idei teologice, adică o intuiție care primește 

denumirea specifică de idee regulativă. Așadar, ideea regulativă a divinității 

este o „ipotezănecesarăpentru satisfacerea rațiunii noastre‛7,de care ne folosim 

drept consolare pentru a crede că lumea în întregul ei e ordonată și există o 

oarecare armonie. Pentru că experiența nu satisface nevoile rațiunii, aceasta și-

a „procurat‛ ideile regulative pentru a se putea menține. Dar o rațiune 

autocritică va putea să își facă observația simplă care sună astfel: dacă eu mi-

am oferit șansa acestei idei în virtutea ajutorului consolator ce îmi revine din 

ea, este evident că, dat fiind că eu m-am autoconvins de ideea unui Dumnezeu, 

acest Dumnezeu închipuit de mine nu are cum să își exercite o voință mai 

puternică decât a mea, a creatorului ideii. Iar de aș merge până într-acolo cu 

autoconvingerea încât să uit că de la mine a pornit ideea și, în consecință, i-aș 

atribui această voință atotputernică lui Dumnezeu, tot ar fi în contradictoriu cu 

autonomia mea ca ființă morală. Astfel stând lucrurile, e clar că rațiunea mea 

poate să o ia în două direcții: fie să se autosaboteze prin împuternicirea unei 

simple idei, fie să își afirme puternic autonomia prin care voința inviduală este 

unica în măsură să creeze legi morale pe care să le urmeze. 

Revenind la problema de la care am pornit, anume faptul că filosoful 

atribuie divinității o voință mai mare ca a noastră, iar noi fiind doar 

proprietatea lui Dumnezeu, voi încerca să prezint punctele comune între 

aceastăpremisă și un concept-cheie ale religiei creștine, care se plasează și ea 

contra actului de sinucidere. 

                                                           
6 Ibidem, p. 79. 
7 Kant, Immanuel, Prolegomene, Traducere de Mircea Flonta și Thomas Kleininger, studiu 

introductiv și note de Mircea Flonta, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987, p. 

151. 
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În problema sinuciderii „creștinismul are ca punct de plecare poruncile 

biblice cu privire la valoarea și prezervarea vieții‛8.„Raționamentele creștine 

împotriva sinuciderii se bazează pe una din cele zece porunci din Vechiul 

Testament: «Să nu ucizi!»‛9, de unde se realizează saltul ce interzice de 

asemenea și uciderea propriei persoane. „Sinuciderea este împotriva ordinii 

naturale create de către Dumnezeu‛10, iar a-ți aroga dreptul de a-ți curma viața 

care îți este oferitădoar pentru administrarea ei, înseamnă a-i încălca voința lui 

Dumnezeu și a rata șansa mântuirii. În acest caz, formulareacreștinismului ni 

se pare destul de asemănătoare cu cea a lui Kant, ambele având ca fundament 

respectul față de Creator și față de ordinea pe care o instituie acesta în lume. 

„Sinuciderea este o crimă împotriva lui Dumnezeu‛ căci El „îi dă omului viața 

«în folosință», pentru ca el să o folosească în scopul mântuirii sufletului‛11. La 

fel ca în cazul concepției kantiene, motivul pentru condamnarea sinuciderii 

rezidă în subminarea autorității lui Dumnezeu. 

Până în punctul acesta, putem observa cu claritate de ce parte se plasează 

atât Kant, cât și cultul creștin, amândouă părțile interzicând teoretic suicidulși 

condamnându-l pentru lipsa de respect față de puterea divină. Suicidul nu este 

scuzabil pentru niciuna din cele două tabere, oricât de dificilă ar fi situația 

individului și în ciuda oricăror cazne prin care trece acesta. Chinurile, depresia, 

situațiile insuportabile nu sunt scuze pentru suicid, ci ele toate trebuie 

continuate până în punctul în care Dumnezeu alege săne retragă poziția 

încredințată12. 

Oricât de radicală ar fi dogma creștină sau oricât de rigid sistemul 

kantian, există totuși fisuri, anumite circumstanțe care par să fie excepția de la 

regula atât de strict trasată care blamează suicidul sub orice chip. 

Așa cum arată Cholbi, Kant permite recurgerea la suicid în cazurile în 

care viața îi este amenințată, iar pentru a-și păstra viața el ar trebui să încalce 

anumite datorii față de sine sau față de alții. În astfel de circumstanțe, este de 

preferabil ca omul să aleagă moartea pentru a-și putea păstra onoarea, decât sa 

trebuiască să încalce datoriile morale. „Moralitatea și un trai onorabil sunt 

                                                           
8 Iuga, Nicolae, Eseuri despre sinucidere de la justificări filosofice la interdicții religioase, Limes, 

Florești,  2018, p. 54. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem 
11 Ibidem, p. 60. 
12 Kant, Immanuel, Metafizica moravurilor, Traducere, studiu introductiv, note și indici de 

Rodica Croitoru (ediția a doua revăzută și adăugită), Antaios, București, 1999, p. 245. 
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necesare, pe când viața în sine nu este‛13. El precizează că în astfel de cazuri 

Kant nu admite totuși sinuciderea ca scop în sine, ci doar ca mijloc pentru 

împlinirea unui alt scop moral. Totuși, nu acest considerent îl am în vedere 

aici, ci precizarea că există totuși o excepție în care sinuciderea nu este blamată, 

ci acceptată. 

Trecând în cealaltă arie de interes, creștinismul permite de asemenea, în 

unele cazuri, recursul la suicid. Bisericile ortodoxe admit „conduita eroică a 

ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă‛14, adică admit un comportament 

sinucigaș în vederea unor interese de superioară valoare morală. Faptul că 

termenii de „valoare morală‛ sunt prea permisivi și deschiși interpretărilor 

pentru diferite cauze preferențiale este un alt subiect, însă punctul ce vreau să îl 

demonstrez și aici este posibilitatea sustragerii de la regula implementată prin 

porunca lui Dumnezeu. Așadar, și în acest caz este posibilă excepția de la regulă, 

variabila care disturbă sistemul crezut impenetrabil. Oricum, poziția contrară 

sinuciderii poate fi stabilită de biserică, dar asta nu a împiedicat martirii să se 

lase uciși pentru apartenența lor la cultul creștin de către romanii care îi 

persecutau15. Acești adepți știau ce implică mărturisirea lor religioasă și totuși își 

afirmau credința și își acceptau moartea, așadar nu cred că am avea probleme în 

a spune ca ei s-au condamnat singuri, voluntar, la moarte. Au consimțit să 

moară, iar această situație reflectă cel puțin o sinucidere indirectă: „Atunci cum 

trebuie făcută diferența dintre un martir autentic și un sinucigaș de rând?‛16 

Acum că am stabilit excepțiile ce apar în ambele concepții cu privire la 

actul sinuciderii, este cazul să iau cuvântul pentru a trasa o concluzie care 

poate fi mai mult sau mai puțin exactă, dar care totuși răzbate să se afirme în 

acest orizont. Suicidul, chiar dacă este blamat de către Kant pentru încălcarea 

demnității ființei raționale și pentru subminarea autorității divine, concepție 

împărtășită și de cultul creștin, nu este niciodată renegat, expulzat în totalitate 

din perspectiva umană. Mentalitatea omului continuă să apeleze la suicid ca 

ultimă fereastră de scăpare, ca ultimă manifestare a libertății de alegere, ca un 

refugiu îndreptățit. Suicidul ne apare ca un artificiu salvator fie că avem în 

vedere menținerea onoarei, sacrificiul pentru o cauză morală înaltă sau doar 

speranța pentru posibila liniște ce va veni odată încheiate chinurile prezente în 

această lume și în condiția mizeră și neputincioasă de om. De șansa suicidului 

s-a agățat puternic mai târziu existențialismul, poate chiar preluând

13 Cholbi, Michael J., op. cit., p. 169. 
14 Iuga, Nicolae, op. cit., p. 58. 
15 Ibidem, p. 56. 
16 Ibidem, p. 57. 
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reminiscențele transmise prin fisurile acestor sisteme. Pentru Sartre, opțiunea 

suicidului e oricând accesibilă și morală, dat fiind că omul este liber să își 

construiască morala sa specifică în conformitate cu care să acționeze.„Omul 

este liber, omul este libertate‛17, așadar, oricând va ajunge în punctul în care o 

alternativă mai favorabilă nu există el poate efectua alegerea arbitrară de a-și 

lua viața, căci el își este propriul legislator și prin actul său nu își încalcă 

demnitatea, ci și-o afirmă; își afirmă demnitatea prin dispoziția de a alege liber 

ce se întâmplă cu viața sa. 

Kant nu ar pleda pentru existența unei asemenea libertăți, dat fiind că 

pentru el libertatea era „numai o idee a rațiunii, a cărei realitate obiectivă este 

în sine problematică‛18, însă chiar dacă existența libertății în genere s-ar 

rezuma la o simplă ipoteză pe care ne încăpățânăm să o testăm pretutindeni și 

în orice moment, ea tot ne servește la ceva. Chiar dacă implică iluzii la un 

anumit nivel, alimentarea rațiunii cu perspectiva libertății nu poate să o 

denatureze. O rațiune liberă, chiar dacă doar în imaginație,îi face omului 

existența mai suportabilă. 

E un calcul destul de simplu la mijloc: la totalul pe care îl reprezintă 

omul adunăm constrângerile exterioare, social-politice, printre care se strecoară 

și propriile încătușări; în primul caz este vorba de eliminarea libertății de către 

mediul exterior, iar în al doilea caz de renegarea libertății. Cu aceste adaosuri, 

omul ajunge, ironic, tocmai pe minus. El își pierde din umanitate când îi este 

răpită libertatea, fie de către alții, fie de către sine însuși. Aici aș dori să trec în 

revistă o observațiea lui Erich Fromm, care spunea că„omul poate fi sclav chiar 

și fără să fie pus în lanțuri‛19.Adoptând un set de norme care ne împiedică 

recurgerea la suicid, alegem voluntar să ne limităm, să trasăm granițe în ce 

privește libertatea. Așa stând lucrurile, nu ne antrenăm decât în procesul de 

renegare a calităților umane în măsură să ne afirme demnitatea. Eu consider 

cădemnitatea umană nu poate fi afirmată fără proclamarea concomitentă a 

libertății, iar libertatea trebuie să presupună și posibilitatea scurtării vieții, căci 

cum altfel poți să te autoguvernezi dacă nu ții în mâini propria moarte? Faptul 

că moartea e un eveniment pe care nu îl putem anticipa este o altă discuție, 

                                                           
17 Sartre, Jean-Paul, Existențialismul este un umanism, traducere și note de Veronica Știr, 

Fundația Transilvania, Editura George Coșbuc, 1994, p. 12. 
18 Kant, Immanuel, Întemeierea metafizicii moravurilor, Critica rațiunii practice, traducere, 

prefață, studiu introductiv de Rodica Croitoru, Antet, București, 2013, p. 95. 
19 Fromm, Erich, Arta de a fi, traducere din engleză de Raluca Hurduc, Trei, București, 2013, 

p. 25. 
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însă ce e important aici este că avem totuși șansa de a încheia niște chinuri care 

ne fac viața insuportabilă. 

Oricât s-ar strădui unii sau alții să creeze sisteme, să implementeze legi și 

norme, individul se va putea oricând împotrivi, va putea în orice clipă să 

întoarcă spatele vieții și să își anuleze presupusul impuls biologic20 prin care 

natura l-a înzestrat cu dorința de a trăi. 

20 Ibidem, p. 18. 
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Abstract. We must ask ourselves how we can become a cosmopolitan person, what 

we need to do, what we should feel about cosmopolitanism?A citizen does not become a 

cosmopolitan man overnight, neither does he learn many languges by practising many 

customs or by the fact that he is living or has lived in several countries, yet he feels that 

need to protect these things when they are threatened to be lost.Globalization, with its 

emphasis on the increasing interaction of people and ideas across geographical boundaries, 

is regarded as reinforcing cosmopolitan values as opposed to ethnic or local concerns. And 

now which is the philosophy behind on this cosmopolitan world? 

Keywords. Cosmopolitanism, citizen of the world, stoicism, globalization, 

tolerance, assertiveness. 

Ce este cosmopolitismul și ce înseamnă el? Cosmopolitismul e în primul 

rând faptul de a fi cosmopolit. Pentru mine faptul de a fi cosmopolit a fost şi 

este o chestiune fundamentală pe care am realizat-o urmărindu-mi propria 

viaţă. Mereu am căzut pe gânduri când mi-am întrebat apropiaţii: „Eu ce sunt, 

cărui națiune aparțin?‛, primind răspunsuri diferite de la fiecare în parte. Am 

trăit mulți ani cu această, să spunem, incertitudine, până când am început să 

mă întreb și să analizez şi mai mult tot ceea ce însemnă identitatea mea de 

cetățean în acest secol. Întrebările sunau astfel: „Sunt român pentru că m-am 

născut în România? Sunt maghiar pentru că vorbesc limba maghiară și păstrăm 

tradițiile ungurești în familie sau sunt german pentru că și străbunicii mei au 

fost și am păstrat numele și anumite valori tipice nemțești?‛. Am început să 

* Student la Filosofie, anul II, (Universitatea „Babeş-Bolyai‛ Cluj-Napoca, Facultatea de

Istorie şi Filosofie), Email: gotharrobertcristian1998@gmail.com, Coordonator: lector dr.
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Filosofie). Notă: Traducereatuturor fragmentelor ce apar în articol îmi aparţine, cu excepţia

celor în cazul cărora este specificată o traducere în limba română.



204 

meditez la aceste întrebări și să răspund la ele, într-un final ajungând la 

concluzia: puteam la fel de bine să mă fi născut în ori ce țară, asta nu ar fi 

însemnat că mă simt parte a unei singure națiuni. Eliminând aceste 

întrebări,mi-am dat seama că nu îmi rămâne nimic care să mă facă să aparțin 

doar unei culturi anume, dar, cu toate acestea, am putut observa adesea la unii 

oameni sentimentul de patriotism, acest sentiment care te face aparţinător unei 

țări, unei culturi. În aceeaşi măsură, a trebuit să mă întreb: cum și de unde 

răsare acest sentiment? 

Descartes spunea că omul diferă de animal prin prisma faptului că omul 

este o ființă rațională1. Observăm, totuşi, adesea erori în gândirea umană, care 

duc la decizii iraționale: în stările încărcate de emoții, o astfel de eroare apare 

când suntem pe cale de a pierde ceva. În acest context, remarcăm că cei mai 

mulți oameni devin “patriotici’ – deşi nu în acelaşi sens mă refeream la 

patriotism anterior – când ceva din cultura din care ei fac parte este amenințată 

și riscă să fie pierdut: cutumă, limbă etc. Deși, din punct de vedere rațional și 

prin concluziile enunțate mai sus, vedem că existenţa umană nu depinde de o 

anume cultură, totuși, în acel moment al punerii în pericol, apare instinctul de 

a oproteja. De aici deducem că pentru a deveni o persoană cosmopolită e 

nevoie de mai mult: e nevoie de o atitudine, de o datorie chiar. 

La Immanuel Kant, de exemplu, e nevoie chiar de o „lege 

cosmopolită‛:„legea cosmopolită are în vedere state şi indivizi, unde indivizii 

sunt apreciaţi ca “cetăţeni ai lumii’, mai degrabă decât ca cetăţeni ai unui stat 

anume. Dincolo de naţionalitatea lor, toţi oamenii sunt cetăţeni ai lumii‛2. 

Două aspecte sunt, prin urmare, relevante în filosofia cosmopolită al lui Kant, 

după părerea mea: primul e teoria sa binecunoscută despre liga statelor iar al 

doilea, anunţat deja, e legea cosmopolită. Pe scurt, legea cosmopolită la Kant ar 

însemna: reglementarea interacțiunii dintre state și străini - în măsura în care 

interacțiunea lor nu este reglementată de tratate legitime, statele și indivizii au 

dreptul să încerce să stabilească relații cu alte state și cu cetățenii lor. Kant, 

gânditorul iluminist, apără o politică fundamentată pe rațiune, patriotism și 

sentimentul de apartenenţă, care are la bază cosmopolitismul stoic-antic. Stoicii 

au dezvoltat termenul de cosmopolit sau „cetățean al lumii‛,arătând că fiecare 

om locuiește în două comunități: comunitatea locală a nașterii noastre și 

comunitatea umană. Stoicii au susținut că această comunitate umană este sursa 

celor mai multe dintre obligațiile noastre morale și sociale fundamentale. „Ar 

1 Réne Descartes, Discurs asupra metodei, Trad. Brebeanu Alina Loredana, Editura MondoRo, 

București, 2012, p.7 
2 P. Kleingeld, ‘Kant’s Cosmopolitan Law: World Citizenship for a Global Order’, in: Kantian 

Review, 2, 1998,  p. 74. 
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trebui să privim în înăuntrul nostru și să observăm că suntem legați de natura 

umană în mod fundamental, și ar trebui să cugetăm la dezbaterile noastre atât 

personale, cât și politice, pentru binele întregii specii3. Această idee este 

compatibilă cu menținerea formelor locale de organizare politică; aceasta eo 

idee direct politică, dar și morală. În viziunea stoicilor romani, de pildă, în 

fiecare ființă umană stă o parte din divin: „Bărbați sau femei, sclavi sau liberi, 

rege sau țăran, toți sunt la fel valoarea morală fără limite, iar demnitatea 

rațiunii este vrednică de respect oriunde e găsit‛4. Acest motiv, susținut de 

stoici, ne face pe toți concetățeni. Prin toate acestea, stoicii susțin că ar trebui să 

privim deliberările noastre în primul rând ca deliberări despre problemele 

umane, nu ca probleme care se dezvoltă dintr-o identitate locală sau națională 

care conține și astfel limitează aspirațiile noastre morale. Accidentul, fatalitatea 

(tyche) nașterii cuiva este doar un accident; orice ființă umană ar fi putut fi 

născută oriunde. Marcus Aurelius afirmă: „Nu contează dacă o persoană 

locuiește aici sau acolo, cu condiția ca, oriunde ar trăi, să trăiască ca cetățean al 

lumii‛5.Pentru a deveni cetățean al lumii, stoicii subliniază: nu este nevoie să 

renunțăm la identificări ce pot fi frecvent o mare sursă de bogăție în viață. 

Sarcina noastră ca cetățeni ai lumii va fi să „atragem cercurile spre centru‛, 

făcând toate ființele umane mai asemănătoare cu semenii din orașul în care 

trăim, adică să putem oferi celui ce este aproapele nostru o atenție şi o grijă 

deosebită. Stoicii insistă mult asupra procesului de înțelegere empatică prin 

care ajungem să respectăm umanitatea, chiar și îninamicii noștri politici. 

Cosmopolitismul este din ce în ce mai prezentastăzi și din pricina 

globalizării, care de fapt este intercorelată adânc cu existenţa unei lumic 

osmopolite. Concluzia mea e căun om cosmopolit de astăzitrebuie să arate două 

calități fundamentale, și anume toleranţa și asertivitatea. Sigur, cele două calităţi, 

ce sunt complementare, nu sunt în mod necesar conforme cosmopolitismului 

antic şi doctrinei stoice a renunţării, a indiferenţei faţă de treburile publice. Ele 

fac parte dintr-o atitudine activă a omului în faţa societăţii, din datorie faţă de 

societatea însăşi. Toleranţa o înţeleg ca o atitudine în care se acceptă celelalte 

culturi (implicit şi culturi religioase) cu tot cu tradițiile lor. Asertivitatea o înţeleg 

în sensul în care, în cazul unei conflict cultural, soluţia, rezolvarea, trebuie să 

aibă loc în mod diplomatic. În aceste sensuri, cred, putem dar e şi necesar de a-i 

vedea pe ceilalţi ca egali, în sens cosmopolit.  

 

                                                           
3 Martha C. Nussbaum, „Kant and Stoic Cosmopolitanism‛, The Journal of Political Philosophy, 

Volume  5, Number 1, 1997, p.7 
4 Malcolm Schofield, The Stoic Idea of the City, Cambrige University Press, 1991. 
5 Marcus Aurelius, Către Sine Însuși, Trad. Ș.Bezdechi, Editura VESTALA, București, 1999, 

Cartea a  VI-a, pp. 91-92. 
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Abstract. Suicide is, currently, a delicate problem even to the human persons living 

in the 21st century. Moreover, it is often misclassified as a forbidden topic of debate. In the 

present paper we will try to approach the unapproachable. Our first objective will be to briefly 

present Kant’s perspective on suicide, as stated in the ‘Metaphysics of morals’. As a second 

step, we will try to analyse and comment the compatibility between the concept of duty (as 

found in the Kantian system of ethics), and the act of suicide. The final aim of this article is to 

elucidate certain misconceptions about Kant’s moral considerations. Using a critique of all 

three major levels of duty illustrated by the philosopher, we might be able to deliver some 

answers regarding the main topic: Is suicide incompatible with the ethics of duty? 

Keywords. Kant, duty ethics, suicide. 

În perspectiva lui Kant, sinuciderea devine ucidere de sine arbitrară1. 

Acesta tratează actul prin care un individ decide să-și pună capăt propriei vieți 

cu aceeași virulență și hotărâre cu care ar judeca săvârșirea unei crime. Din 

cauza acestei analogii drastice, curmarea propriei existențe dobândește noi 

dimensiuni, care cuprind un nou set de raporturi, atribute, principii și 

îndatoriri, migrate din zona criminalității exterioare. Suicidul aduce cu sine 

încălcarea a trei nivele ale datoriei. 

Primul dintre ele face referire la neglijarea datoriei pe care o avem față 

de ceilalți indivizi cu care ne aflăm în contact. Principiul terminal al eticii 

kantiene tinde către o vedere de ansamblu și îndeamnă individul să își formeze 

un sistem care să ia în calcul existența universalului. Universalitatea devine 

* Universitatea „Babeș-Bolyai‛ Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Filosofie,
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1 Immanuel Kant, Metafizica Moravurilor, trad. Rodica Croitoru. Ed a 2-a rev., Antaios,

București, 1999, p. 245.
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mecanismul care face diferența între moral și imoral. Tendința aceasta de 

raportare a persoanei la „întreg‛ îl constrânge să conștientizeze, să cuantifice și 

să valorifice legăturile pe care le întreține cu alți indivizi. Componenta socială a 

fiindului uman determină o interconectare a indivizilor, care inevitabil atrage 

după sine formarea unui rol pe care îl îndeplinim în structura cercului social 

din care facem parte la un anumit moment. Acest rol este mediat de legătura 

afectivă pe care o avem cu persoana în cauză. Valențele rolului respectiv sunt 

unice. Locul pe care îl ocupă un individ (X) în componența cercului social ce 

gravitează în jurul altui individ, (Y) nu poate fi substituit total de o a treia 

persoană (Z). 

Kant fructifică acest aspect și sugerează că suntem egal responsabili atât 

pentru locul pe care îl ocupăm în viața celorlalți cât și pentru propria viață. 

Odată cu dispariția noastră, persoanele pentru care am „însemnat‛ ceva vor 

avea de suferit, iar subiectul îndatorat lor se va mistui înainte de a-și putea 

„plăti‛ datoria sau satisface rolul. Abilul filozof transformă existența într-un 

cumul de îndatoriri, tocmai pentru a putea profita de un sentiment al 

vinovăției care ne-ar determina să rămânem în viață. Încetarea ei ar încălca 

datoria pe care o ai față de părinții care te-au crescut, față de prietenii care te-

au iubit și ți-au oferit încredere sau față de copiii pentru a căror educație și 

dezvoltare ești direct responsabil. Aceste datorii și multe altele de acest tip 

devin piedici morale în fața suicidului. 

Primul nivel al datoriei, prezentat anterior, este susținut de optica 

introdusă de Kant. Aceasta nu pune accentul asupra individului, a universului 

său interior, a spectrului complex de trăiri și sensibilități pe care persoana îl 

manifestă, ci se concentrează asupra lumii exterioare, zugrăvite de existența și 

interesele celorlalți. O tactică folosită pentru a anihila eminenta expansiune a 

„eului‛ care ar putea conduce către atingerea binelui personal în locul celui 

universal.  

Limitarea la analiza unei singure dimensiuni a existenței este înfăptuită 

în mod deliberat pentru susținerea tezei. Pentru filozof, viața trebuie 

menținută independent de furtunile interioare care te macină, de 

problematicile și gândurile care te sfâșie sau de evenimentele exterioare care îți 

îngenunchează spiritul. Indiferent de natura nefericită a vieții tale, ești nevoit 

să o înduri necondiționat pentru a-ți respecta datoria pe care o ai față de cei 

dragi. Se naște aici o întrebare : Pentru cine trăiesc ?  

Ce anume sunt eu ? Un amalgam de legături dependent de sistem și 

nimic altceva ? Nu trăiesc pentru mine, ci pentru alții ? 
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Etica datoriei ilustrată de Kant este poziționată împotriva egoismului, a 

hipertrofieri eului, cu toate acestea, practica ei ar permite instaurarea unui 

abuz egocentric al celorlalți indivizi asupra subiectului abuzat. Datoria devine 

lanțul care te leagă de o viață de chin pe care nu o dorești. Ia naștere o legătură 

inegală care pune presiune asupra subiectului îndatorat. Îl privează de nivelul 

minim al egoismului, necesar existenței în sine (doresc să trăiesc pentru 

propria persoană, nu să mă risipesc mulțumindu-i pe alții), neglijându-i total 

viața interioară sau dorințele.  

După cum am lăsat să se înțeleagă, putem divide viața în două planuri, 

nu unul fizic și altul spiritual ci, unul interior și altul exterior.  

Filozoful face apel la o ierarhizare forțată, lipsită de justificare sau 

explicații, cu alte cuvinte, sustrasă ochiului care analizează situația. Nu ne este 

prezentat concret criteriul pe baza căruia se stabilește că îndatoririle care 

însoțesc legăturile și rolul exterior al omului sunt superioare trăirilor 

interioare. Singurul aspect care lămurește această poziționare ierarhică a 

planurilor rămâne posibilitatea extrem de instabilă în care planul interior este 

acaparat și contaminat de propriul „eu‛. O simplă posibilitate devine condiție 

suficientă pentru înlăturarea definitivă din calcul a dimensiunii interioare. 

Cel de-al doilea nivel al datoriei înfățișează datoria „existențială‛ pe care 

omul o are față de Dumnezeu. Existența unei entități creatoare de ordin 

metafizic ne transformă în simple elemente create. Sinuciderea devine, în 

asemenea circumstanțe, un act de „rebeliune‛, de insolență și nesupunere în 

fața Creatorului. De vreme ce nu omul a fost cel ce s-a creat pe sine, nici 

dreptul de a se autodistruge nu îi aparține. Actul suicidului este sinonim cu a 

te opune voinței divine, cu a nega parcursul stabilit de divinitate. Ba mai mult, 

datorită naturii incognoscibile pe care o ilustrează universul în fața cunoașterii 

umane, ne este indusă ideea conform căreia propria limitare reprezintă un 

motiv în plus care ne împiedică să decidem între viață și moarte. Nu 

cunoaștem imaginea de ansamblu, nu ne cunoaștem menirea sau viitorul, tot 

ce putem vedea rămâne o fărâmă din întregul existenței care ne-a fost 

planificată. Prin urmare, nu suntem capabili și nici nu ar trebui să decidem 

momentul în care propria viață ar trebui să se încheie, din cauza unei acute 

carențe informaționale. 

Raportul creație-creator este extins și mai mult. Kant prezintă această 

legătură intensificând aspectul superiorității divinului asupra umanului. 

Dumnezeu, din poziția sa de creator, își rezervă dreptul moral de a ne manipula 

existența de zi cu zi. Același principiu al creației transformă ființa umană în 

„posesie‛. Omul este o entitate aflată în posesia divinității.. Sinuciderea se 
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suprapune antagonic cu datoria pe care o avem față de Dumnezeu, în calitate de 

creație. Viața noastră în sine nu ne aparține. Deposedarea demiurgului de 

existența noastră, fără obținerea unui consimțământ prealabil, este echivalentă 

cu privarea proprietarului de posesia sa.  

Este clar manifestată incompatibilitatea celui de-al doilea prag al datoriei 

kantiene cu suicidul.  

Devine însă necesar să clarificăm aspectele care acționează împotriva 

logicii întemeietoare a acestui principiu.  

În primul rând se observă instalarea unei tendințe recurente printre 

filozofi, mai ales în cadrul sistemelor metafizice: valorificarea materialului 

speculativ. Presupunerea conform căreia Dumnezeu ar manifesta interes în 

ceea ce privește fiindul, ar interveni intenționat în parcursul existențial al 

indivizilor și ar dori menținerea unei legături, culminate cu respectarea strictă 

a unei datorii, rămâne pură închipuire. O astfel de teorie nu poate fi nici 

infirmată nici confirmată de vreme ce nu deținem acces la natura divină. În 

încercarea sa disperată de a dărui sens existenței și universului, omul ajunge să 

proiecteze caracteristici umane asupra elementelor metafizice. În acest caz, 

divinitatea este umanizată prin atribuirea unor comportamente și trăsături 

specifice caracterului uman. Un procedeu des întâlnit tocmai datorită 

imposibilității noastre de a cuprinde și procesa.  

Nu putem înțelege lumea decât transformând necunoscutul în 

asemănător. Ne extindem sistemul de noțiuni și percepții în noi granițe pentru 

a dezvolta un mediu propice interpretării și înțelegerii. 

Mintea umană își este propria închisoare. Gândirea funcționează în 

parametrii propriei limitări. Pentru a înțelege suntem nevoiți să aducem 

noțiunea respectivă la nivelul „omenescului‛. Perceperea unei componente 

transcendentale, cum este cea de Dumnezeu, rămâne imposibilă pentru om. O 

asemenea „fraudă‛ a proiectării unor caracteristici pur umane asupra 

demiurgului ar putea fi tolerată în cadrul unui sistem metafizic, nu la nivelul 

unei argumentări valide de tip kantian. „Împodobirea‛ entității care depășește 

puterea umană de comprehensiune cu anumite caracteristici necesare 

instaurării conceptului de datorie poziționează întregul ansamblu sub lumina 

suspiciunii. În cadrul atribuirii sunt alese trăsături și atitudini care să valideze 

teza prezentată. Acest fapt transformă certitudinea în probabilitate și 

compromite întreaga expunere. 

Tocmai pentru că primele două nivele sunt îndoielnice, filozoful alege să 

se concentreze asupra unui al treilea. Cel mai important aspect al datoriei care 

se opune sinuciderii este datoria strict adresată sinelui. Suntem datori față de 
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propria persoană să ne asigurăm supraviețuirea și să ne întreținem bunăstarea 

și dezvoltarea. Printr-o analogie simplistă, am putea afirma că „eu‛ cel din 

prezent îi sunt dator „eului‛ meu din trecut și sunt responsabil pentru „eu‛ cel 

din viitor. Deci sunt obligat să continui. Obligație stabilită față de mine însumi. 

Kant susține că sinuciderea care are la rădăcină egoismul, nu este 

justificată. O persoană chinuită de o nefericită desfășurare a unei perioade a 

vieții, sfârtecată de un continuu șoc afectiv survenit în urma manifestării 

repetate a unor evenimente negative nu are dreptul să apeleze la suicid.  

În cadrul sistemului kantian de gândire un subiect nu poate alege în mod 

natural și netulburat sinuciderea drept sfârșit. Conform celor construite pe 

baza principiilor kantiene, existența unui asemenea individ este o anomalie. 

Decizia seacă de a ne pune capăt zilelor sub influența unei deducții nefondate, 

bazate doar pe evenimentele întâmplate recent, reprezintă o absurditate. O 

serie de evenimente nefericite nu îți oferă prilejul de a-ți transforma moartea în 

scop, în salvarea care va împiedica perpetuarea aparent inevitabilă a unui 

viitor care aduce doar întâmplări la fel de sumbre. 

Totuși, observăm faptul că suicidul este plasat în mare parte doar pe 

seama unei singure cauze, aceea a egoismului. Din excesul dragostei de sine 

decidem să sfârșim totul, în detrimentul altor îndatoriri sau evenimente. 

Singurul motiv care ne-ar putea conduce către uciderea de sine rămâne cel 

prezentat ? Filozoful francez Albert Camus prezintă în lucrarea sa Mitul lui 

Sisif o amplă dezbatere asupra temei sinuciderii, pe care o consideră singura 

problemă filozofică veridică. Desprindem din cartea lui Camus și conceptul de 

„sinucidere filozofică‛ sau cel de sinucidere indusă de sentimentul absurdului. 

Prin urmare, abordarea lui Immanuel Kant devine insuficientă în 

dezbaterea tematicii suicidului, comparativ cu cea camusiană. Formularea 

kantiană clasifică sinuciderea din exces de dragoste de sine drept ilogică și 

condamnabilă. În schimb, trimite către o altă iubire de sine, manifestată sub 

forma datoriei. 

Pe absurditatea suicidului egoist se sprijină și ce-a de-a treia componentă 

a eticii datoriei lui Kant, datoria față de sine, care este și cea mai importantă 

dintre ele. Această absurditate a conceptului, cu toate că este validă, este 

insuficientă. Kant nu acoperă cu succes întreaga arie a posibilelor cauze care 

pot conduce către suicid. Fapt care conduce la deschiderea unei breșe în cadrul 

întregului ansamblu argumentativ. 

Sinuciderea poate fi privită și ca formă de protest: sinuciderea filozofică 

(te sinucizi pentru că nu ai ales tu să te naști în această lume), sinucidere 

morală (din cauza remușcărilor, a vinovăției, a defăimării etc), sinuciderea 
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ideatică (sau actul de „a muri pentru o idee‛). Putem în aceeași măsură privi 

sfârșitul deliberat drept o ultimă soluție a unui disperat pentru a pune capăt 

agoniei în care se află. Cazul unui bolnav aflat în suferință sau a unei persoane 

răpuse de gânduri negre, care nu găsește altă soluție pentru a se elibera de 

durerea pe care o resimte (nu dorește să împiedice un viitor atroce, ci să se 

elibereze de povara existenței din prezent). Aceste valențe ale actului 

sinuciderii nu sunt discutate în cadrul metafizicii moravurilor. 

Kant nu tematizează problema suicidului în plinătatea ei, mai curând, 

acesta dorește să concretizeze prin intermediul acestei teme distincția dintre 

moral și imoral. Drept analiză scriptică, textul referitor la sinucidere regăsit în 

Metafizica moravurilor pare forțat, lipsit de precizia exhaustivă, riguroasă, a 

expunerii kantiene obișnuite. Reluând cele afirmate pe parcursul eseului 

conchidem că argumentele par a fi construite pentru a susține o idee afirmată 

anterior elaborării lor. Subiectul pare neglijat intenționat, extinderea lui este 

evitată, iar multe aspecte care consolidează ideea datoriei în raport cu suicidul 

rămân la nivelul inaccesibilului, ca simple posibile scenarii. Fiecare dintre cele 

trei nivele ale datoriei conține cel puțin un punct slab care afectează 

credibilitatea de ansamblu a teoriei. Construcția lasă impresia unui amalgam 

„artificial‛ creat cu un scop bine definit, acela de a acapara o regiune teoretică a 

cărei țintă este deja stabilită.  

Scopul este împiedicarea suicidului, mai apoi sunt create justificările care 

să conducă spre acest deznodământ. 

Etica datoriei prezentată de Immanuel Kant contravine cu ideea 

suicidului în majoritatea punctelor enunțate. Principalele motive care 

constituie un argument lansat împotriva acestui act sunt cuprinse în cele trei 

nivele ale datoriei dezbătute anterior. Fiecare dintre acestea conține însă o 

deschidere care le compromite. Le poate suspenda în diverse cazuri sau 

circumstanțe. În primă instanță am putea concluziona cu ideea că suicidul este 

incompatibil cu etica sistemică kantiană, dar o asemenea afirmație ar fi eronată. 

Pe lângă breșa logică a argumentării teoria prezentată de filozof ilustrează și 

suficiente zone pe care nu are dorința să le cuprindă. Aceasta rămâne cheia 

finală de interpretare.  

Kant se ferește să detalieze fiecare aspect și ne încețoșează perspectiva cu 

termenul de „datorie‛, răpindu-ne accesul la termenul complementar de 

„drept‛. Nu este precizat „dreptul‛ individului la suicid, tocmai pentru că 

diferențierea este una extrem de delicată și dependentă de o conglomerație de 

variabile. Introducerea unor situații care solicită pe post de soluție imperativă 

noțiunea de drept la actul suicidar ar fi creat o excepție în fața datoriei față de 
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sine. Pentru a evita compromiterea iremediabilă a sistemului său etic, Kant 

refuză să îi extindă granițele și lasă o portiță de scăpare pentru anumite situații 

inedite, care solicită drept răspuns actul sinuciderii. 

În concluzie, etica datoriei lui Kant nu este (pe deplin) incompatibilă cu 

sinuciderea. Cu toate că aceasta este perspectiva inițială pe care o induce, 

analizând atent deducem că există lucruri care lipsesc din ecuația finală. 

Filozoful își propune să împiedice practica suicidului ilogic, creat de 

abandonul prematur în fața manifestărilor potrivnice ale vieții și reușește 

exemplar. Nu își stabilește drept țel întocmirea unei explicații raționale 

infailibile, menite să stopeze sinuciderea în totalitate. 
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Fără a avea pretenția de exhaustivitate, lucrarea de față își propune să 

realizeze un demers explicativ al conceptului de datorie morală, așa cum acesta 

se regăsește atât în cadrul sistemului etic kantian, cât și în cadrul sistemului 

hegelian; relevant de subliniat fiind faptul că ambii gânditori germani 

corelează ideea de moralitate cu aceea a raționalității. De asemenea, această 

lucrare caută să evidențieze anumite aspecte în care acest concept hegelian al 

datoriei ar putea fi considerat un progres față de cel kantian prin reabilitarea 

personalității totale, unde sentimentele sunt tratate ca un element constituitiv 

al persoanei. Deși importanța scrierilor lui Immanuel Kant se resimte asupra 

anumitor noțiuni ale filosofului G.W.F. Hegel, despre acesta din urmă nu se 
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poate afirma faptul că a preluat aceste idei fără a produce o reformă 

considerabilă. 

Immanuel Kant este considerat a fi creatorul eticii de tip deontologic, 

întrucât acesta apelează la conceptul de datorie pentru a încerca să răspundă la 

întrebările: Ce este o acțiune morală?; Cetrebuie să fac?. Din perspectiva acestui tip 

de etică, se stabilește faptul că omul, în calitate de ființă rațională și morală, are 

anumite obligații necondiționate. Aceste obligații se supun voinței autonome. 

În contradicție cu morala creștină care susține că omul trebuie să se comporte 

moral datorită unei autorități exterioare, Kant susține că omul trebuie să se 

supună doar unei anumite autorități interne a propriei noastre rațiuni. Despre 

aceasta se presupune că ar fi aceeași la toți indivizii, deci ceea ce ar fi moral, 

trebuie să fie universal valabil. În acest sens, în viziunea lui Kant sunt morale 

doar acele acțiuni care sunt realizate din datorie. Această datorie reprezintă un 

respect pentru legea morală, lege provenită doar din rațiune. Astfel, principiul 

suprem este valabil pentru orice ființă ce îndeplinește simultan două condiții: 

condiția raționalității și aceea de a fi o ființă ce dispune de capacități volitive. 

Legea morală este un principiu de conduită, o exigență condiționată de scopul 

spre care aceasta este orientată. Principiul este redat sub forma unei propoziții 

cu caracter normativ, ceea ce conturează un imperativ categoric: „Lege (moral 

practică) este o propoziție care include un imperativ categoric (o poruncă)‛1. Se 

poate sesiza că modelul ascuns al teoriei etice kantiene este acela al 

Decalogului biblic, Cele Zece Porunci biblice fiind constituite sub forma unor 

imperative categorice: ,,Să nu ucizi!‛; ,,Să nu furi!‛; ,,Să nu mărturisești strâmb 

împotriva aproapelui tău!’’ etc. 

Din această perspectivă, orice ființă rațională trebuie să respecte legea 

morală datorită propriei autorități morale, ce este considerată a fi autonomă. 

Voința este constrânsă să acționeze prin intermediul legilor morale (acestea 

având valoare prin ele însele). După cum constată filosoful, voința omului 

poate să fie determinată și de înclinații, nu numai de rațiune, însă trebuie 

evitată orice acțiune provenită din emoții și pasiuni. În Întemeierea metafizicii 

moravurilor sunt oferite patru formulări ale imperativului categoric, cea 

principală, fiind denumită de un exeget contemporan2 și formula mamă, 

exprimă exigența primă a rațiunii, adică universalitatea. Kant crede că în cazul 

în care este aplicat acest principiu al moralității, adică imperativul categoric, 

binele ar putea fi deosebit de rău: „Principiul suprem al teoriei moravurilor 

1 Immanuel Kant, Metafizica Moravurilor, Traducere, studiu introductiv, note și indici de 

Rodica Croitoru (ediția a doua revizuită și adăugită),Editura Antaios, București, 1999, p.64. 
2 Joseph Vialtoux, La Morale de Kant, P.U.F., Paris, 1968, p.38 și urm. 
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este: acționează conform unei maxime care, în același timp, poate fi valabilă ca 

lege universală. Orice maximă care nu se califică în acest fel este contrară 

moralei‛3. Kant scrie Metafizica Moravurilor și Critica Rațiunii Pure pentru a 

demonstra necesitatea unui principiu rațional sintetic a priori ce să 

fundamenteze comportamentul moral. Acest principiu va fi acela al datoriei; 

principiul identificat având un caracter abstract și teoretic, decurgând faptul că 

noi ne cunoaștem datoria în mod intuitiv. În schimb, cu referire la această 

problematică, Hegel consideră că este absurdă ideea de a presupune 

posibilitatea unei aserțiuni sintetice a priori. Pentru Hegel, rațiunea nu ar putea 

fi o sursă de lege universală, aceasta ar putea să fie doar un test de validitate a 

ceea ce deja a fost stabilit. Un exemplu concret de astfel de test de validitate 

constă în chiar faptul de a verifica dacă conținutul legii nu este în conflict cu el 

însuși. Așadar, ceea ce constată Hegel este că imperativul categoric kantian este 

bazat doar pe „o formă goală de universalitate-simpla tautologie a 

conștiinței‛4. 

De asemenea, o altă diferență considerabilă între cei doi filosofi 

menționați constă în fundamentele teoriilor cu privire la moralitate. Etica lui 

Kant este înrădăcinată în analiza situației individuale, în timp ce etica 

hegeliană este întemeiată pe o teorie socială. Concluziile privind societatea 

sunt trase la Kant din conștiința individuală, dar Hegel acționează în sens 

invers. Prin urmare, Steinberger afirmă că „Hegel poate fi înțeles ca un 

sociolog timpuriu‛5. Datoria prevede libertatea, indiferent dacă este vorba 

despre datoria față de sine (de exemplu - conservarea vieții) sau despre datoria 

față de alții (de exemplu - prevenirea atentatelor contra libertății și 

proprietății), iar imperativele categorice (deci moralitatea în sine) sunt 

irelevante în cazul în care voința nu este liberă. În acest caz, respingând 

principiile materiale, Kant ar permite obiecția conform căreia omul mereu 

caută să maximizeze plăcerea și să reducă durerea. Moralitatea nu ar mai avea 

un fundament, iar datoria ar dispărea odată cu libertatea. Kant dihotomizează 

omul poziționându-l atât într-un tărâm spiritual/inteligent al existenței6, cât și 

într-un tărâm al percepțiilor senzoriale. În cea dintâi ipostază, se poate afirma 

                                                           
3 Immanuel Kant, op.cit., p. 63.  
4 G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Mind, translated with introduction by J.B. Baillie, 

Introduction by George Lichtheim, New York: Harper & Row, 1967, p.445. 
5 Peter J. Steinberger, ‘’Hegel as a Social Scientist’’, American Political Science Review, Vol. 71, 

No. 1 (March 1977), p. 95. 
6 Pedro Ramet, ’’Kantian and Hegelian Perspectives on Duty’’, Southern Journal of Philosophy 

21.2 (1983), p. 286. 
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că omul este liber, pe când în cea de-a doua, omul este determinat. Hegel 

critică libertatea omului kantian care ascultă de propria sa comandă a datoriei, 

spunând că libertatea acestuia este doar o iluzie. În susținerea acestei afirmații, 

se poate recurge la un exemplu concret: „Pe de o parte se află Mongolii și 

Puritanii, iar pe de altă parte, este situat omul ce ascultă propria comandă a 

datoriei; diferența nu este că cei dintâi se fac pe sine sclavi, în timp ce cei din 

urmă sunt liberi. Diferența este că cei dintâi au stăpânul înafara lor, iar ceilalți 

își poartă stăpânul în sine.‛7 

O altă inconsistență a principiului datoriei morale kantiene ar rezulta din 

incapacitatea acestei doctrine de a răspunde la următoarea întrebare: Trebuie ca 

un om moral să se opună unor legi imorale?. În acest caz, ceea ce se dorește a ști 

este nu numai cum omul ar putea să mențină pacea față de propri a persoană, 

dar și cum trebuie să mențină pacea în raport cu societatea. Cum s-ar putea 

rezolva acest conflict dintre conștiința omului și legile publice? Sistemul lui 

Kant nu poate răspunde la aceste întrebări. În cadrul acestui sistem moralitatea 

este o caracteristică inerentă a omului, caracteristică ce derivă din facultățile 

sale raționale. Morala kantiană este aceea a omului luat ca individ izolat. 

Astfel, în sistemul kantian nu se poate discuta despre o comunitate. Pe de altă 

parte, la Hegel, această problemă privind dilema menționată anterior (Trebuie 

ca un om moral să se opună unor legi imorale?) este mult mai simplă. Stabilind 

că există o conexiune fundamentală între moralitate și comunitate, este posibil 

ca dilema legilor imorale să fie evitată. Dar, totodată, această problemă devine și 

mai complexă, întrucât datoria hegeliană operează și în domeniul familiei și în 

cel al statului. Se poate sesiza deci, că această teorie nu mai operează doar la 

nivelul societății (în cazul lui Kant fiind singurul nivel recunoscut). Pentru 

Hegel, individul moral propriu-zis reprezintă doar o iluzie, „întrucât doar ca 

cetățean acesta este real și substanțial; individul, când nu este un cetățean și nu 

aparține unei familii, este doar o umbră ireală și nesubstanțială.‛8 Valoarea 

individuală și realitatea morală se află într-o strânsă legătură cu comunitatea 

etică. Așadar, din acest fapt decurge că o comunitate etică reprezintă o sursă de 

înțelegere pentru individ. Este ușor sesizabilă o oarecare desconsiderare față de 

maximele formale, venind din direcția lui Hegel. Dorința sa este aceea de a 

admite că virtuțile personale pot constitui obstacole în calea îndeplinirii 

îndatoririlor. Aceste două aspecte anterior menționate permit o reabilitare a 

personalității totale. La Kant, prin corelația moralității cu raționalitatea, emoțiile 

7 Georg Lukács, The Young Hegel, Translated by Rodney Livingstone (Cambridge Mass.: MIT 

Press, 1975), p.152.  
8 Hegel, Phenomenology, p.470. 
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sunt tratate ca obstacole în calea comportamentului moral. În acest sens, 

perspectiva hegeliană determină o mișcare de reintegrare a întregului în 

problematica dezbătută. Prin această reintegrare a întregii persoane, 

sentimentele nu mai sunt tratate ca obstacole, ci ele devin un element 

constituitiv: „contextualizarea datoriei la Hegel a reprezentat o mișcare spre 

reintegrarea totală a persoanei, integrare în care emoțiile figurează nu ca ceva 

străin, ci ca un element constitutiv‛9. 

Putem conchide că perspectiva propusă de Hegel este una nouă prin 

chiar această împărțire a datoriei în trei focare distincte: familia, societatea 

civilă și statul. Această distincție nu a mai fost făcută anterior. Din aceasta 

rezultă că sarcinile, într-o comunitate, sunt interconectate - „individul are 

datorii față de stat, dar statul are de asemenea datorii față de individ; individul 

are datorii față de familie, iar familia are datorii față de individ; familia, în 

schimb, are datorii față de stat, iar statul are datorii față de famili‛10 - iar acest 

lanț poate continua. Hegel a dus o luptă cu unele probleme nerezolvate de 

Kant. Prin dihotomizarea omului, acesta din urmă, a poziționat moralitatea 

împotriva pulsiunilor provenite din sentimente. Moralitatea kantiană 

presupune o izolare a omului, iar în acest sens, nu se poate discuta despre o 

comunitate etică. Hegel a căutat să externalizeze principiul intern kantian, iar 

în multe aspecte s-ar putea afirma că acest concept de datorie (din perspectiva 

hegeliană) este avansat față de cel kantian. 

                                                           
9 Pedro Ramet, op.cit., p. 294.  
10 Ibidem, p. 294. 
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Abstract. One of the most controversial and dilemmatic aspects of contemporaneity, 

which concerns morality, consists in the frightening, sometimes liberating, gesture of 

committing suicide. Our Sisyphic existence accustomed with desolation, sadness and 

fighting the ‚unseen‛ has this ironical way of showing to humankind how life and the 

universe work together and how small we actually are in comparison to a hidden living 

God. The most intense moments in our lives bear a crucial importance that determines the 

course of a conscience or soul. These are the exact moments in which one can decide 

whether to listen to their rationality or to their affects. The answer to that matter is up to 

each and every one of us. 

Keywords. duty, morality, suicide, dilemma, ethics, perspective, incompatibility 

Limita dintre culme și abis este fină și deziluzorie, ea reprezentând însăși 

funcția ludică a existenței tragice a omului care este mânat de afecte înspre un 

salt ontic iremediabil transformator. Această funcție ludică ar putea avea ca 

principiu-generator însăși ironia. Umanitatea întreagă cunoaște puterea 

grăitoare a ironiei sorții care are un remediu pentru fiecare „biped fără pene‛; 

o soluție sub forma unei consecințe sau a unei pedepse ce are ca scop prim

reaşezarea pe traiectoria corectă a destinului. Uneori, cu toate acestea, în ciuda

nenumăratelor obstacole, lecţii, redresări, o conştiinţă piere, un suflet zace

lâncezind în imoralitate şi o existenţă se stinge neîmpăcată, orgolioasă sau

sincer neputincioasă, zădărnicită și promisă uitării. Tindem să ne întrebăm

dacă vreodată este înclinată balanța spre un taler al Binelui sau de cealaltă

parte a Răului, dacă ponderea este inegală, iar sufletele damnate le întrec cu
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superioritate ignorantă pe cele scăpate. Care este marele nenoroc al omenirii? 

Probabil incapacitatea sa de a realiza la timp defavoarea pe care persistă să și-o 

facă și neîncrederea, suspiciunea care o reprezintă. Dacă ne gândim la morțile 

violente ce au curmat vieți capabile, uneori prea fragede, un gând revoltat din 

subsidiar își face simțită prezența și ne îndeamnă să medităm și să reflectăm 

asupra anumitor diferențe, de pildă dintre o moarte naturală și o sinucidere. 

Suicidul reprezintă în mod clar și în cele mai multe cazuri, o alegere, în timp 

ce, moartea naturală care are deznodământul capital un factor extern nu poate 

fi decisă de către subiectul în cauză. Conform opiniei mele, nu ar trebui plasate 

judecăți asupra niciunei conștiințe, asupra niciunei finalități, deși în calitate de 

oameni avem această chemare de a gândi un anumit aspect în lipsa unei dovezi 

irefutabile. În niciun caz nu este vorba doar despre ființa care alege o astfel de 

cale, ci și despre cei lăsați în urmă. Constatăm mereu dilema ce rezidă în 

egoismul sau pseudo-egoismul celor care își pun capăt zilelor. Probabil mulți 

dintre noi ne întrebăm dacă acești indivizi se gândesc la sufletele celor dragi 

rămași în viață care sunt condamnați să trăiască cu vinovăție, neputință sau cu 

regrete tardive adâncite pe măsura trecerii timpului de melancolie și 

singurătate. Intensitatea momentului respectiv însoțit de doza de adrenalină 

care șterge posibilele consecințe nu permite insului respectiv să vizualizeze 

viețile celorlalți, dominate de întrebări agasante lipsite de posibilitatea 

enunțării unor răspunsuri, fapt cu adevărat dureros. În ciuda tuturor acestor 

argumente, putem privi actul în sine ca pe un simbol ambivalent, al lașității și 

al curajului, reprezentând două forțe antinomice care odată unite devin 

inseparabile și ireversibile. Aceste forțe copleșitoare constau în curajul de a te 

arunca pe deplin hazardat în hăul necunoscutului, în haos și în nesiguranța 

unei a doua șanse, dar și în lașitatea de a continua o viață probabil nelipsită de 

greutăți și variate încercări, deprimantă, dureroasă, repetitivă, deșartă, din care 

omul nu găsește o cale de evadare. Actul suicidului reprezintă și pentru 

modernitate o problematică actuală, controversată, pe baza căreia s-au făcut 

multe speculații și s-au elaborat diverse teorii, aflându-se la confluența unor 

aspecte importante ale vieții precum etica datoriei.  

În viziunea kantiană, fizica sau cultura tuturor facultăților este o datorie, 

așadar un scop în sine ce are drept fundament un imperativ moral, 

necondiționat. Filosoful german este de părere că ceea ce deosebește 

umanitatea de lumea animală este capacitatea celei dintâi de a-și construi un 

scop. Acesta consideră că face parte din obligativitatea omului să-și cultive 

potențialitatea și să adauge umanității valoare prin cultură. Această datorie a 

omului e etică, și nu este dată de rațiune, limita sau apogeul extinderii și 



 

220 

dezvoltării anumitor facultăți ale indivizilor în parte1. În acest punct apare 

întrebarea dacă omul nu comite un sacrilegiu față de propria persoană, dacă 

alege suicidul, negăsindu-și rostul în această lume și neconferind vieții sale un 

scop. În continuare, Immanuel Kant descrie cultivarea moralității în noi și este 

de părere că cea mai de preț perfecțiune pe care omul o poate crea este să-și 

facă „datoria din datorie, astfel încât legea să nu fie doar regulă ci și imbold la 

acțiune‛2. Pentru ca omul să se poată convinge pe sine de puritatea intenției 

sale morale, nu îi este suficient un moment de introspecție și de auto-analiză, 

chiar dacă este vorba de o singură acțiune pentru că principiul datoriei oricărei 

acțiuni nu pretinde doar legalitatea ci și moralitatea, astfel legea căutând 

temeiul îndatoririi. De multe ori, slăbiciunea sau lașitatea care oprește omul să 

comită vreo infracțiune a fost greșit interpretată de persoana în cauză drept 

virtute, iar, astfel, sunt mulți cei care au trăit o viață îndelungată fără vreo vină, 

în absența fericirii, care le-a fost procurată doar de faptul că au rezistat 

tentațiilor diverse, dar acești oameni sunt complet ignoranți față de conținutul 

moral aflat în dispozițiile fiecărei acțiuni3. „În fiecare acțiune conformă 

datoriei, ideea de datorie trebuie să fie ea însăși imboldul suficient.‛4 Oare 

unde se află acest imbold, în momentele de maximă tensiune în care oamenii 

iau decizii negândite, impulsive și riscante? Poate să ajungă un om în ipostaza 

cruntă de a se vedea cu neputință de a mai fi salvat? Își poate simți un om 

sufletul atât de încărcat și de revoltat sau oprimat încât să aleagă, cu ultimele 

forțe, să ia în propriile mâini frâiele destinului său și să-l confrunte? Basmele 

folclorului român au drept pildă imposibilitatea înfrângerii propriului statut, 

neputința de a te confrunta cu destinul ce te va nimici. Cunoaște-te pe tine 

însuți pentru a-ți cunoaște atât limitele cât și datoriile.  

În cazul bunăvoinței, filosoful afirmă faptul că dacă ne-am sacrifica 

propria fericire pentru promovarea fericirii altuia, aceasta ar fi o maximă 

contradictorie, în cazul în care ar fi transformată în lege universală. Dacă această 

filantropie este văzută drept datorie, se întâmplă din cauză că egoismul specific 

uman nu poate fi despărțit de nevoia de a fi iubit de alții, iar astfel, această 

maximă transformă voința altora într-un scop pentru noi dar și o datorie5. 

                                                           
1 Kant, Immanuel, Metafizica moravurilor, Traducere, studiu introductiv, note și indici de 

Rodica Croitoru (ediția a doua revăzută și adăugită), Editura Antaios, București, 1999, p. 219. 
2 Ibidem, p. 220. 
3 Ibidem, p. 221. 
4 Ibidem, p. 221. 
5 Kant, Immanuel, Metafizica moravurilor, Traducere, studiu introductiv, note și indici de 

Rodica Croitoru (ediția a doua revăzută și adăugită), Editura Antaios, București, 1999, p. 221. 
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Sănătatea morală a unei persoane aparține de fericirea ei proprie, iar 

această stare este percepută drept o datorie pentru noi, una cu valență 

negativă. Senzația de mustrare de conștiință este resimțită fizic precum teama, 

durerea sau întristarea, chiar dacă sursa ei nu este palpabilă, fiind morală6. 

Kant deduce în Metafizica moravurilor faptul că nu depinde de cei din afară 

mulțumirea morală a unei anumite persoane și nici nu este datoria noastră 

directă sau indirectă de a influența un om spre un anumit act sau de a-l 

împiedica din a-și face reproșuri. Cu toate acestea, nu ne putem suprima 

oroarea la aflarea unor vești cu privire la inși ce recurg la anumite acte precum 

suicidul. Acest act intră în contradicție cu afirmația lui Immanuel Kant, 

conform căreia „omul își este sieși scop dar și altuia, iar a-și face dintr-un om 

oarecare un scop, este o datorie în sine‛. Din momentul în care nu mai există în 

această dimensiune la care avem cu toții acces, dezlegat de trup și cu sufletul 

eliberat de viciul cărnii, omul se sustrage benevol datoriei care îi este menită, 

comițând o mare greșeală. În viziunea filosofului german, rațiunea trebuie să 

fie cea care îl ghidează pe om, pentru ca acesta să nu cadă în capcanele 

simțurilor și pentru ca afectele și pasiunile să nu îl stăpânească.  

În articolul intitulat Kant și iraționalitatea suicidului, se regăsește o frază 

cunoscută a lui David Hume, conform căreia „viața unui om nu este cu nimic 

mai importantă pentru univers decât cea a unei stridii‛. Kant, aflat la opoziția 

perspectivei filosofului scoțian, vede viața omului ca având, cu certitudine, mai 

multă importanță morală față de univers decât cea a unei stridii. În ciuda lipsei 

de rigurozitate și consecvență a lui Kant în ceea ce privește argumentele sale cu 

privire la tema suicidului, reiese clar poziția sa cu privire la acest act, pe care-l 

consideră greșit în orice circumstanță, fiind una dintre cele mai grave greșeli 

morale.  

Kant va oferi trei argumente distincte împotriva suicidului, debutând cu 

cel bazat pe voința divină. Conform acestuia, comițând suicid, omul demolează 

dreptul lui Dumnezeu de a alege și determina durata de viață a celui dintâi. 

Oamenii nu au dreptul de a-și lua viața în mod voluntar deoarece propria lor 

existență este de sorginte divină, iar, astfel, ei nu sunt creatorii propriilor vieți. 

Cel de-al doilea argument se bazează pe incompatibilitatea naturii și legilor 

universale cu actul în sine, suicidul nefăcând parte dintr-un sistem al morții 

naturale și neputând fi încadrat într-un principiu practic universal. Cel de-al 

treilea argument se crede a fi superior celorlalte două, datorită plauzibilității 

sale și perspectivei lui mult mai filosofice. Acesta susține că suicidul șterge 

voința rațională și o suprimă, dar din moment ce voința rațională este sursa 

                                                           
6 Ibidem, p. 222. 
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moralității, sinuciderea nu poate fi în mod constant dorită de ființe supuse 

cerințelor morale. Un individ care se autointitulează autorizat în a-și lua viața, 

se sustrage de la toate obligațiile, conform lui Kant. 

În exercițiul voinței de a ne distruge corpul muritor, noi, oamenii, 

distrugem viața, astfel și voința noastră este distrusă în proces. Binele, la Kant, 

nu este un obiect abstract sau natural care așteaptă să fie descoperit de rațiune, 

ci este exprimat într-un principiu formal, în timp ce rațiunea practică poate fi 

pură datorită faptului că avem proprietatea autonomiei, conform lui Kant. 

Prima noastră datorie, dar nu și principala, este datoria de a ne auto-conserva, 

așadar sinuciderea nu poate fi niciodată în acord cu demnitatea umană. Kant 

vede moralitatea ca fiind o condiție a fericirii, spre deosebire de Hume și 

așează omul în raport de inferioritate cu divinitatea, cel dintâi reprezentând 

proprietatea providenței, astfel interzicându-i-se să intervină în voința lui 

Dumnezeu și să decidă să-și curme viața. Apare întrebarea dilematică: dacă un 

ins ar putea să-și dorească propria moarte, într-un mod legitim, în cazul în care 

este mușcat de un câine cu rabie, pentru a nu expune și alți oameni la boala sa 

fatală. Kant nu va răspunde la această întrebare.  

În deznodământul articolului este înfățișată poziția gravă și oarecum 

extremă adoptată de Kant în privința suicidului, el proclamându-i pe 

sinucigași ca fiind mai degradați ca bestiile și demni de cel mai înalt dispreț 

moral, în timp ce majoritatea oamenilor sunt înclinați să privească un astfel de 

om cu empatie, întrebându-se: ce fapte mizere sau condiții nefavorabile și 

fatale au putut conduce la tragismul unui sfârșit de acest gen?7. Cu toții putem, 

într-un fel sau altul, contribui la starea de bine a unui alt individ; de aceea, 

trebuie mereu să fim precauți când emitem judecăți în necunoștință de cauză 

sau aruncăm vorbe negândite și nefondate bazate doar pe propria 

subiectivitate. Sentimentul moral, conștiința, dragostea și respectul față de sine 

sau autoaprecierea sunt calitățile morale asupra cărora nu putem să ne 

pretindem stăpâni dacă nu le posedăm, asupra lor nu poate fi dată nicio 

datorie. Așadar, nu există nici o obligație de a fi înzestrat cu ele, datorită 

caracterului lor subiectiv. Acestea sunt cu totul “estetice’, iar conștiința lor nu 

are o sursă empirică, rezultând din legea morală ca efect asupra sufletului8. 

În concluzie, potrivit tuturor aspectelor prezentate și elaborate mai sus, 

etica datoriei a lui Kant nu este compatibilă cu suicidul. 

7 Cholbi, Michael J, „Kant and the Irrationality of Suicide‛, History of Philosophy Quarterly, 

Vol. 17, No. 2 (Apr.,2000), pp. 159-176. 
8 Kant, Immanuel, Metafizica moravurilor, Traducere, studiu introductiv, note și indici de 

Rodica Croitoru (ediția a doua revăzută și adăugită), Editura Antaios, București, 1999, p. 226. 
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Abstract: Every aspect of this known or unknown world started somewhere and it 

is suppposed to end somewhere else. But like we will understand and maybe discover, not 

all do. Some get lost along the way. Some get captured in between spaces. A space of 

everything that exists and co-exists with us and perhaps an invisible one. But what about 

time? What about our perception? What about everything that exists? From the very first 

day until the last one...we all seem to be conected someway, somehow. What defines us? 

Conscience maybe, our desires, our dreams, our fears, our hopes or just what we feel in a 

precise moment..or the next one? How can we explain and define what is above and 

beyond? Some reach their destination. They end up where they need to or where they desire. 

And it is up to us to all of us to lead them there, to make sure they reach or that we can all 

reach someday that destination. It is possible to represent something for the others, to set an 

example, to show them a purpose.  

Keywords: conscience, understanding, meaning of life, existence, metaphysics 

Consideraţii preliminare 

Metafizica este o ramură a filozofiei preocupată cu natura existenței, 

fiinţelor și a lumii. Aristotel o numește „prima filozofie‛ (sau, uneori, doar 

„înțelepciune‛), și consideră că este subiectul care se ocupă cu „primele cauze și 

principii ale lucrurilor‛. Se pun întrebări precum: „Care este natura realității?‛, 

„Cum există lumea, şi care este originea sau sursa creaţiei?‛, „Lumea există în afara 

minții?‛, „Cum poate mintea imaterială să afecteze corpul fizic?‛, „Dacă lucrurile 

există, care este natura lor obiectivă?‛. Iniţial, cuvântul grecesc „metaphysika‛ 

(literal "după fizică"), a indicat o parte din opera lui Aristotel. Ulterior însă, 

acesta a fost interpretat greșit de către comentatorii medievali ai textelor clasice 
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ca fiind ceea ce este deasupra sau dincolo de fizică, şi astfel metafizica a 

devenit cu adevărat studiul şi preocuparea a ceea ce transcende fizica. Știu cine 

sunt și cine nu sunt. Cum înțelegem lucrurile care ne depășesc, uneori chiar 

cele obișnuite? Tind să cred că e marele mister al existenței noastre fragile. 

Poate faptul că suntem singuri în univers ne ține laolaltă, iar cunoașterea și 

înțelegerea ne dau viață, astfel făcându-ne să avem nevoie unul de celălalt în 

cel mai neputincios fel. Toate aceste lucruri, întrebări legate de existența 

noastră și de cunoaștere, crează un amestec cuantic din tine, din mine, din noi. 

Și dacă este cu adevărat, atunci trăim într-o lume în care totul este posibil. Cum 

reușim să depășim anumite limite? Din instinct, prin metoda aproximației? 

Cum te asiguri că ceilalți te înțeleg? 

Modul în care te percep ceilalţi şi la rându-ţi îi percepi are rădăcini adânc 

îngropate în noţiunea de cultură naţională. Deşi este un concept aparent foarte 

cuprinzător şi într-o anumită măsură orientat spre deschidere şi spre 

comunicarea reală cu cei din jur, este în realitate o unealtă prin care suntem 

submerşi în valorile, credinţele şi viziunile celor care ne introduc în cultura 

proprie. Cel puţin la un nivel incipient. Dar uneori este mai mult decât 

suficient pentru a ne forma personalitatea şi pentru a ne contura perspectivele. 

„Noţiunea de „fundamente ale cunoaşterii‛ este un rezultat al alegerii metaforelor de 

percepţie. *...+ Putem să ne gândim la cunoaştere ca la o relaţie cu propoziţiile, şi astfel 

la justificare ca la o relaţie între propoziţiile în chestiune şi alte propoziţii din care pot 

fi inferate primele. Sau ne putem gândi şi la cunoaştere, şi la justificare ca la relaţii 

privilegiate cu obiectele despre care e vorba în acele propoziţii1.‛ 

 

Dincolo de noi – metafizică și gândire 

 

Deussen crează un suport teoretic al idealismului cunoașterii. Ca și 

metafizician el reușește să apropie noțiunile de timp și spațiu. „Rațiunea își 

extrage întregul conținut din intuiție, iar activitatea sa se limitează la aceea că ea, din 

materialul furnizat de cunoașterea intuitivă, dă o altă formă, mai ușor de cuprins cu 

privirea și de aceea mai comod de întrebuințat. Iată de ce ea nu ne face cunoștiință 

propriu-zis cu nimic nou. Astfel orice progres efectiv în fizică și în metafizică este 

condiționat de faptul că înainte de orice, ne întoarcem de la reprezentările abstracte la 

lumea intuitivă ce le stă la bază. Așadar, metafizica ar putea lasă considerarea rațiunii 

și a conținutului său abstract în seama logicii și să se dispenseze oarecum de toate 

                                                           
1 Richard Rorty, Filosofie şi oglinda naturii, Trad. de Alexandru Racu, Anca-Eliza Simitopol și 

Marius Bogdan Tudor, Ed.Tact, Cluj-Napoca, 2014, p.195 
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cercetările din acest domeniu. Așadar, insuficienta cunoaștere tocmai a acestei facultăți 

și a importanței sale n-ar fi devenit probabil în timpurile mai vechi și poate cele actuale, 

o sursă a celor mai grave rătăciri în domeniul metafizicii2.‛

Probabil metafizica ar putea fi un pustiu pentru unii, iar pentru alții un 

întreg. Astfel dacă există un infinit, acesta va transcende prin diferite concepte 

și cunoașteri. Poate că existența este văzută și căutată în metafizică, iar însăși 

metafizica poate fi căutarea acestui loc. Sau poate că ajunge la statutul unei 

căutări interioare, prin care încercăm să ne regăsim sau poate chiar să 

redobândim dorinţa de a ne regăsi. „Ȋn procesul de coborîre pînă la adîncimea 

lucrurilor, realul pierde toate atributele lui aparente, sau se îmbogăţeşte cu atribute 

infinit mai variate decît ale suprafeţei3.‛ 

În concepția lui Platon, despre idei, de unde își are originea și deosebirea 

caracteristică prin care însăși lumea aparițiilor se deosebește de lumea ideilor, 

nu poate lămuri originea devenirii și a evoluției, fiindcă în conceptul lui, ideile 

pluteau în transcendent. Aristotel ține cu tărie la convingerea că lumea ca și 

totalitate, este astfel un organism enorm, fundamentat pe o bază spirituală. El 

împărtășește concepția platonică despre idei, însă are de adăugat faptul că 

ideile nu mai reprezintă doar anumite entități supra-senzoriale, ele fiind de 

fapt potente, active și prezente în lucruri.  

 Datorită lui Locke se produce o schimbare radicală în conceptul de 

filosofie, astfel încât pornind de la înălțimile unor speculații metafizice 

oarecum ascunse, observăm că filosofia coboară la un anumit nivel de 

înțelegere a rațiunii. El caută perspectiva psihologică asupra cunoașterii. În 

modernitate, gândirea sa radicală reprezintă un moment fundamental în toată 

istoria spiritului. Astfel, preocuparea sa filosofică se orientează în principiu 

asupra sferei cunoașterii. Vom constata însă, datorită cercetărilor sale 

îndelungate înspre acest domeniu, că ele vor apărea într-o lucrare, cu anumite 

conținuturi contradictorii. „Pe măsură ce coborîm spre adîncimea identităţii, pe 

măsură ce lucrurile tind să se confunde în unitatea nediferenţiată a profunzimii, în 

proporţia exactă în care individualitatea şi relieful lucrurilor se atenuează, lumina lor 

păleşte. Identitatea absolută, adica negaţia radicală a tuturor formelor determinării, nu 

poate fi decît întunecată. Cel mai mare efort de adîncire sfîrşeşte în obscuritate4.‛ 

Cu privire la posibilitatea de a stabili anumite adevăruri, atât 

substanţiale cât şi de o certă importanţă, printr-o reflecţie a priori, Locke nu 

numai că generează îndoială, dar se zbate într-o zonă gri. Locke şi cercetările 

2 Paul Deussen, Elementele metafizicii, Editura Herald, București, 2008. 
3 Tudor Vianu, Studii de filosofia culturii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982, p. 135. 
4 Ibidem. 
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lui, cu înclinaţie şi privire înspre capacităţile mentale, încearcă să determine 

limitele şi domeniul cunoaşterii umane. Se pare că răspunsurile la întrebările 

metafizice ultime şi cunoaştere, pot duce dincolo de înţelegerea noastră. Aşadar, 

epistemologia în conceptul lui Locke este una de tranziţie, astfel păstrând urme 

ale unor tendinţe în mod cert mai vechi, acordând prioritate unei cunoaşteri, 

unei conştiinţe şi înţelegeri asupra unui obiect. „ ...noţiunea unei „teorii a 

cunoaşterii‛ nu va avea sens decât dacă confundăm cauzalitatea cu justificarea în 

maniera lui Locke, şi chiar şi atunci ne va părea neclară până când nu izolăm în spaţiul 

interior anumite entităţi ale căror relaţii cauzale par derutante. „Conceptele‛ şi 

„intuiţiile‛ sunt exact entităţile cerute5.‛ Dacă l-am studia mai îndeaproape pe 

Kant, într-un mod cu totul mai aparte, el insistă că a cunoaşte, inclusiv în cazul 

experienţei perceptuale (a omului prin propria sa existenţă), înseamnă a 

cunoaşte acel ceva existent.  

În mod automat şi incontestabil, pentru fiecare dintre noi, gândirea 

noastră se transformă datorită realităţii/realităţilor, astfel nu numai că se 

presupune, dar cred că emitem judecăţi. Pe baza acestora, care pot fi false sau 

adevărate, nejustificate sau justificate, ne modificăm în mod constant. Dacă ar fi 

să facem o comparaţie între Kant şi Locke, probabil că vom surprinde o 

explicaţie cvasicauzală, un idealism transcendental, prin care mintea se pare că 

alcătuieşte obiectele existenţiale ale experienţei şi astfel se crează o sinteză, 

datorită intuiţilor senzoriale şi conceptelor. De aici „rezultă că putem cunoaşte a 

priori că orice lume accesibilă cunoaşterii trebuie să ia o anumită formă-obiecte în spaţiu 

şi timp, aflate în relaţii cauzale stabile- , căci aceste trăsături formale ale lumii nu sunt 

nimic altceva decât formele logice ale judecăţii în Înfăţişarea lor empiric aplicabilă 

(„schematizată‛). Filosofia (ca metafizică) este astfel salvată, însă cu un preţ. Nu putem 

cunoaşte adevăruri a priori substanţiale despre lume decât aşa cum o putem experimenta- 

cu alte cuvinte, o cunoaştem prin intermediul judecăţilor care sintetizează intuiţiile 

conform regulilor conceptuale. Alte chestiuni (practice, religioase, estetice) comportă 

propriile lor tipuri de raţionalitate, dar nu fac obiectul cunoaşterii6.‛ 

Concepția despre cunoaștere a lui Locke și convingerile metafizice, 

dirijând din umbră anumite demersuri ale cercetărilor sale, se pot îmbina într-o 

manieră destul de largă, cu principiile carteziene. Astfel, pentru el, cunoașterea 

constituie nu numai o funcție, dar și o importanță a realității gânditoare și a 

celei intense. Locke, ca și Descartes de altfel, va porni înspre un drum 

înrădăcinat în examinarea conștiinței, dar în timp ce pentru cel dintâi 

                                                           
5 Richard Rorty, Filosofie şi oglinda naturii, Trad. de Alexandru Racu, Anca-Eliza Simitopol Şi 

Marius Bogdan Tudor, Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2014, p. 188. 
6 Ibidem, p. 19. 
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conștiința prezintă un caracter obiectiv, suprauman sau direct în cazul lui, 

toate aceste presupoziții formează conștiința individuală a omului real, care nu 

numai că se uită în oglindă și se examinează prin înțelegere și cunoaștere de 

sine dar se și îndreaptă spre o comprehensiune proprie. Locke va dezvolta, în 

amănunt, concepția pe care se bazează, că în intelectul uman nu ar putea exista 

idei înnăscute sau că le-am putea numi un fel de principii fundamentale. Vom 

observa faptul că în principiile și conceptele sale, el dă un înțeles aproape 

inedit de restrâns, oarecum, conceptului de idei înnăscute, astfel el înțelegând 

că prin acestea numai gândurile conștient formulate au o certă importanță. 

Așadar, în acest fel, i se pare destul de ușor să demonstreze oarecum, că atât 

cunoașterea teoretică precum și cea practică nu vor conține asemenea principii 

fundamentale. Întreaga noastră cunoaștere se înrădăcinează în experiență, iar 

ea poate fi derivată și înțeleasă din conținutul acesteia. 

După cum vom constata ulterior, Kant stabileşte două distincţii esenţiale 

vieţii: una este distincţia dintre judecăţile analitice doar adevărate în virtutea 

semnificaţiei şi judecăţile sintetice (de legătură) dependente de acele dovezi 

empirice, iar cea de a doua dintre datul senzorial şi interpretarea sa 

conceptuală. În cadrul cunoaşterii, un element primordial în existenţa noastră 

şi desfăşurarea ei este că filosofii reuşesc să clasifice elemente importante a 

priori şi cele a posteriori, din cadrul cunoaşterii. „Pot să distingă ceea ce este 

prezentat simţurilor (sau „observaţia‛) de ceea ce este adăugat prin interpretare 

conceptuală (sau „teoria‛) pot să determine care forme ale discursului sunt în mod 

autentic cognitive şi care au doar un rol expresiv sau practic. Au la dispoziţie 

instrumente teoretice pentru a examina cunoaşterea umană ca atare7.‛ 

Trăsături definitorii ale veţii umane au fost folosite în mod constant de 

către filosofi pentru a oferi percepţiilor asupra modului în care fiecare 

persoană este unică o bază solidă pe care să se poată fundamenta şi ulterior 

dezvolta. „Construim teorii şi încercăm să trăim cu ele. Dacă funcţionează bine, ele 

sunt socotite descoperiri. A găsi înseamnă a face în anumite condiţii8.‛ 

În ceea ce priveşte non-spaţialitatea, sesizarea universaliilor sau 

separarea de corp, putem spune că distanţierea între ele va duce la concluzia că 

posibilitatea ca sursa cunoaşterii să se afle într-o esenţă reflectantă nu va mai 

reprezenta un pilon, nu va mai fi sigur, ci dimpotrivă, va reprezenta o ipoteză 

care va fi exclusă sau ocolită din ce în ce mai mult. Aşadar, nu am mai crede că 

raţiunea ar putea fi definită printr-un flux al conştiinţei sau printr-o viaţă 

7 Ibidem, p. 20. 
8 Ibidem, p. 25. 
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interioară. După ce separarea dintre raţiune şi conştiinţă devine definită, un 

om, o persoană va putea cu uşurinţă să fie explicat, definit printr-o decizie, 

prin ceea ce cunoaşte sau prin simpla acceptare decât includerea ei, asocierea ei 

şi în cele din urmă convergenţa ei la o esenţă comună, la un scop comun. „Tot 

ceea ce aparţine lumii, întreaga existenţă spaţial-temporală există pentru mine, adică 

are o anumită valabilitate pentru mine, şi anume prin faptul că o experimentez, o 

percep, o rememorez, mă gândesc la ea într-un anumit fel, o judec, o valorizez, o doresc 

ş.a.m.d. După cum se ştie, pe toate acestea Descartes le desemnează cu titlul de cogito. 

Lumea nu este în general pentru mine nimic altceva decît ceea ce există şi este valabil 

pentru conştiinţa mea într-un astfel de cogito9.‛ 

Pentru Descartes și gândirea modernă, una din principalele probleme pe 

care doresc să o abordeze și nu numai, dar să o dezbată și să o rezolve, este 

problema referitoare la existența noastră și cea a importanței cunoștințelor 

noastre despre lume. Așadar, când noi vorbim despre lume, vorbim despre toate 

cunoștiințele noastre despre lume și nu despre lume ca întreg. Acest drum 

parcurs prin diverse călătorii interioare și exterioare, în cele din urmă, va 

conduce spre o imagine conceptuală a lumii. Aceste călătorii diferă de la o epocă 

la alta, în funcție de nivelul cunoștințelor dobândite. Astfel se poate modifica 

imaginea, iar percepția se transformă în funcție de aceasta. „În forme variante, 

acoperind categorii diverse, de la noţiunile neoplatoniciene de cunoaştere ca o legătură 

directă cu Divinitatea (emanaţie sau reflecţie a acesteia), pe de o parte, şi până la 

realistele explicaţii hilemorfice neoaristotelice ale abstracţiei, pe de altă parte, sufletul-ca-

fiind-imaterial-întrucât-capabil-să-contemple-universaliile a rămas, pentru vreo două mii 

de ani, răspunsul filosofului occidental la întrebarea: „De ce este omul unic?10.‛  

 

Paradoxul cunoașterii 

 

Înţelegerea spre cunoaştere este legătura fundamentală care croieşte acel 

spaţiu interior şi prepotent, responsabil de alegerile noastre care vor valida 

prin percepţiile personale consecinţele structurate indiferent de formă. Datorită 

a tot ceea ce percepem, considerăm că există două lumi paralele: o lume 

percepută de mine, o lume percepută de tine. Astfel se creează spaţii invizibile 

care corelează între ele, comunicând prin diversele moduri percepute de noi ca 

entitate, precum hermeneutica, limbajul, corpul, imaginea de sine, cultura, 

                                                           
9 Edmund Husserl, Meditații Carteziene. O Introducere În Fenomenologie, Trad., Cuvînt Înainte 

și Note De Aurelian Crăiuțu, Ed. Humanitas, București, 1994, p. 51. 
10 Richrd Rorty, Filosofie şi oglinda naturii, Trad. De Alexandru Racu, Anca-Eliza Simitopol Şi 

Marius Bogdan Tudor, Ed.Tact, Cluj-Napoca, 2014, p. 73. 
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simbolurile, tradiţiile, etc.. Aceste dileme probabil au devenit o paradigmă 

pentru filosofia modernă. Privind retoric şi nu numai, „Ideea unei „teorii a 

cunoaşterii‛ s-a dezvoltat în jurul acestei ultime probleme- problema de a cunoaşte 

dacă reprezentările noastre interne sunt exacte11.‛  

Ne întrebăm cu siguranţă la un moment dat ce anume ne defineşte. Ne 

întrebăm cu certitudine, care ar putea fi probabilitatea limitelor noastre. Există 

singularitate şi duplicitate a unor prezenţe care vor modifica şi transpune sub 

altă formă orice percepţie. „Odată cu Kant, încercarea de a formula o „teorie a 

cunoaşterii‛ a avansat până la jumătatea drumului spre o concepţie a cunoaşterii ca 

fiind esenţialmente „cunosc că‛ mai degrabă decât „cunosc despre‛ – la jumătatea 

drumului spre o concepţie despre cunoaştere care să nu fie modelată după percepţie12.‛ 

Probabil pentru un om simplu sau de rând există o singură formă de 

judecată predictivă, ceea ce înseamnă că ajunge să creadă că un lucru sau un 

enunţ este fals sau adevărat. Însă, cel care există într-un ego transcendental 

kantian, ajunge să creadă că dacă un enunţ sau un lucru/fapt este adevărat 

înseamnă că el însuşi va pune în relaţie reprezentările. Se pare că în diferite 

contexte Kant a discutat şi elaborat mai curând despre aceste reprezentări 

interne decât despre propoziţii, sau forma percepută a acesteia. El nu a făcut 

altceva decât să ne ofere o istorie a propriului nostru subiect şi intersubiect, 

astfel încercând să fixeze această dilemă şi să o îmbunătăţească; chiar şi numai 

prin faptul că este imposibil să fi luat ca şi un filozof, fără să stăpâneşti prima 

critică. Toate aceste lucruri se datorează în mare parte cercetărilor lui Kant, în 

care el a reuşit acest lucru prin introducerea în propria noastră viziune 

conceptul „teorie a cunoaşterii‛. „Există în experienţa noastră cognitivă două 

elemente; datele imediate, cum sunt cele ale simţurilor, care sunt înfăţişate sau date 

minţii, şi o formă, construcţie sau interpretare, ce reprezintă activitatea gândirii13.‛ 

Trăim constant în experienţe senzoriale. Cu toţii, în propriile versiuni ale 

adevărului, şi totuşi se pare că nu există miracol sau mister mai mare decât 

creierul uman şi modul în care acesta funcţionează. De multe ori oprirea minţii 

noastre neurotice conectată prin funcţiile neuronale, va declanşa în mod subit, 

conştient sau inconştient, o voce interioară. Astfel, cred că trecem de la ceea ce 

considerăm la ceea ce ştim şi prin urmare de la ceea ce ştim la ceea ce credem. 

„Gândirea filosofică de genul celei care găseşte această dualitate inevitabilă ar trebui să 

facă mai mult decât să ne spună că în mod normal cunoaştem atunci când avem 

convingeri adevărate justificate, trimiţându-ne la simţul comun şi la practici comune 

                                                           
11 Ibidem, pp. 175-176. 
12 Ibidem, p. 183. 
13 Lewis C. I., Mind and the World-Order, (New York), 1956, p. 38. 
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pentru detalii despre ceea ce se consideră justificare. Ar trebui să explice cum e posibilă 

cunoaşterea, s-o facă într-o manieră a priori care să şi meargă dincolo de simţul comun, 

dar să evite totuşi orice nevoie de a o trage cu neuroni, şobolani sau chestionare14.‛  

Unii vor sesiza că suntem suspendaţi în vastitatea universului; toţi 

singuri oarecum. Şi cum să dăm un sens a tot ceea ce nu înţelegem sau trăim în 

mod constant? „Nu putem îndepărta o derută de acest fel decât dacă începem să 

înţelegem termeni precum „Fiinţă versus Devenire‛, „sensibilitate versus intelect‛, 

„percepţii clare versus percepţii confuze‛, „idei simple versus idei complexe‛, „idei şi 

întipăriri‛, „concepte şi intuiţii‛. Vom intra astfel în jocul de limbaj epistemologic şi în 

forma profesionistă de viaţă numită „filosofie‛15.‛  

Anumite dimensiuni ale vieţii noastre nu vor face altceva decât să ne 

ducă dincolo de orice înţelegere. Astfel se va crea în mod conştient sau 

inconştient un abis necesar sufletului şi cunoaşterii, al descoperirii şi graniţelor 

dintre percepţie şi drumul nostru în viaţă, indiferent de etnie, limbă, cultură, 

tradiţie sau modalitate de a exista prin însăşi faptul de a fi ceea ce eşti, ceea ce 

suntem. „ ...dacă privim întreaga poveste kantiană despre sinteză ca fiind postulată 

doar pentru a explica posibilitatea cunoaşterii sintetice a priori, dacă acceptăm 

afirmaţia, contemplările cvasipsihologice din „Deducţie‛ nu au un fundament 

introspectiv, atunci nu vom mai fi tentaţi de strategia „copernicană‛. Întrucât 

afirmaţia că însăşi cunoaşterea adevărurilor necesare despre obiecte produse 

(„constituite‛) este mai inteligibilă decât cea despre obiecte găsite depinde de asumpţia 

carteziană că avem acces privilegiat la procesul de producere. Însă, conform 

interpretării date lui Kant mai sus, nu există un astfel de acces la activităţile noastre 

constituante. Toate misterele care se ataşează cunoaşterii de către noi adevărurilor 

necesare vor persista. Deoarece entităţile teoretice postulate în spaţiul interior nu sunt, 

prin faptul că sunt interioare, mai utile decât entităţile similare din spaţiul exterior 

pentru a explica cum poate avea loc o astfel de cunoaştere16.‛ Percepția generală atât 

a lui Leibniz cât și a lui Descartes, a influențat ulterior modul de gândire, ei 

crezând că fără obiectele fizice, spațiul, ar fi oarecum lipsit de sens, datorită 

faptului că spațiul este de fapt cadrul prin care astfel reușim să înţelegem cum 

obiectele fizice au relaţionat între ele. Pe de altă parte, Newton, a crezut într-un 

spațiu absolut, spațiul container, care poate continua să existe chiar și în lipsa 

materiei. Orice domeniu al cunoașterii are așadar reguli generative proprii, 

obiecte proprii și strategii evaluante și utilizante proprii, întrucât unele sunt 

                                                           
14 Richard Rorty, Filosofie şi oglinda naturii, Trad. De Alexandru Racu, Anca-Eliza Simitopol și 

Marius Bogdan Tudor, Ed.Tact, Cluj-Napoca, 2014, p. 187. 
15 Ibidem, pp. 187-188. 
16 Ibidem, p. 191. 
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accesibile majorității, iar altele extrem de tehnice în mod formal, sau realizabile 

estetic, sub o formă relativ subtilă.  

În funcție de instrumentele conceptuale și experimentale folosite pentru 

dobândirea și utilizarea cunoașterii se îmbunătățește transmiterea și receptarea 

ei în relația cu mediul intern și cel extern. Cunoașterea poate să fie atât 

concretă cât și abstractă. Cea concretă poate fi intuitivă sau practică, iar cea 

abstractă este acțiunea care face legătura între diferite forme, stări sau 

proprietăți care conduc la o anumită stază sau o dependență, oarecum precisă, 

între o serie de momente oarecum diferite. „Hermeneutica nu este „un alt mod de 

a cunoaște‛ – „înțelegere‛ ca opusă „explicației‛ (predictive). Ea este, mai curând, un 

alt mod de a te descurca. Am puncta la claritate filosofică dacă pur și simplu i-am 

acorda noțiunea de „cogniție‛ științei predictive și am înceta să ne mai facem griji cu 

privire la „metodele cognitive alternative‛. Cuvântul cunoaștere nu ni s-ar părea unul 

pentru care ar merita să ne luptăm dacă n-ar exista tradiția kantiană conform căreia a 

fi filosof înseamnă a avea o „teorie a cunoașterii‛ precum și tradiția platoniciană 

pentru care acțiunea care nu este bazată pe cunoașterea adevărului propozițiilor este 

„irațională‛17.‛ 

Considerații finale 

Cred că întotdeauna va exista un conflict între raţionalitate şi 

descoperirea de sine. Un mod în care fiecare dintre noi se identifică într-un fel 

sau altul. Vor fi termeni care vor îndruma instinctiv înspre anumite distincţii, 

empirism, tehnologie sau metafizică. În cele din urmă, precum Gadamer 

susţine, ţine de cunoaşterea de sine, istoricitate şi experienţă. „Contrastul dintre 

dorința de edificare și dorința de adevăr nu este, pentru Gadamer, expresia unei 

tensiuni care ar trebui să fie rezolvată sau să fie adusă la un compromis. Dacă există 

un conflict acesta este cel dintre perspectiva platoniciano-aristotelică, după care 

singurul mod de a fi edificați este să știm ce există cu adevărat (să reflectăm faptele în 

mod corect –să ne realizăm esența cunoscând esențe), și perspectiva conform căreia 

căutarea adevărului este doar una dintre multiplele maniere în care am putea să fim 

edificați. *...+ Gadamer îl creditează pe Heidegger pentru faptul că a găsit un mod de a 

vedea căutarea cunoașterii obiective... *...+ Pentru Heidegger, Sartre și Gadamer, 

cercetarea obiectivă este perfect posibilă și deseori reală – singurul lucru care poate fi 

17 Ibidem, p. 395. 
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spus împotriva ei este că oferă doar unele dintre multiplele moduri de a ne descrie pe 

noi înșine, și că unele dintre acestea pot îngreuna procesul de edificare18.‛  

Pentru toți gânditorii, una dintre preocupări a fost teoria cunoașterii. Oare 

de câte ori ne întrebăm cum putem știi cu siguranță că ceea ce credem că noi 

știm poate fi și real, în același timp. Acest fapt este unul dintre marile 

preocupările filosofice. Această dualitate a diverselor teorii a oamenilor de 

știință, legată de cunoaștere, este și va râmăne o constantă a societăților umane. 

„ ...chiar şi dacă se admite că sensul „filosofic‛ al „experienţei‛ este un artefact 

modern, oare distincţia grecilor între simţuri şi intelect a fost o descoperire autentică, 

la fel ca şi cea a demonstrării riguroase a adevărului geometric? Şi oare Kant a pus o 

întrebare bună atunci când a întrebat cum este posibil adevărul necesar (e.g. 

matematic)19?‛ Ȋn timp ce conştiinţa noastră colectivă se sincronizează, la fel se 

întâmplă şi cu numerele. Într-o altă dimensiune religia explică şi ne arată prin 

rugăciune, indiferent de numerologie sau matematică, faptul că putem fi 

ascultaţi şi înţeleşi. O cerere colectivă sau singulară trimisă la unison poate 

arăta, explica şi transforma atât dorinţa cât şi speranţa...? Numerele sunt 

costante până când nu mai sunt. „A fi impresionat de caracterul special al 

adevărului matematic este o parte foarte importantă din „gândirea filosofică‛, încât 

este greu să înlăturăm strânsoarea Principiului Platonic.‛20 

Husserl în Meditații carteziene, ne explică conceptul de lume exterioară: 

„Dacă îi reduc pe ceilalți oameni la sfera lor proprie, atunci obțin corpuri reduse la 

sfera lor proprie; dacă mă reduc pe mine ca om, atunci obțin „corpul meu‛ și „sufletul 

meu‛ sau mă obțin pe mine ca unitatea psiho-fizică, iar în ea, obțin eul meu personal 

care este activ în acest trup și, „prin intermediul‛ său, în „lumea exterioară‛ de care 

este influențat, constituindu-se astfel, în general, într-o unitate psiho-fizică, în virtutea 

experienței constante a unor astfel de raporturi unice ale eului cu trupul meu organic 

*...+ în specificitatea mea spirituală, eu sînt totuși un pol identic al actelor multiple și 

„pure‛ ale conștiinței mele, acelea ale intenționalității mele pasive și active, un pol al 

tuturor habitualităților create sau susceptibile de a fi create prin aceasta.‛21  

Constatăm că în viziunea lui Husserl, într-o eliminare abstractivă 

specifică oricărei diferențieri de sens față de origine sau existența noastră, 

lumea este privită sau poate fi privită dintr-un punct de vedere diferit sau 

altfel. Astfel, vom sesiza că ne rămâne sau că vom avea un gen de lume și o 

                                                           
18 Ibidem, p. 401. 
19 Ibidem, p. 192. 
20 Ibidem, p. 193. 
21 Edmund Husserl, Meditații Carteziene. O Introducere În Fenomenologie, Trad., Cuvînt Înainte 

și note de Aurelian Crăiuțu, Ed. Humanitas, București, 1994, p. 132. 
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natură diminuată oarecum la o sferă a ei, proprie, iar Eul psihic și cel fizic, sunt 

integraţi în mod direct prin intermediul trupului organic, care deține un corp, 

un Eu personal și un suflet, fiind vorba despre elemente unice în mod absolut, 

ale acestei lumi din care facem parte. Așadar toate lucrurile și obiectele, reduse 

oarecum, sunt exterioare unele față de celelalte, la fel ca și Eul psiho-fizic. 

„Eliminarea a ceea ce îmi este străin nu afectează întreaga viață psihică a acestui psiho-

fizic al meu, viața mea rămâne o experiență a lumii. *...+ Dacă s-ar putea dovedi cu 

adevărat că tot ceea ce a fost constituit ca aparținând sferei mele proprii – prin urmare 

și „lumea‛ redusă – aparține esenței concrete a subiectului constituant ca o 

determinație internă inseparabilă, atunci în autoexplicitarea eului „lumea‛ sa proprie 

i-ar apărea ca fiindu-i „interioară‛; pe de altă parte, parcurgând lumea sa, eul s-ar

descoperi pe sine însuși ca parte constitutivă a „exteriorităților‛ sale și ar distinge

între sine și „lumea exterioară‛22.‛

Astfel dintr-un anumit unghi sau dintr-o anumită perspectivă, percepţia 

ia aşadar naştere din acţiunea pe care însăşi lucrurile exterioare o exercită 

asupra spiritului prin intermediul organelor de simţ sau privind dintr-o altă 

perspectivă sau alt unghi. Percepţia, în consecinţă, se formează din reflecţia 

asupra activităţilor pe care însăşi spiritul ca şi entitate şi forţă supremă, le 

procesează şi realizează pe baza ideilor şi trăirilor interne obţinute deja în mod 

conştient sau inconştient, prin intermediul senzaţiilor.  

Cum putem înțelege sau defini cunoașterea? Oare facem o alegere 

rațională sau suntem constrânși înspre acceptarea uneia sau alteia de catre 

diverși factori care ne pot influența. Oare suntem induși în eroare de simțurile 

noastre sau de forțe externe, fie ele umane sau de altă natură, care se pot baza 

pe această imperfecțiune a simțurilor umane? „ ...într-adevăr, experiența trăită 

este spațiul în care toate conținuturile empirice devin accesibile experienței; ea este, de 

asemenea, forma originară care face în general aceste conținuturi posibile și care 

desemnează înrădăcinarea lor primară; tot ea face să comunice spațiul corpului cu 

timpul culturii, determinările naturii cu materialitatea istoriei, cu condiția ca, totuși, 

corpul și, prin intermediul lui, natura, să devină accesibile întâi și întâi prin experiența 

unei spațialități ireductibile, iar cultura, purtătoare de istorie, să fie mai întâi de toate 

experimentată în mediul semnificațiilor sedimentate. *...+ Analitica experienței trăite 

caută să articuleze obiectivitatea posibilă a unei cunoașteri a naturii pe experiența 

originară ce se schițează prin intermediul corpului; și să articuleze istoria posibilă a 

22 Ibidem, p. 133. 
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unei culturi pe densitatea semantică, care în același timp se ascunde și se arată în 

experiența trăită23.‛ 

Părea că oarecum ar putea exista, în perioada lui Kant, două fundamente 

alternative pentru cunoaștere. Astfel puteam alege între versiunea interiorizată 

a formelor, a ideilor carteziene distincte și clare, sau între întipăririle lui Hume. 

În consecință, se pare că de fapt alegem în ambele cazuri obiecte care să ne 

convingă și să ne reprezinte. „Înaintea lui Kant, o cercetare asupra „naturii și 

originii cunoașterii‛ însemna o căutare a reprezentărilor interioare privilegiate. Odată 

cu Kant, aceasta a devenit o căutare a regulilor pe care mintea le stabilea pentru ea 

însăși („Principiile Intelectului Pur‛). Acesta e unul dintre motivele pentru care Kant 

e considerat a fi cel care ne-a condus de la natură la libertate *...+ Avansarea lui Kant în 

direcția unei concepții mai curând propoziționale decât perceptive asupra cunoașterii a 

mers doar până la jumătatea drumului, întrucât acesta era conținut în interiorul 

cadrului explicativ al metaforelor cauzale – „constituire‛, „realizare‛, „modelare‛, 

„sintetizare‛ și altele asemenea24.‛ 

Universul de la atom la galaxie este într-o continuă modificare. Lucrurile 

pe care nu le cunoaștem sau înțelegem ne sperie, însă așa creăm iluzia de stază. 

Uneori vrem să credem într-o lume care stă pe loc, o lume a clipei prezente. 

Totuși ne confruntăm cu un paradox. În momentul în care ne agățăm de clipa 

de acum ea dispare. Ne agățăm de instantanee, numai că viața este în continuă 

mișcare. Fiecare nanosecundă e diferită de cea precedentă. Timpul ne 

determină să creștem, să ne adaptăm deoarece de fiecare dată când clipim, 

lumea se învârte sub picioarele noastre. Schimbarea nu este ușoară, ea de 

multe ori este dificilă sau grea. Totuși poate că în cele din urmă această 

dinamică este un lucru bun, deoarece ne face mai puternici, ne dă speranțe, ne 

învață să evoluăm ca și ființe, în timp ce conștiința de sine și existența proprie 

ne ajută să traversăm prin viață, fiind în celaşi timp precum doi mentori 

spirituali.  

 

                                                           
23 Michel Foucault, Cuvintele Și Lucrurile, Trad. de Bogdan Ghiu Și Mircea Vasilescu, Ed. 

RAO, București, 2008, pp. 431-432. 
24 Richard Rorty, Filosofie şi oglinda naturii, Trad. de Alexandru Racu, Anca-Eliza Simitopol și 

Marius Bogdan Tudor, Ed.Tact, Cluj-Napoca, 2014, pp. 197-198. 
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TEODORA ADRIANA IRIMCIUC  

Abstract. Cioran talks about love through the ideas of naivety, enthusiasm and 

grace. He is placing love in opposition to solitude and to suffering, the two of them being 

the ones that detaches man from the world. For the philosopher, suffering has the function 

of principium individuationis. Through suffering, man finds himself facing the world, and 

is not assimilated in its rhythm. Love approaches man through the irrational rhythm of life, 

through love being possible an assimilation in naivity and alienation of knowledge and 

conscience. For Cioran, knowledge is the enemy of life, being the cause man detaches from 

the irrational. Cioran believes that suffering and love have a specific common point that is 

the fact that they bloom in the substantial center of subiectivity. They are the products of all 

the profound experiences and they are the base of the human personality.  

There are multiple types of love in Cioran’s philosophy. For instance, the love 

between a man and a woman is the most profound of all. He believes that through the 

woman, a person characterised by naivity and grace, the man can escape for a brief moment 

from all of his metaphysical restlesness, as Cioran names them. The characteristic of two 

lovers is the solitude in two, which Cioran names it the eternity beyond time. Love is much 

more powerful when it is linked to something individual. The lover loves a specific person 

for the unique character that makes him or her different in the world. In the center of love, a 

man cannot love more individuals, only one. The solution that Cioran proposes for a man to 

escape from a tragic existence, marked by a high level of consciousness, represents love. A 

major love in which a man can love everything and from which hope can reborn. 

Keywords. love, suffering, irrationality, naivety, individuation. 

Cioran își amintește că de la 16-17 ani se îmbolnăvește de acea maladie 

care nu-i dă spiritului răgazul de a se odihni: insomnia1. Ani mai târziu, 

cuprins de disperare, ia decizia să preschimbe trăirea personală a insomniei 

 Doctorand Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea filosofie, coordonator

științific prof. univ. dr. Rodica Marta Vartic.
1 Petreu, Marta, Despre bolile filosofilor. Cioran, Ediția a II-a, revăzută,Editura Polirom, Iași,

2017, p. 13.
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într-un simbol al agoniei spiritului, al suferinței ce rezultă din veghea 

neîntreruptă. Își dă seama că filosofia de tip teoretic nu l-ar putea ajuta în acest 

sens, motiv pentru care hotărăște să urmeze calea filosofiei vieții, un curent 

filosofic ce devenise actual în epocă.  

În anul 1932, Cioran îl anunță pe bunul său prieten Bucur Țincu despre 

dorința de a scrie o carte, pe parcursul a patru luni de zile. Toate neliniștile ce 

nu îi dădeau pace, oboseala datorată nopților pierdute și neputința de a-și găsi 

locul în mediul bucureștean l-au determinat pe Cioran să încerce să își găsească 

liniștea prin scris. Cioran se gândea să părăsească Bucureștiul și să se retragă în 

provincie, pentru a putea scrie. Scrisul a devenit pentru filosof o necesitate. 

Suferința a fost nucleul pornirilor sale creatoare. Astfel, zicea Cioran, 

 

„Am luat o hotărâre care este destul de impresionantă până la a 

deveni obsesie pentru mine. Este vorba să mă retrag în 

provincie și să mă apuc să scriu ceva închegat în decurs de 

patru luni de zile. [...] Scrisul are valoare numai întrucât 

obiectivează o trăire, întrucât dincolo de expresie găsești viața, 

dincolo de formă conținutul. Aș vrea să scriu ceva cu sânge‛2. 

 

Cioran a terminat de scris cartea mai târziu, în octombrie 1933, și nu după 

patru luni de zile, așa cum și-a propus. Cu toate acestea, volumul său de debut, 

Pe culmile disperării, a fost un real succes, fiind distins cu Premiul Comisiei pentru 

premierea scriitorilor tineri needitați. Peste ani, filosoful își va aminti despre felul 

în care a fost concepută cartea și atitudinea lui din acea vreme. Ceea ce la început 

a vrut să fie o teză s-a transformat într-un exercițiu de eliberare și sinceritate. 

Cartea lui Cioran a fost scrisă sub influența oboselii. În acele nopți albe, Cioran 

își amintește cum făcea plimbări lungi pe străzile Sibiului și cum se întâlnea 

adeseori cu „solitarele de meserie‛, singurele care nu dormeau. Cioran deplânge 

starea de veghe constantă, cea care îi răpește spiritului răgazul de a lua o pauză 

de la tot. În acele nopți nesfârșite, Cioran simțea cum este cuprins de disperare, 

singura sa alinare fiind scrisul. Dacă nu ar fi putut scrie, filosoful afirmă că cel 

mai probabil s-ar fi sinucis. Iată mărturia sa: 

 

„Am scris această carte în 1933, la vârsta de 22 de ani, într-un 

oraș pe care-l iubeam, Sibiu, în Transilvania. Îmi terminasem 

                                                           
2 Cioran către Bucur Țincu, scrisoarea a IX-a din 5.04.1932, în Cioran – 12 scrisori de pe culmile 

disperării însoțite de 12 scrisori de bătrânețe și alte texte, Dosar Apostrof, Ediție îngrijită de Ion 

Vartic, Cluj, 1995, p. 52. 
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studiile și, pentru a-mi păcăli părinții, dar și pentru a mă păcăli 

pe mine însumi, mă prefăceam că lucrez la o teză. [...] 

Fenomenul capital, dezastrul prin excelență îl constituie veghea 

neîntreruptă, acest neant continuu. Noaptea mă plimbam ore în 

șir pe străzile pustii sau, câteodată, pe acelea bântuite de 

solitarele de meserie, însoțitoare ideale în momente de supremă 

răvășeală. Insomnia este o luciditate amețitoare, care ar preface 

paradisul într-un loc de tortură‛3. 

În Pe culmile disperării, Cioran discută despre moarte, sinucidere, 

nebunie, boală, melancolie, neant, agonie, individuație, femei, iubire, 

singurătate, Dumnezeu, extaz și alte subiecte de care era preocupat. Este o 

carte compusă din fragmente, „de cea mai bestială și apocaliptică tensiune‛4, 

zice el. În volumul mai sus enunțat spune ‛lucruri distrugătoare; sunt pagini 

atât de deprimante, încât vor trezi desigur revolta, dacă nu vor impresiona‛5. 

Pe culmile disperării a devenit pentru tânărul gânditor cea mai filosofică scriere 

a sa, așa cum menționează într-una dintre convorbiri. Cartea este alcătuită din 

41 de eseuri de filosofie lirică, de dimensiuni reduse, în care Cioran anticipează 

toate temele pe care le va aborda și în scrierile ulterioare. Este o carte 

explozivă, plină de paradoxuri, alcătuită din gânduri născute ca urmare a 

suferinței fizice. Titlul cărții a fost ales de către un chelner dintr-o cafenea din 

Sibiu pe care Cioran o frecventa, inspirat fiind de o rubrică din secțiunea 

„Diverse‛ a unui ziar. Sintagma „pe culmile disperării‛ era cel mai des folosită 

în cazul în care cineva se sinucidea: 

„Mi-am pierdut somnul. Toate nopțile mele au devenit nopțile 

unui om care nu mai putea să doarmă, eram treaz zi și noapte, 

fără întrerupere. [...] Mă plimbam noaptea, eram ca o stafie, și 

oamenii din acest orășel credeau că am mintea zbuciumată. Și 

atunci mi-am spus: Trebuie să scrii o carte! Așa s-a născut 

prima mea carte. Titlul ei este pompos și, deopotrivă, banal: Pe 

culmile disperării. Pe vremea aceea, asta era o expresie care 

apărea la rubrica „Diverse‛. Dacă cineva se sinucidea, atunci se 

3 Cioran, 12 scrisori de pe culmile disperării..., pp. 64-65. 
4 Cioran către Bucur Țincu, scrisoarea a XI-a din 24.04.1933, în 12 scrisori de pe culmile 

disperării..., p. 59. 
5 Cioran către Bucur Țincu, scrisoarea a XI-a din 24.04.1933, în 12 scrisori de pe culmile 

disperării..., p. 59. 
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chema că el o făcuse „pe culmile disperării‛. Aveam mai multe 

titluri în cap, însă nu mă puteam hotărî la care să mă opresc. 

Am procedat atunci așa: mă duceam la cafenea și întrebam un 

chelner [...]‛6. 

 

Pe culmile disperării este o scriere despre viață, o carte reprezentativă a 

existențialismului românesc, în care se regăsesc obsesiile și neliniștile tânărului 

filosof transilvănean, impregnată de spaime și gânduri personale, rezultate din 

experiențele sale de până atunci. Cioran afirmă despre sine că este un specialist 

al obsesiilor. Tot ceea ce a scris a fost rezultatul unor îndelungi reflecții asupra 

gândurilor sale. Aceste gânduri au răsărit ca urmare a experiențelor personale 

de până atunci. Pentru Cioran, obsesia este fondul unei pasiuni, cea datorită 

căreia pasiunea continuă să existe: 

 

„Sunt un specialist al obsesiilor. Nimeni nu le-a trăit așa cum 

le-am trăit eu. Știu prea bine ce poate să facă o idee din noi, 

până unde ne poate duce, cum ne poate târî și răpune, știu 

primejdiile nebuniei la care ea ne poate împinge, intoleranța și 

idolatria care stau la pândă în ea, impudoarea sublimă la care 

vrând-nevrând ne supune... Știu deopotrivă că obsesia este 

fondul unei pasiuni, sursă care o hrănește și o susține, secretul 

care o face să dăinuie‛7. 

 

Simplul fapt de a trăi printre oameni pe care îi desconsidera, într-un oraș 

care îi displăcea – București – și care nu avea nicio legătură cu mediul său 

natal, l-a determinat pe Cioran să se afirme prin scris: „Trăiesc într-o lume 

trivială, lipsită de orice distincție interioară, incapabilă de paradox, de 

adâncime sau de iraționalitate‛8, îi scrie el lui Bucur Țincu. Sau: 

 

                                                           
6 Cioran, Convorbire cu Gerd Bergfleth în Convorbiri cu Cioran, Editura Humanitas, 

București, 2004, pp. 128-129. 
7 Cioran, Țara mea – Mon pays, în românește de Gabriel Liiceanu, cuvânt înainte de Simone 

Boué, urmat de fragmente din corespondență și convorbiri, Editura Humanitas, București, 

1996, p. 13. 
8 Cioran către Bucur Țincu, scrisoarea a VI-a din 10.11.1931, în 12 scrisori de pe culmile 

disperării..., p.42. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Simone_Bou%C3%A9&action=edit&redlink=1
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„Mi-am dat perfect de bine seama că sunt un individ cu totul 

singularizat printre aceștia din București. Poate manifest prea 

multă atitudine, acolo unde ar trebui să fiu numai exploziv‛9. 

În aceeași ordine de idei, Cioran spune că diferențele dintre el și ceilalți 

oameni de vârsta lui îi par foarte mari. Dintre toți cei pe care îi cunoscuse nu 

remarcase decât două, trei persoane demne de atenția lui. Cei pe care continuă 

să-i admire rămân mizerabilii, aceia care nu acceptă constrângerile: 

 

„Distanța dintre mine și cei de aceeași vârstă îmi pare enormă. 

Este penibil să stai de vorbă cu oameni cari n-au nici o 

atitudine, nici o consistență spirituală, pentru cari viața este o 

legănare plăcută, cari sunt prieteni cu fetele etc... N-am găsit 

decât 2-3 băieți distinși. Nu-mi mai rămâne decât contactul cu 

mizerabilii. Am găsit mult mai multă înțelegere la aceștia; îmi 

place refuzul lor pentru constrângere, pentru ordine, ierarhie 

sau alte forme‛10. 

 

Fiind o fire melancolică și timidă, Cioran nu s-a putut elibera de propriile 

gânduri decât prin scris, folosindu-l ca terapie până la sfârșitul vieții. Ani mai 

târziu, aflăm de la Simone Boué faptul că în momentele de intensă presiune 

emoțională, Cioran se retrăgea la biroul său și scria câteva pagini. Odată ce 

termina, devenea un alt om, o persoană vioaie, ce iubea viața:  

 

„Ce m-a frapat cunoscându-l era faptul că, din când în când, 

aluneca dintr-odată într-un univers sumbru și atunci citea o 

pagină din Biblie în limba română. Apoi, după ce termina de 

citit, se apuca să scrie în română, nu mai mult de o pagină, iar 

când termina de scris era complet transformat, devenea senin, 

avea poftă să fluiere...‛11. 

 

În ciuda temperamentului și a felului său de a trăi intens viața, Cioran nu 

își neagă existența și nu dorește să facă schimb cu altcineva, în favoarea unei 

                                                           
9 Cioran către Bucur Țincu, scrisoarea a VIII-a din 4.03.1932, în 12 scrisori de pe culmile 

disperării..., p. 49. 
10 Cioran către Bucur Țincu, scrisoarea a X-a din 23.09.1932, în 12 scrisori de pe culmile 

disperării..., p. 57. 
11 Liiceanu, Gabriel, Itinerariile unei vieți: E.M.Cioran, Apocalipsa după Cioran (ultimul interviu 

filmat), Editura Humanitas, București, 2011, pp. 145-146. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Simone_Bou%C3%A9&action=edit&redlink=1
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vieți mai liniștite. De pildă, într-o scrisoare nedatată către Bucur Țincu, 

mărturisește că atât experiențele bune cât și cele mai puțin fericite îi sunt la fel 

de dragi și că, practic, întreg ansamblul de trăiri îi oferă individualității un 

caracter unic. El își asumă fiecare experiență și nu își dorește să renunțe la 

nimic:  

„Faptul că eu am suferit în acest loc, că am fost trist dintr-un 

motiv oarecare, sau că am fost un ticălos astfel, încât nimeni nu 

a mai fost exact în aceeași condiție – dă individualității acel 

caracter de unicitate, care singură justifică simțirea acestei 

individualități ca o valoare. În felul acesta îmi explic eu de ce 

nimeni, ideal vorbind, nu ar vrea să schimbe cu altul. Din 

parte-mi n-aș schimba cu nimeni din cei ce au trecut prin istorie 

până acum [...]‛12. 

 

După cum observă Florin Ioniță, „principala trăsătură stilistică a creației 

lui Emil Cioran este fragmentul‛13. Problemele discutate în această operă de 

debut de către tânărul membru al Generației 27, probleme ce țin de tema 

morții, a bolii, a singurătății, într-un cuvânt – a disperării –, se află într-o 

strânsă legătură cu individualitatea lui Cioran. Fragmentul exprimă fidel 

emoțiile trecătoare din viața tânărului eseist. Genul fragmentar i-a permis lui 

Cioran să-ți așterne pe foaia de hârtie stările de moment, scriitura sa devenind 

astfel o mărturisire. Eseurile lui au caracteristica de a reprezenta o viață 

lăuntrică tumultoasă, proprie unui tânăr intelectual din perioada interbelică. 

Scrierile fiului de preot din Rășinari oglindesc o sumă de conflicte interioare, 

precum și probleme de natura socială. După cum însuși recunoaște, ceea ce a 

scris a fost rodul experiențelor personale, și nu o operă de ficțiune. Acesta este 

un motiv pentru care ideile lui Cioran pot fi ambivalente; deseori, filosoful 

afirmă un lucru după care, câteva pagini mai târziu îl infirmă. Cioran nu este 

un scriitor „static‛ care are anumite idei bine întipărite în minte, pe care le 

abordează de fiecare dată în aceeași manieră. Filosofia sa, de tip existențialist, 

se bazează, după cum am mai spus, pe trăire. Acest fapt poate duce la o 

schimbare radicală a viziunii asupra unei idei, de la eseu la eseu. 

 

 

 

                                                           
12 Cioran către Bucur Țincu, Scrisoarea I, nedatată, în 12 scrisori de pe culmile disperării..., p. 19. 
13 Ioniță, Florin, Viața și opera lui Emi Cioran, Colecția Scriitori Clasici, Editura R.A.I., 

București, 1990, p. 38. 



242 

Naivitate, grație, iubire și entuziasm 

Naivitatea este definită de tânărul filosof drept „bucuria pentru 

existență‛, mediul propice pentru iubire și entuziasm. Ea presupune trăirea 

inconștientă a momentului, bucuria pentru micile plăceri ale vieții. Omul naiv 

nu experimentează obsesia morții, motiv pentru care existența pentru el este 

mult mai plăcută. Naivitatea este opacă pentru tragic și nu posedă conștiința 

fatală a sfârșitului. Numai omul naiv poate fi deschis pentru iubire deoarece el 

poate dărui altora, fără frică; în sinea lui nu există o avalanșă de emoții 

contradictorii care să îl îndepărteze de factorul irațional al vieții: 

„Viețuirea cosmică, bucuria pentru existența și pitorescul 

aspectelor individuale, încântarea pentru farmecul spontan al 

firii, trăirea inconștientă a contradicțiilor, anulându-le implicit 

caracterul tragic, sunt expresiuni ale naivității, teren fecund 

pentru iubire și entuziasm. A nu ți se proiecta dureros în 

conștiință contradicțiile este a atinge bucuria virginală a 

naivității, este a fi incapabil de tragedie și de conștiința morții 

[...] omul naiv, nefiind consumat de propriile sale contradicții 

interioare, are destule rezerve pentru a se dărui‛14. 

În copilăria sa, Cioran se simțea atras de natură15, din mărturiile lui 

reieșind faptul că mediul natural îi oferea o stare de spirit pozitivă, de 

împlinire. Dar, odată cu plecarea la Sibiu, el a fost obligat să renunțe la această 

legătură primordială, devenind în timp din ce în ce mai intensă nevoia sa de a 

găsi noi forme de a se elibera de sentimentul abandonului și al separării, fiind 

aici cazul iubirii. Tânărul filosof a început să viseze la o dragoste naivă și la o 

viață fericită, fiind dispus în orice moment să renunțe la revelațiile născute din 

durere pentru a atinge starea de liniște și mulțumire: 

14 Cioran, Emil, Pe culmile disperării (1934), în Opere, vol.1, Ediție îngrijită de Marin Diaconu, 

Introducere de Eugen Simion, Colecția „Opere fundamentale‛, coordonator colecție 

academician Eugen Simion, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, București, 

2012, pp. 62-63 . 
15 Despre natură, copilărie și naivitate, Ion Vartic a scris pe larg în Vartic, Ion, Cioran naiv și 

sentimental, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Colecția Plural M, Editura Polirom, Iași, 2011, 

capitolul Cioran naiv și sentimental, pp. 182-193. 
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„Numai oamenii cari sufăr realmente sunt capabili de 

conținuturi autentice și de o infinită seriozitate. Ceilalți sunt 

născuți pentru grație, armonie, iubire și dans. În fondul lor, câți 

nu ar renunța la revelațiile metafizice din disperare, agonie și 

moarte, pentru o iubire naivă sau pentru o existență naivă și 

fericită?‛16. 

 

Naivitatea nu presupune cunoaștere, motiv pentru care omul naiv are 

suficiente resurse pentru a se putea bucura de stările înălțătoare, precum 

iubirea. Omul naiv nu trăiește cuprins de propriile spaime sau de 

nemulțumirile obsedante, nu cunoaște tragismul vieții și îi este străină ideea 

morții. Drept urmare, Cioran consideră că naivul trăiește clipa de dincolo de 

timp într-o „viețuire cosmică‛, fiind ancorat într-o „existență pitorească‛17, 

similară cu momentul de dinaintea căderii din Paradis, în indiviziune. 

Cunoașterea este dușmanul declarat al naivității și al vieții, crede Cioran. O 

viață trăită sub farmecul naivității reprezintă o existență dulce, ferită de orice 

contradicții interioare, în vreme ce o viață tulburată de cunoaștere este o viață 

privată de „bucuria virginală a naivității‛18. Această trezire a conștiinței 

coincide cu lunga insomnie de câțiva ani a tânărului viitor filosof. Drept 

urmare, Cioran afirmă categoric că cel mai mare întuneric este cunoașterea, cea 

din pricina căreia s-a detașat de starea de inconștiență și s-a înstrăinat de 

naivitate:  

 

„Cunoașterea adevărată este cel mai mare întuneric. Aș renunța 

oricând la toate problemele din lumea aceasta cari nu duc la 

nimic, pentru o naivitate dulce și inconștientă‛19. 

 

Deplânge momentul căderii din Paradis și totodată mărturisește că tot ce 

e profund s-a născut din boală, iar în sinea lui se petrece un fenomen greu de 

înțeles și definit. Suferința este iubită și blamată deopotrivă, ea i-a dat curajul 

afirmării și totodată l-a îndepărtat de micile bucurii ale vieții:   

 

„Ceea ce am mai bun în mine datoresc suferinții; dar și ceea ce 

am pierdut în viață, nu mai puțin ei se datorește. Din acest 

                                                           
16 Cioran, Pe culmile disperării, p. 33. 
17 Ibidem, p. 63. 
18 Ibidem, p. 62. 
19 Ibidem, p. 105. 
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motiv, suferința nu poate fi nici blestemată, dar nici iubită. 

Păstrez față de ea un sentiment particular, greu de definit, 

ciudat și insesizabil, de un farmec analog luminei 

crepusculare‛20. 

Suferința și iubirea au un anumit punct comun; ele „răsar din fondul cel 

mai adânc și mai intim al ființei noastre, din centrul substanțial al 

subiectivității, care este un fel de zonă de proiecție și radiere‛21. Acestea sunt 

diferite ca natură, cu o capacitate infinită de a se dezvolta în sufletul unui om, 

de a crește și de a defini acest centru al subiectivității. Ele răsar din experiențe 

dintre cele mai profunde și ajung să contureze viața și personalitatea unui om. 

Astfel, în fiecare moment, omul se află față în față cu existența. 

Tristețea și durerea duc la moarte și nu la iubire. Pentru omul care 

iubește, existența sa are loc în „imediatul vieții‛, în libertate. Libertatea este 

resimțită ca o „necesitate secretă a vieții‛22, grație naivității caracteristice 

oricărei experiențe erotice. În sens invers, tristețea, la fel și suferința, duc la o 

obiectivare a existenței. Marile suferințe generează o stare de dezgust față de 

viață, la o separare de vital: „Dacă multă iubire apropie pe om de viață, multă 

durere îl separă‛23. 

Cioran vorbește despre iubire ca fiind una dintre experiențele cele mai 

profunde pe care le poate trăi un om. Prin iubire se poate ajunge până la 

„fondul originar al vieții‛24. Lirismul este metoda prin care omul poate 

exprima în cuvinte stările pe care le experimentează în dragoste. Pentru a-și 

întări afirmația, Cioran oferă exemplul oamenilor care scriu versuri atunci când 

iubesc. Gândirea conceptuală este mult prea săracă pentru a face față unei 

infinități interne caracteristică stării de iubire:  

„Faptul că aproape toți oamenii fac poezie atunci când iubesc 

dovedește că mijloacele gândirii conceptuale sunt prea sărace 

pentru a exprima o infinitate internă și că lirismul interior își 

găsește un mod adecvat de obiectivare numai cu un material 

fluid și rațional‛25. 

20 Ibidem, p. 97. 
21 Ibidem, pp. 6-7. 
22 Ibidem, p. 138. 
23 Ibidem, p. 143. 
24Ibidem, p. 7. 
25 Ibidem, p. 7. 
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O formă particulară a iubirii este entuziasmul. Acesta este născut dintr-

un „plus de viață, dintr-un exces de vitalitate și dintr-o expansiune organică‛26. 

Este o stare ce depășește orice „barieră limitativă‛27 și crește dincolo de 

echilibrul normal. Entuziasmul nu are un obiect al iubirii specificat spre care își 

îndreaptă atenția ci, din contră, iubirea sa cuprinde întreaga lume, cu tot ceea 

ce o definește și o formează. Entuziasmul este definit drept un deviat superior 

al Erosului, capabil de o iubire infinită în care obiectul iubirii nu este numit:  

 

„Entuziasmul este o iubire în care obiectul nu s-a specificat. 

Toate dispozițiile de iubire, în loc să se orienteze direct spre 

femeie, sau, la femeie, direct spre bărbat, se revarsă în 

manifestări, în acțiuni generoase și în receptivitatea universală, 

pe care nu o întâlnim în iubirea realizată în mod natural. Căci 

entuziasmul este un derivat superior al Erosului. Paradoxul lui 

este de a nu iubi o femeie, de a nu-și epuiza iubirea în cultul 

reciproc dintre sexe, ci de a o revărsa în acea abandonare 

dezinteresată, care face din orice entuziast o ființă pură și 

inaccesibilă. Poate fiindcă iubirea lui are un acces atât de 

mare‛28. 

 

Așadar, iubirea entuziastului are o cuprindere universală; nu rămâne la 

nivelul individului și nu este marcată de neliniște. În același timp, ea este 

lipsită de sexualitate și este incapabilă de orice dualism. Spre deosebire de 

iubirea mistică sau de iubirea față de natură, dragostea entuziastului este 

străină față de cultul sexualității. Sexualitatea, după Cioran, este vinovată 

pentru existența tragicului în viața unui om: 

 

„Dintre toate formele iubirii, entuziasmul este cel mai purificat 

de sexualitate, mult mai purificat decât iubirea mistică, absolut 

incapabilă să se elibereze de simbolica sexuală sau de cultul 

naturist, în care intră, de asemenea, atâtea elemente ale acestei 

simbolici. Din acest motiv, lipsește în entuziasm neliniștea și 

vagul, cari fac din sexualitate un determinant și un element în 

tragicul uman‛29. 

                                                           
26 Ibidem, p. 39. 
27 Ibidem, p. 39. 
28 Ibidem, p. 104. 
29 Ibidem, p. 104. 
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Entuziastul iubește tot ceea ce este în lume, iubirea sa fiind nemărginită 

și liberă. Imaginea unei lumi formată din oameni entuziaști îl fascinează pe 

Cioran într-atât de mult încât ajunge să o compare cu imaginea Paradisului: 

„Sunt atât de rari oamenii cu adevărat entuziaști! Ar fi greu să 

ne închipuim o lume în care toți ar iubi totul! O lume de 

oameni entuziaști oferă o imagine mai cuceritoare decât 

imaginea Paradisului, fiindcă tensiunea sublimă și 

generozitatea radicală întrec orice viziune paradisiacă‛30. 

Rezultat fiind dintr-un „plus de viață‛, deci dintr-un minus de 

conștiință, entuziasmului îi este proprie o forță de expansiune mare, o 

„receptivitate cosmică, universală, o capacitate de a primi totul, de a se orienta 

în orice direcție‛31. Omului entuziast îi este caracteristică posibilitatea de 

abandonare și dăruire. Entuziastul nu are parte de înfrângeri. Întreaga sa viață 

stă sub semnul fericirii deoarece, pentru omul entuziast, succesul sau 

insuccesul nu contează. El acționează pentru că așa este natura sa și nu pentru 

că își dorește ceva anume. Pentru Cioran, ultimul care ratează în această lume 

este entuziastul. Acesta „îmbrățișează viața cu generozitate și elan‛, fiind 

„singurul care se menține viu până la bătrânețe‛32. 

Cioran alătură entuziasmului alte două stări înălțătoare, aceea a grației și 

a magiei. Cele trei îi oferă spiritului o posibilitate de evadare din tragismul 

individuației, prin ele omul fiind capabil de a fi fericit. În entuziasm, la fel ca în 

grație și în magie, sufletul nu s-a detașat de viață. Are loc, astfel, fenomenul de 

indiviziune, prin care totul este unitar și ferit de elementul tragicului: 

„Spiritul sfâșie, nu înalță. În entuziasm, ca și în grație sau în 

magie, spiritul nu s-a separat de viață, nu reprezintă un 

element de antinomie în lume. Aici există secretul fericirii, în 

indiviziunea inițială, care menține o unitate inseparabilă, o 

convergență organică‛33. 

30 Ibidem, p. 103. 
31 Ibidem, p. 102. 
32 Ibidem, p. 102. 
33 Ibidem, p. 105. 
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Grația este o stare în care „farmecul naiv și ritmul irațional al vieții își 

păstrează toată prospețimea‛34. Cioran face o paralelă între disperare și grație. 

În vreme ce disperarea reprezintă un „paroxism al individuației‛ și este o stare 

în care omul se simte absolut singur și izolat în lume, grația este o antiteză a 

disperării. Aceasta îl face pe om să se simtă împlinit, sentimentul singurătății 

fiindu-i străin. Grația „refuză singurătatea‛, fiind deschisă pentru „seducțiile și 

pitorescul existenței‛35.  

Grația este definită de către Cioran drept „o stare de iluzie în care viața 

își neagă și își transcende antinomiile și dialectica ei demonică [...]. Grația 

reprezintă o stare de mulțumire și uneori chiar de fericire. Nici abisuri și nici 

suferințe mari‛36. Este o stare prin care omul poate rămâne indiferent față de 

orice tip de atracție înspre disperare. În grație omul nu este singur, nu se simte 

abandonat în lume și trăiește sub incidența iluziei fericirii. Grația, după Cioran, 

este o caracteristică a femeilor. Prin grație, ele trăiesc într-o stare de „echilibru 

superficial‛, fapt ce le ține departe de fenomenul tragicului. Femeile nu au un 

nivel al conștiinței la fel de mare ca cel al bărbaților, motiv pentru care ele nu 

au „revelații metafizice‛ și nu trăiesc experiențe limită: 

 

„De ce sunt femeile mai fericite decât bărbații? Din cauză că la 

ele grația și naivitatea sunt incomparabil mai frecvente decât la 

bărbați. Desigur, nici ele nu sunt scutite de boli și de 

insatisfacții; dar aici vorbesc de sentimentul care predomină. 

Grația naivă a femeilor le transpune într-o stare de echilibru 

superficial, care niciodată nu poate duce la tragedii 

consumatoare sau la încordări periculoase. Femeia nu riscă 

nimic pe planul spiritual, fiindcă la ea dualismul dintre spirit și 

viață are o intensitate antinomică mult mai redusă decât la 

bărbați. Sentimentul grațios al existenței nu duce la revelații 

metafizice [...+‛37. 

 

Tânărul eseist privea femeile drept „niște nulități simpatice‛, mult mai 

puțin ancorate în realitate și deci, fără conștiință. Bărbatul care trăiește în 

compania unei femei poate împrumuta, pentru moment, aceste stări care îi pot 

                                                           
34 Ibidem, p. 80. 
35 Ibidem, p. 81. 
36 Ibidem, pp. 81-82. 
37 Ibidem, p. 82. 
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produce un sentiment de liniște și armonie; prin femeie, bărbatul se poate 

detașa pentru moment de presiunea frământărilor sale existențiale: 

 

„Pe lângă satisfacerea necesităților sexuale, singurul sens în 

lume al femeii îmi pare a fi acela de a da prilej bărbatului să 

scape temporal de presiunea chinuitoare a spiritului. Căci 

femeia poate fi o salvare vremelnică pentru acei cari trăiesc pe 

culmi, deoarece, fiind extrem de puțin dezintegrată din viață, 

contactul cu ea înseamnă o întoarcere spre voluptățile naive și 

inconștiente ale vieții, înspre o materialitate ușoară a grației 

care, dacă n-a salvat lumea, le-a salvat pe femei‛38. 

 

Adevăratele femei sunt cele prin a căror prezență bărbatul poate scăpa 

pe moment de sub influența „chinurilor metafizice‛39. Prin ele se poate realiza 

„o inconștiență dulce, plăcută și încântătoare‛40. Fiind născute pentru iubire, 

ele își consumă întregul specific al ființei lor în extazul erotic. După Cioran, 

femeile iubesc și suferă mai mult decât bărbații. Diferența dintre sexe este că 

femeia îndură orice tip de durere de parcă aceasta ar fi strict individuală, în 

vreme ce bărbatul gândește suferința în termeni universali. Femeile nu sunt 

făcute pentru universal. Durerea lor nu poate avea un caracter creator, motiv 

pentru care ele nu scriu. În schimb, ele ‛pot plânge oricând‛41:  

 

„Născute aproape numai pentru iubire, ele își epuizează întreg 

conținutul ființei lor în avântul erotic. Femeile iubesc mai mult 

decât bărbații și sufăr mai mult decât ei. Dar, pe când bărbatul, 

din experiența iubirii sau dintr-o mare suferință, dezvoltă un 

gând sau un sens de universalitate, pentru femeie ele rămân 

strict individuale, fără o proiecție sau o adâncire în esențial și 

etern.[...] Stările sufletești la femei nu sunt creatoare, fiindcă se 

mențin într-o sferă pur individuală și accidentală și, ca atare, 

sunt lipsite de semnificație și de o valoare simbolică, de un sens 

revelator‛42.  

 

                                                           
38 Ibidem, p. 83. 
39 Ibidem, p. 118. 
40 Ibidem, p. 119. 
41 Ibidem, p. 152. 
42 Ibidem, p. 119. 
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Dintre toate manifestările iubirii, Cioran atribuie dragostei dintre un 

bărbat și o femeie rolul central, considerând-o primordială. Din perspectiva 

autorului, este esențial să existe un singur tip de iubire din care toate celelalte 

să derive, un fel de nucleu al iubirii căruia i-ar fi caracteristică o forță de 

expansiune într-atât de mare care, „întocmai ca un soare, să împrăștie razele 

sale indiferent de natura sau aspectul formelor‛43. Iubirea dintre sexe implică 

un „complex întreg de stări afective‛44, nu doar erotism. Cioran crede că orice 

alt lucru și aspect al vieții este mult prea abstract pentru a putea fi iubit la fel ca 

în cazul iubirii centrale. Dragostea este cu atât mai puternică  

 

„[...] cu cât este legată cu ceva individual, concret și unic. 

Iubești o femeie pentru ceea ce o diferențiază în lume, pentru 

unicitatea ei. Nimic în lume nu o poate înlocui în momentele 

când iubirea este puternică. Toate celelalte forme de iubire 

participă la această iubire centrală, deși tendința lor este să 

devină autonome‛45. 

 

Singurul care ar putea supraviețui în această lume este entuziastul. 

Iubind tot în jurul său, fără a-și concentra iubirea asupra unei singure ființe, el 

se menține viu, fiind imposibil să sufere o dezamăgire. Entuziastul nu cunoaște 

factorul iluzoriu al vieții și este ferit de orice „farmec melancolic‛46. Marele 

avantaj al entuziastului este că nu îi este familiară tragedia cunoașterii, sau, 

cum a spus Cioran în eseul Revelațiile durerii, nu îi este propriu factorul 

demonic al vieții. Din acest motiv, filosoful afirmă cu tărie că ar renunța 

oricând la tot ce presupune această lume, pentru o „naivitate dulce și 

inconștientă‛. Altfel spus, ar renunța la cunoaștere pentru a realiza regresiunea 

înspre naiv și inconștient, caracteristică entuziasmului și stării paradisiace a 

indiviziunii. Fericirea presupune, în viziunea sa, indiviziunea inițială sau 

starea în care spiritul nu a avut acces la cunoaștere și, astfel, nu este separat de 

viață, nu este individuat.  

Continuând expunerea din eseul Revelațiile durerii, Cioran crede că prin 

iubire este posibilă o contopire a îndrăgostiților, cei doi simțind că se regăsesc 

într-o stare de singurătate în doi. În iubirea centrală omul nu poate să iubească 

mai multe persoane, întreaga atenție și tot ansamblul emoțiilor îndrăgostitului 

                                                           
43 Ibidem, p. 101. 
44 Ibidem, p. 101. 
45 Ibidem, p. 101. 
46 Ibidem, p. 103. 
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îndreptându-se spre persoana iubită. Tânărul autor consideră că doar prima 

iubire este importantă. Pentru cei care nu au reușit să-și exprime sentimentele 

și să își împlinească prima dragoste, Eros le devine un „dușman‛, după cum 

reiese din următorul pasaj: 

„Numai întâia iubire are valoare. Cine a dus-o până la capăt, 

cine a trăit toate formele și farmecele ei, acela poate să afirme că 

nu e certat cu Eros. Dar când dintr-o șovăială și nesiguranță 

lăuntrică, dintr-o lipsă de curaj și avânt în prima tinerețe nu ți-

ai manifestat iubirea, ci ai omorât în tine expansiunile erotice, 

te-ai refuzat unei abandonări integrale, ce mai poți spera atunci 

de la iubire? Vai de acei cari n-au schimbat nici un cuvânt cu 

prima lor iubită! Cum vor mai găsi cuvinte pentru a doua? Și 

oare mai renaște iubirea? Depinde de om și de tristețile lui‛47. 

Cioran recunoaște, într-o notă din Caiete, că i-a fost refuzată prima iubire 

adolescentină și consideră că și el este certat cu Eros. Tristețea rezultată a strivit 

„floarea iubirii‛. În viziunea filosofului, iubirea există „numai pentru 

fericire‛48. Cioran conchide: „Sunt prea trist pentru a fi născut pentru iubire‛49. 

Eșecul în dragoste, din perioada adolescenței, îl determină pe Cioran, ani 

mai târziu, să se întrebe: „De ce când renaște iubirea în mine mi-e atât de frică, 

de ce îmi vine să înghit întreaga această lume pentru a opri creșterea iubirii 

mele?‛50. În timp, iubirea neîmplinită ajunge să fie, pentru Cioran, 

transformată în neliniște și frică față de fenomenul îndrăgostirii. După filosof, 

doar moartea este opusă iubirii. Cu această obsesie Cioran s-a luptat constant: 

„Îndelungile întristări paralizează în așa măsură elanul iubirii, încât te întrebi 

dacă tristețea nu este un reflex al morții, precum iubirea este al vieții‛51. În 

iubirea centrală se atinge „absolutul momentului‛ deoarece „inconștiența din 

iubirea adevărată‛ reprezintă calea de a trăi în moment. Toți cei care iubesc 

fără a se abandona în iubirea lor sunt prizonierii timpului, cu care duc o luptă 

dramatică, dominată de tristețe și angoasă. Timpul este dușmanul vieții în 

aceeași măsură în care moartea este dușmanul iubirii. Pentru Cioran, iubirea 

este echivalentă vieții, în vreme ce timpul este echivalentul morții. Iubirea nu 

47 Ibidem, p. 113. 
48 Ibidem, p. 114. 
49 Ibidem, p. 114. 
50 Ibidem, p. 110. 
51 Ibidem, p. 113. 
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este alterată de prezența timpului și a cunoașterii, adică reprezintă viețuirea 

naivă, paradisiacă, inconștientă, care nu are limite temporale. 

În Revelațiile durerii, Cioran plasa iubirea în eternitatea de dincolo de 

timp, în aceeași manieră în care în Pe culmile disperării afirmă că adevărata 

iubire depășește temporalitatea: 

 

„Fericiți sunt acei cari pot trăi în moment, cari pot trăi 

prezentul absolut, pe cari nu-i interesează decât beatitudinea 

clipei și încântarea pentru veșnica prezență și eterna actualitate 

a lucrurilor. Și nu se atinge în iubire absolutul momentului? Nu 

este inconștiența din iubire adevărata trăire a clipei? Nu 

depășește adevărata iubire temporalitatea?‛52. 

 

Soluția pe care o propune Cioran pentru a-l scăpa pe om din tragismul 

vieții o reprezintă iubirea; o dragoste într-atât de mare care ar putea salva 

întreaga lume, prin care omul să poată iubi totul și din care să renască 

speranța:  

 

„Singurul lucru care-l poate salva pe om este iubirea.[...] Să-ți 

vină să plângi când te gândești la oameni, să iubești totul într-

un sentiment de supremă responsabilitate, să te apuce o 

învăluitoare melancolie când te gândești și la lacrimile ce încă 

nu le-ai vărsat pentru oameni, iată ce înseamnă a te salva prin 

iubire, singurul izvor al speranțelor‛53. 

 

Acest tip de iubire seamănă cu ceea ce Cioran descrie ca fiind iubirea 

entuziastului, datorită caracterului universal al sentimentului. Dacă iubirea nu 

ar fi împărtășită, omul s-ar regăsi într-un fel de „abandon‛, care ar putea fi 

echivalat cu o părăsire supremă: 

 

„Prin orice pot cădea în lumea asta, numai printr-o mare iubire 

nu. Iar atunci când iubirii tale i s-ar răspunde cu dispreț sau 

indiferență, când toți oamenii te-ar abandona și când 

singurătatea ta ar fi suprema părăsire, toate razele iubirii tale, 

ce n-au putut pătrunde în alții, ca să-i lumineze sau să le facă 

                                                           
52 Ibidem, p. 116. 
53 Ibidem, p. 171. 
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întunericul mai misterios, se vor răsfrânge și se vor reîntoarce 

în tine, pentru ca, în clipa ultimei părăsiri, strălucirile lor să te 

facă numai lumină și văpăile lor numai căldură.[...] Dar cine 

poate avea o iubire atât de mare?‛54.  

Cioran și Schopenhauer – despre iubire 

Cioran se aseamănă cu Schopenhauer în privința ideilor despre femei și 

iubire. După cum observă Marta Petreu în studiul său asupra celor doi filosofi, 

„între Schopenhauer și Cioran nu putem stabili pur și simplu o influență, e mai 

degrabă o afinitate, susținută de ceea ce Cioran numește „alcătuirea organică a 

sa‛, predispusă la reacții fiziologice exacerbate‛55. După Schopenhauer, rolul 

principal al femeii este acela de a sta lângă bărbat, alături de care, prin 

experiența actului sexual, să realizeze o „expresie de viață‛. Pe de altă parte, 

Cioran privea femeia drept o metodă de scăpare pentru bărbat din chinurile 

metafizice. 

Pentru Schopenhauer, iubirea cu adevărat pasională are loc în momentul 

în care se produce un fenomen de „topire‛ între cei doi îndrăgostiți:  

„O dragoste cu adevărat pasională nu se poate produce decât 

cu o condiție; o metaforă din domeniul chimiei ne va ajuta să 

exprimăm acest fapt; două persoane trebuie să se neutralizeze 

reciproc, ca un acid și un alcalin pentru a forma o sare 

neutră‛56. 

Cioran prezintă o viziune similară. Pentru eseist, dragostea este o formă 

prin care oamenii descoperă interese comune și se apropie la nivel intim. 

Apare astfel un fenomen de (con)topire între cei doi îndrăgostiți, granițele 

individuației fiind anulate. Cei doi ajung să se simtă ca două suflete pereche, 

despărțite și regăsite, asemenea ideii propuse de Platon:  

54 Ibidem, pp. 171-172. 
55 Petreu, Marta, Filosofii paralele, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 

2013, p. 65. 
56 Schopenhauer, Arthur, Lumea ca voință și reprezentare, vol. III, traducere de Emilia Dolcu, 

Viorel Dumitrașcu, Gheorghe Puiu, Editura Moldova, Iași, 1995, p. 352. 
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„Iubirea este o formă de comuniune și de intimitate. Or, ce 

poate exprima mai bine această formă decât fenomenul 

subiectiv al topirii, al spargerii tuturor barierelor individuației? 

A te topi în iubire înseamnă a încerca un fior organic, ce reduce 

toată viața din tine la o pulsație și la o pâlpâire greu de 

definit‛57. 

 

Atracția și pasiunea dintre cei doi îndrăgostiți trebuie să fie într-atât de 

mare încât tot ansamblul trăirilor celor doi, precum și caracteristicile fizice, să 

se completeze reciproc. Schopenhauer înțelegea prin asta conceperea unei alte 

ființe – expresia vieții – în vreme ce tânărul eseist român face referire la un act 

sau un fenomen capabil să spargă barierele individuației, ființa iubită 

devenind un „simbol al totului‛58. 

Atât Cioran, cât și Schopenhauer, au vorbit despre necesitatea existenței 

unui obiect specificat, a unei singure persoane înspre care să se îndrepte 

întregul spectru de emoții și pasiune atunci când vine vorba despre actul 

îndrăgostirii. Astfel, Cioran punctează importanța pe care o are specificarea 

obiectului:  

 

„Participarea universală a iubirii presupune specificarea 

obiectului; căci nu poți avea un acces total fără accesul absolut 

al unei ființe individuale. Exaltarea și vagul în iubire răsar 

dintr-o presimțire și dintr-o prezență nereflectată în suflet, 

irațională, a vieții în genere, care crește în tine la paroxism‛59. 

 

Ulterior, Cioran evidențiază din nou cum intensitatea iubirii nu poate fi 

manifestată decât în raport cu o singură persoană. Dragostea adevărată, după 

filosof, are loc în momentul în care persoane de sex opus se întâlnesc, respectiv 

dragostea reală are loc numai între un bărbat și o femeie. Un bărbat realmente 

îndrăgostit nu poate iubi, cu adevărat, decât o singură femeie, nu mai multe. În 

momentul în care sentimentele se îndreaptă asupra unei singure ființe, numai 

atunci iubirea este intensă și autentică: 

 

„Iubirea, cu cât e mai intensă, cu atât e mai individuală și mai 

bogată de o specificare a obiectului. Bărbații care iubesc cu 

                                                           
57 Cioran, Pe culmile disperării, pp. 63-64. 
58 Ibidem, p. 112. 
59 Ibidem, p. 112. 



254 

adevărat, cu o pasiune puternică, nu pot iubi în același timp 

mai multe femei, ci numai una‛60. 

În același registru îl găsim și pe Schopenhauer: „Cum nu există două 

ființe în întregime asemănătoare, unui bărbat determinat nu i se poate potrivi 

decât o anumită femeie‛61. Astfel, prin caracteristicile proprii bărbatului, 

Schopenhauer – referindu-se aici la constituție și calități – consideră că omul 

iubit este potrivit „în mod mai exclusiv‛62 unei singure persoane. 

Actul iubirii este intensificat de calitățile care o diferențiază pe femeie în 

lume, dar și de felul în care se completează cu bărbatul iubit. Potrivit 

metafizicii schopenhaueriene, conform căreia „totul este iluzie și lipsă de 

sens‛63, în urma unei mari iubiri împlinite, bărbatul are sentimentul unei 

decepții. Astfel, îndrăgostitul, „după împlinirea marii opere, își dă seama că a 

fost înșelat; căci iluzia care a făcut din el victima speciei a dispărut‛64. Cioran 

punctează, la rândul său, apariția tristeții și dezamăgirii din urma marilor 

pasiuni consumate. Tot ceea ce pentru un om care își trăiește viața în liniște ar 

reprezenta satisfacție și fericire, pentru cel ancorat în cruda realitate a existenței 

reprezintă durere. Pentru oamenii care nu și-au pierdut caracterul naiv, orice 

act dionisiac reprezintă o mare satisfacție, în vreme ce pentru Cioran – cel 

„dezintegrat din viață‛65 – este o sursă de nefericire: 

„De ce actului sexual îi urmează tristețea, de ce după o beție 

formidabilă sau după un paradox dionisiac ești trist? De ce 

marile bucurii aduc tristețe? Fiindcă, odată cu elanul consumat, 

în aceste excese mai rămâne numai senzația ireparabilului și 

sentimentul părăsirii și al pierderii, cari ating o intensitate în 

ordinea negativă dintre cele mai puternice. Ești trist după 

satisfacerile sexuale și dionisiace deoarece, în loc să ai 

sentimentul unui câștig, îl ai pe acela al unei pierderi‛66.  

60 Ibidem, p. 103. 
61 Schopenhauer, Lumea ca voință și reprezentare, vol. III, p. 343. 
62 Ibidem, p. 343. 
63 Petreu, Marta, Un trecut deocheat sau „Schimbarea la față a României‛, Biblioteca Apostrof, 

Cluj, 1999, p. 384. 
64 Schopenhauer, Lumea ca voință..., p. 347. 
65 Cioran, Pe culmile disperării, p. 62. 
66 Ibidem, p. 55. 
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Filosoful român aduce argumentul sacrificiului suprem, fiind dezamăgit 

de cei care râd de sinuciderile din iubire. După el, a iubi înseamnă a te 

abandona în lume, a trăi până la paroxism sentimentul dragostei și al dorinței 

erotice. Pentru acesta este esențială contopirea cu ființa iubită, ființă în care 

Cioran vede o scăpare din neliniștile care îl apasă, o abandonare în lume 

alături de altcineva. Pierderea ființei iubite este echivalentă, pentru Cioran, cu 

anularea propriului eu:  

 

„Am cel mai mare dispreț pentru acei cari râd de sinuciderile 

din iubire, deoarece aceștia nu înțeleg că o iubire ce nu se poate 

realiza este pentru cel ce iubește o anulare a ființei lui, o 

pierdere totală de sens, o imposibilitate de ființare. Când 

iubești cu întreg conținutul ființei tale, cu totalitatea existenței 

tale subiective, o nesatisfacere a acestei iubiri nu poate aduce 

decât prăbușirea întregii tale ființe. Marile pasiuni, când nu se 

pot realiza, duc mai repede la moarte decât marile deficiențe‛67. 

 

Apoi declară vehement: „Mă întreb: s-a sinucis cineva pentru 

Dumnezeu, pentru natură, pentru artă? Toate acestea sunt realități prea 

abstracte pentru a putea fi iubite cu intensitate‛68. Iată cum o mare pasiune, 

împlinită sau nu, îl poate aduce pe om în pragul disperării. Nicio realitate 

abstractă nu poate avea acest efect asupra sufletului uman, deoarece nu există 

un obiect determinat alături de care omul să simtă că este complet. O mare 

pasiune neîmplinită îl face pe individ să-și piardă sensul vieții. Tristețea ce 

apare în urma pierderii persoanei iubite îl poate dezintegra pe om din viață, 

reducându-l la o existență vidă, fără scop. 

Pe aceeași linie îl găsim și pe Schopenhauer, care vorbește despre 

sinucidere ca o urmare firească a unei iubiri neîmplinite sau pierdute, 

alăturându-i și posibilitatea nebuniei:  

 

„Dorința pe care o provoacă ele capătă o violență care, mai 

mare decât orice altă pasiune, îl face pe om să fie gata la orice 

sacrificiu, și îl poate duce , în cazul în care orice speranță de 

realizare îi este în mod irevocabil interzisă, la demență sau 

chiar la sinucidere‛69.  

                                                           
67 Ibidem, p. 74. 
68 Ibidem, p. 101. 
69 Schopenhauer, Lumea ca voință..., p. 356. 
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Schopenhauer asociază violența pierderii cu o durere puternică. Omul 

îndrăgostit, a cărei iubire nu s-a putut împlini, ori care și-a pierdut persoana 

iubită din cauza unui rival sau a morții, resimte o durere nemăsurată, diferită 

de orice alt tip de suferință existentă în viață. Este o dezamagire și o durere ce 

se manifestă la nivelul celui mai intim fond al psihicului său, o durere de tip 

transcendent, intensitatea acesteia ajungând până la esența eternă a omului: 

 

„Pentru un îndrăgostit pierderea iubitei, răpită de un rival sau 

de moarte, este o durere care le depășește pe celelalte, și aceasta 

tocmai pentru că ea este de natură transcendentă și nu-l atinge 

numai în calitate de individ, ci și în essentia aeterna a sa‛70. 

 

În fond, oamenii s-au confruntat de-a lungul timpului cu această întrebare, 

anume cum să nu se mai simtă singuri, separați de lume, cum să reușească să 

ajungă la unirea cu cel iubit. Aceeași întrebare l-a preocupat și pe Cioran, cel care 

a deplâns în nenumărate rânduri individuația și care vedea în iubire o cale prin 

care acest principiu ar putea fi anulat. Un argument în acest sens este oferit și de 

Erich Fromm, pentru care iubirea reprezintă „o penetrare activă a celeilalte 

persoane, în care dorința mea de a cunoaște este domolită de unire. În actul 

fuziunii ma cunosc, te cunosc, îi cunosc pe toți – și nu cunosc nimic‛71. 

Afinitatea, după cum o numește Marta Petreu, între Cioran și 

Schopenhauer la nivel de idei, este susținută de ceea ce filosoful român 

numește a fi „alcătuirea organică‛ a sa, predispozițiile sale spre boală și 

impulsul creator ca urmare a deficiențelor de natură fizică. Când vine vorba 

despre iubire, cei doi se aseamănă în gândire asupra faptului că dragostea 

adevărată se produce între un bărbat și o femeie. Pentru ambii filosofi, rolul 

fiecărui sex pare să fie bine stabilit și definit. Schopenhauer, de pildă, vede în 

femeie acea ființă care trebuie să-i țină companie bărbatului și, totodată, care să 

ajute la crearea unei noi vieți. Numește acest lucru realizarea unei „expresii de 

viață‛. O viziune similară prezintă și Cioran în momentul în care spune că 

femeia este o prezență benefică pentru bărbat în momentul în care acesta este 

chinuit de „neliniști metafizice‛. Confortul pe care îl poate oferi o femeie ține 

mai mult de sexualitatea sa. Atât Schopenhauer, cât și Cioran, vorbesc despre 

adevărata dragoste ca despre un fenomen de topire ce are loc între cei doi 

îndrăgostiți, fiind astfel anulată individuația. Totodată, este importat de 

                                                           
70 Ibidem, p. 358. 
71 Fromm, Erich, Arta de a iubi, traducere de Ruxandra Vișan, Editura Trei, București, 2016, p. 49. 



 

257 

precizat faptul că adevărata iubire are loc exclusiv între doi oameni, nu mai 

mulți. Bărbatul iubește realmente atunci când își îndreaptă întreaga atenție 

asupra unei singure femei. Potrivit metafizicii schopenhaueriene, totul este 

iluzie, iar actului sexual îi urmează sentimentul decepției. În aceeași manieră 

explică și Cioran acest fenomen; în urma marilor fericiri se instalează tristețea 

deoarece, crede filosoful, apare sentimentul unei pierderi.  
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RAMONA NICOLETA ARIEȘAN  

Abstract. The purpose of this paper is to show how our lives are shaped by our 

thoughts. It might seem like an easy task because we all have different thoughts and we all 

think that we know how to handle them but I believe the reality is a little bit different. 

Indeed, we have the ability to think for ourselves, to distinguish between what we feel like is 

wrong or right but at the same time we often end up in a situation where we are faced with 

other thoughts. And we do not always know how to cope with them. Also, sometimes we 

might have deeper thoughts opposite thoughts about a specific subject, a feeling or a person 

and we feel like we are overwhelmed. It is not something strange. I believe it is part of what 

makes us human beings. In order to perceive our lives we need to be able to understand how 

we think so we can shape our existence how we like it not how someone else tells us to do. 

Keywords. thoughts, existence, life, human being, understanding. 

What is our existence 

I believe that people have always wondered why we are who we are, 

why we are the way that we are, why we think the way that we think and how 

can we come to an understanding of our situation. Everything has a beginning 

and an ending. Even life in general. So I started to wonder just how exactly did 

our thoughts start to form themselves, to exist and slowly but steadily gain 

such momentum and such force in our lives.  

The capacity for rational comprehension is a fundamental feature of our 

everyday existence. For example, we recognize that physical objects form phenomenal 

wholes even if all the parts which go to make up such wholes are not immediately 
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accessible to the senses. In our theoretical or practical projects, we can calculate or 

comprehend even the vastest and most powerful items in terms of rational concepts.1  

We are the core of our own existence. It is not the fact that we belong 

here but the fact that we gain the right to do so. Our existence is based on our 

will, on our values, morals and thoughts. What keeps us emerged in this 

environment is how we can cope with everything that is being thrown at us. 

We are human beings for a reason. We think, we calculate, we evaluate 

everything. Sometimes, what may seem as a simple action takes years in order 

for us to achieve that level of easiness.  

We may not always be right or have the best ideas but we know that no 

matter what we do our best and we try to improve every single time however 

we can. Sometimes, being a person is a difficult task but I do believe that at the 

end of the day it is all worth it. When we know that we have reached the level 

that we were striving for, we know that we have accomplished something that 

will just motivate us to try and go even further.  

At the same time, I think that indeed, not every thought that we have, 

not every action that we make has a good aspect in it but it is still our decision, 

our vision and of course it is consisted of our thoughts. Also, going along with 

the general perception, I too believe that our brains are the most powerful tool 

that we have and can use. Everything started with the human being, from 

ancient times, has continued with human beings and will keep on going for as 

long as we exists.  

For most parts of our lives, we reach for philosophers and their 

knowledge, sometimes without knowing exactly why or without realizing. 

What I think about this aspect is the fact that we need something to hang on to 

when there is no one around us, or when no one believes in us. And we are 

going towards them and towards what they thought at a particular time and 

place only to realize that we are not alone and that someone has not just 

thought about the same things as us, even better. We realize that someone has 

felt like we are feeling and that they have also expressed everything so that 

others can comprehend their own thoughts. 

To recover this primordial experience we must understand spatiality and 

temporality as a unified fundamental horizon of human existence. This means that our 

sense of spatial presence and the present moment must first be explicitly informed by a 

sense of presences and presents which have passed beyond our immediate grasp or 

                                                           
1 Paul Crowther, The Kantian Sublime.From Morality to Art, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 166. 
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recall, and by an anticipation of the unknown number of future presences and presents 

still to be experienced.2 

Just like I have mentioned above, sometimes we go back to what others 

that have lived before us realized, experienced and transpose into words. But 

maybe this is not enough. Maybe we need more in order for us to realize what 

we have, who we are and we can become. It is strange how sometimes you 

find help in people whom you have never met nor will ever, yet you fill like 

there is a strong bond and an even stronger intellectual connection. 

Going back and finding yourself just might give you the strength that 

you need in order to move forward. This life is filled with unexpected things 

but at least we know something for sure. There is always a future, no matter 

what. And I say this because even if we have no idea what is in front of us we 

know that we are heading towards something. Maybe we cannot explain it or 

give it a precise shape but we know that there is something. A future.  

And we also know that we have a present in which we are living. Now 

this is another very important aspect, I believe, because as I see it our present is 

the core of our thoughts. This is the way that I perceive our present because it 

is the ground that allows us to build our thoughts, it is what keeps them alive 

and also enables both us and our thoughts to go beyond what we know and 

sometimes even take a leap into the unknown. 

Emergence is generally understood to be a process that leads to the appearance of 

structure not directly described by the defining constraints and instantaneous forces 

that control a system. Over time ‘‘something new’’ appears at scales not directly 

specified by the equations of motion. An emergent feature also cannot be explicitly 

represented in the initial and boundary conditions. In short, a feature emerges when 

the underlying system puts some effort into its creation.3 

This is what happens with us, with our existence and our thoughts. 

Everything has to emerge from somewhere and without an idea of a 

destination, not a particular place but rather a direction, we cannot fully 

represent just who we are. For most human beings the most difficult question 

is ‚what do you want to be when you grow up‛. I’ve come to the conclusion 

that this is such a difficult question because it makes us realize that we need a 

direction. Without it we would be stuck in the same place, without having the 

slightest idea about where we are heading towards, how we can reach it or we 

could end up going in the exact opposite direction but not realizing it.  

2 Ibidem, pp. 168-169. 
3 Mark A. Bedau, Paul Humphreys, Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and 

Science, Massachusetts Institute of Technology, London, 2008, p. 269. 
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When we are faced with a decision making moment, we thrive to be 

better. That can be easy, we just say a few words, look a certain way and 

everything will be alright. But life happens. And we have to put into action 

what we expressed with words. That is the difficult task. Usually, we think 

before we speak. We are thinkers. We are philosophers. But things do not 

always go as planned. That is why we relay on others when things get tough. 

And the trust that emerges from them towards us is what keeps us going. 

It is easy to go back and find help into what people that came before us 

had to say, in how they portrayed what they experienced. It is easy to find that 

kind of information. The difficult aspect here is how to extract the right 

knowledge from it, how to process everything, how to wrap our thoughts 

around it and how to transpose it for others to come. 

*< + although much of the philosophical literature on emergence may leave the 

impression that the issue is primarily about esoteric phenomena such as human 

consciousness, debates about reduction and emergence occur in a wide variety of more 

basic areas of science. When considering whether emergent phenomena exist, it is 

important to note that some of the best-understood candidates for emergence occur 

within physics, chemistry, biology, various social sciences, and complexity theory.4 

It might seem crazy how life works. It might seem crazy how everything 

is happening around us. But everything has an explanation and it has all 

emerged from somewhere. On a philosophical level we could say that it al 

started with our thoughts and trying to put things into perspective it kind of 

did. If it wasn’t for the fact that we always wonder where everything is coming 

from we might not have had a strong enough reason to analyze life, to analyze 

our minds and our motives.  

Also, giving our need for knowledge as an excuse for our desires to 

comprehend things might have just given us a gate towards better 

understanding of what this life means, of what we need to do and on how 

others did what they did and why they did it. Is a complex maze, this mind 

that we hold, but the journey towards understanding it is even more complex 

and at the same time more interesting than we could imagine. 

Another strange aspect, at a first glance, is how we can find help within 

our surroundings. Other organisms may not appeal to us but if we take a closer 

look, they do have similarities and by studying them we can learn a lot more 

than just by studying other human beings. Something that has a different core 

than we do can give us answers that otherwise would have been out of our 

                                                           
4 Ibidem, p. 338. 
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reach. For examples we can learn from animals and plants how they adapt into 

different scenarios, to different weathers and how they have dealt with all the 

obstacles that they have faced. But maybe one of the most important things 

that we can learn from what is surrounding us is the fact that we all share a 

bond, that we are connected by feelings, even though we may not always seem 

like we are or behave like that. 

Although it was generally accepted that particular patterns of feeling help to 

define specific forms of the good life, the exact nature of these patterns was a much 

more contentious issue, and authority to pronounce on it was shared between a number 

of traditions, each with its own internal disputes and complexities. From classical 

times, medical specialists had been regarded as experts on the causes and control of the 

affects, and they retained this role throughout the early modern era.5 

We all have different shapes, different sizes, different aspects, different 

values, different morals and different thoughts. We are the same from a variety 

of aspects but at the same time we are so different from one-another that it is 

almost incredible. We tend to search in others what is it that we like in 

ourselves and we also tend to become frustrated when that does not happen. It 

is a situation that occurs quite often but unfortunately or maybe fortunately we 

cannot do anything about it. 

Everything in life can have a bad aspect or a good one, depending on 

how you look at it. For some, not finding what they are exactly looking for in 

others could mean the end of the world. Could mean that they will not be able 

to find that particular aspect anywhere which could translate into them not 

being able to find all the answers that they were looking for. But it could also 

mean that this lack of knowledge will lead them towards a negative extreme 

point in which they would end up not wanting to do anything anymore, not 

wanting to search for the answers, not wanting to fight for what was important 

to them at some point. 

On the other hand, if you know what to do with the information you can 

change the entire situation around. In this case, if you do not find exactly what 

it is that you are looking for in someone else you could go one of two ways. 

You could either change what you are looking for, try to understand why you 

didn’t find the first aspect, analyze the situation and search for something else, 

something that resembles what you were searching in the first place but also 

5 Donald Rutherford, The Cambridge Companion To Early Modern Philosophy, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2006, p. 199. 
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has a more objective approach so you do not have to feel strange because you 

could not find it.  

Or, you could try to look in others for what is of interest for you. At first 

this might seem like a more radical approach because it means that you need to 

abandon the first person in order to find exactly what you are looking for and 

this might make you feel overwhelmed. But you should not give up because if 

something is really important to you it means that you are willing to give 

everything that you have just to achieve your goal. Even if that means giving 

up un something that you thought was for and start all over again. 

The idea that virtue depends on self-knowledge, which in turn includes an 

understanding of one’s passions, had an ancient lineage. But the precise nature of the 

knowledge involved was hotly disputed, as was the kind of life it vindicated. One 

dimension of this disagreement, which became increasingly prominent in the course of 

the seventeenth century, concerned the relationship between ethical questions about 

virtue and natural philosophy.6 

The hardest road in life is the one towards yourself. It has the most 

difficult obstacles, it makes you take the hardest paths towards you 

destination, it makes you realize the world in which we are living, it makes 

you aware of who is there for you, for real, and who just uses words to keep 

you around. Basically, it makes you question everything that you know, it 

makes you question yourself and in the end, when you finally realize 

everything, it makes you thankful not only for what you have or what you 

have learned, but also for the fact that you did not give up and you pushed 

through despite everything. 

Being a human being is not an easy task. Becoming an even better 

human being<now this is something worth trying. We are all born somewhere 

and we are taught that we belong there no matter what. That even if we end up 

on the opposite part of the globe a part of us will always remain there. To put 

things into perspective, as far as I am concerned, this means that no matter 

what we do we will always have a bond with the place where we were born.  

I believe that this applies only to some people, because despite the fact 

that we are being born somewhere we do not necessarily connect with that 

place, with what it stands for or with the values that it promotes. Generally 

places do not change. What changes are the people who live there, their way of 

thinking and their way of comprehending this life. As they learn more about 

what is going on, as they learn more about what makes or breaks someone, as 

                                                           
6 Ibidem. 
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they learn more how to cope with all that is changing they reach different 

conclusions. From the moment they reach their first conclusion that is different 

from what they were thought everything changes because they no longer see 

the world as they were told to, but they start to see it as they see fit. 

How to think 

Something analogous is true of freedom of movement, which is tempered by 

emotion and habit, and freedom of consent, which in the very words ‘freedom of 

consent’ is revealed the paradoxical nature of this formula: consenting is the voluntary 

act of surrendering freedom. All of these paradoxical formulations describe modes of 

specifically human freedom, and human freedom is limited by the negative concepts – 

need, emotion or habit and necessity – which determine it by the possibility of the will’s 

rejecting them*<+.7 

Thinking makes us human. It enables us to look at things in a different 

way, it provides us the tool that we need in order to perform different 

activities. But it means so much more. We thrive to become better to overcome 

any obstacles to be aware of what is happening and, in most cases, to be able to 

help those who need our help. Our thoughts are our guidance through life. At 

least this is my point of view. Not only they give us the power to analyze, to 

comprehend and to transpose what is going on around us and inside of us at 

the same time but they also give us the ability to be someone else.  

I strongly believe that we are more than what meets the eye. We look at 

ourselves in the mirror and see and image. We look at someone else and see 

another image. But we do not see what others do. We can only imagine. And 

we do that with our mind and with our thoughts. Sometimes is for the better. 

Others not so much. But in the end, hopefully, we realize that what is 

important is not what someone see when they look at us but what we see. 

Just we like for something in particular in others they do the same and 

maybe they end up finding what they have been looking for in us. But it is not 

because they saw it like that or because they thought they did. I believe it is 

because we were the way that we are, and the reason behind that is because we 

know us, we get to know us and to portray it just like it is. 

So, in order to comprehend my life as a whole, I must adopt a perspective or 

point of view: I view my birth not from a past perception of a ‘here’, but by in some 

sense stepping outside myself, and seeing myself as others would see me. In doing this I 

7 Karl Simms, Paul Ricoeur, Routledge, London, 2003, p. 14. 
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am already going some way towards ‘transgressing’ the finitude of my life, and I 

perform a similar transgression in order to realize that my life is finite, and then to 

discourse upon that finitude.8 

We need to think about ourselves as a whole and see every single part 

that makes us who we are. Putting the pieces together, starting from our birth 

up until this moment, making and describing our structure is a difficult task. 

We need to start thinking about a lot of aspects, about a lot of ifs, about so 

many scenarios when we did something and things went a way and what 

would have happened if we had not made that decision. We need to find the 

reasons behind our actions because otherwise they will catch up to us and we 

will not be able to do anything about it. 

The common conviction today is that we can give natural scientific explanations 

for all living functions, and that we can also account for the origin of life by strictly 

physicalist non-teleological concepts. Moreover, it is argued that the social norms of 

behavior and linguistic meanings can be naturalized. In contrast, the subjective or 

phenomenal aspect of consciousness seems to fall outside the natural scientific 

framework of explanation.9 

It is indeed very hard to put into words every action and every thought. 

Because we cannot always explain just why we fell a certain way. But even 

though we cannot express everything how we want to, we can try and find 

ways to do it so that at least the main focus is explained. Maybe we do not end 

up with the result that others were expecting but we do end up with 

something that satisfies our minds because we know that we did our best.  

We can accept the core of our subjectivity as a given, go on living and thus 

repeat and reinterpret that which has already been created – perhaps, at best, 

examining its effects on those levels of mentality and life that are within the reach of 

our powers of reflection; alternatively, we can engage in this task more actively, by 

construing, constructing and creating ourselves.10 

In the end, the most important aspect is our understanding for who we 

are. People need to figure out who they are. Sometimes this happens in the 

early stages of our journey called life but it is not always the case. Yet, those 

who do not give up are the real deal and they are who I am looking at as role 

models. We start with a specific mindset which can change along the way. For 

some it does and for others it does not. But this is not the main element. 

                                                           
8 Ibidem, p. 17. 
9 Sara Heinämaa, Vili Lähteenmäki, Pauliina Remes, CONSCIOUSNESS. From Perception to 

Reflection in the History of Philosophy, Springer, The Netherlands, 2007, p. 15. 
10 Ibidem, pp. 19-20. 
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Because we do not function the same way as others and certainly we do not 

think as others. Still<we have something in common. We all think. 

Conclusion 

Everything starts with the fact that we think in order to exist. We need 

that, we embrace it and make it ours. We shape who we are based on what we 

think, on what we desire, on what we are following. We have examples and we 

can become an example for someone else. We never know. We got through life 

without truly realizing the impact that we make but at the same time the 

impact that it has on us. Usually we start low and we build our way to the top. 

A difficult journey if you ask me. Sometimes we stop somewhere along the 

middle. Still a difficult journey because it implies a very hard decision: to stop. 

To have answer in case we start wondering why we stopped somewhere along 

the middle and not go all the way to the top. Realizing the true potential, 

realizing the fact that it would have been impossible to reach the top without 

losing ourselves or without becoming something we are not. 

Getting to know you for the real you, getting to understand your way of 

thinking, of seeing and comprehending life, your way of judging what is going 

on (because we do it), understanding what got you to where you are<I believe 

that this is what gives someone the ability to be who they truly are. Our 

existence is through our thoughts but our thoughts are based on our existence. 

They are a perfect match and no one can deny that. We are strong because we 

believe that we are and we are brave in order to prove that. 

It does not take much but it does take a lot of time. First and foremost we 

must be aware of our thoughts, understand them, see where they are coming 

from and use them to our advantage. At the end of the day they are what we 

are left with and we need to be able to live with them. They are who we are. 

Based on life, on experiences, on what we have learned from those who came 

before us and felt us their knowledge and maybe it is up to us to express how 

we think because we never know just who might end up needing our thoughts. 
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ANDREI-DUMITRU OLTEANU 

 

 

„De ce eșuează națiunile?‛ este întrebarea pe care Daron Agemoglu, 

profesor de economie la Massachusetts Institute of Techbology (MIT) și James 

A. Robinson, politolog și economist, profesor la Harvard și-o adresează pentru 

a găsi răspuns la originea puterii, prosperității și sărăciei lumii secolului XIX. 

Cartea de față, își are debutul în 2012, iar prin cele 15 capitole va demonstra o 

nouă viziune asupra originilor diferitelor metode de dezvoltare a statelor care, 

în implicarea lor ca actori internaționali întâmpină divergențe cu alte state, 

observându-se distincția dintre prosperitate a unora și „căderea în gol‛ a 

altora. Toate acestea sunt supuse unui filtru al istoriei din punct de vedere al 

evoluției economice. Prin multitudinea de abordări epistemiologice a ramurii 

economice, sociale, a politcii externe a fiecărui stat, lucrarea demonstrează o 

încadrare în planul relațiilor internaționale dar și a dezbaterilor politcii interne 

din fiecare națiune adusă în discuție. 

O temă asemănătoare este abordată de către Samuel P. Huntington în 

„Ciocnnirea Civilizațiilor‛1, acesta încercând prin dezvoltarea articolului său 

din 1993 din Foreing Affairs să demonstreze tot prin revenirea la orginiea 

conflictelor, noile provocări ale politicii mondiale de după 1990.  

Daron Agemoglu și James A. Robinson, expun prin exemple istorice de 

mare amplitudine, importanța pe care o au instituțiile espingând totodată 

modul de argumentare prin factorii geografici și culturali. În primul capitol : 

„Atât de aproape și totuși atât de departe‛, autorii marchează diferența pusă 

pe baza evoluției instituțiilor dintre America de Nord și America Latină care și-

ar găsi originile în perioada colonialismului. Astfel că instituțiile extractive 

impuse de Imperiul Spaniol au dus în cele din urmă la neproductivitate, față 

                                                           
 Student, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;  
1 Samuel P. Huntington, Ciocnirea Civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale, București, Ed. 

Antet. 
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de America de Nord unde s-a permis treptat apariția democrației și a 

instituțiilor favorabile creșterii. 

Autorii explică faptul că acolo unde există posibilitatea unui comerț liber 

minim și deciziile politice și economice sunt luate de o elită se poate realiza 

totuși o creștere economică pe termen scurt. 

„Generarea prosperității și a sărăciei‛ definește cel de-al treilea capitol în 

care contrastul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud este arătat de evoluția 

celor două țări după sfârșitul anilor 1940. Autorii demonstrează că acestea au 

avut niveluri similare de dezvoltare, însă cu timpul economiile lor au căpătat 

diferențe majore. La data publicării cărții, autorii afirmă despre Coreea de Sud 

că are un nivel de viață de 10 ori mai mare decât Coreea de Nord. Oamenii din 

Coreea de Nord trăiesc, de asemenea, cu zece ani mai puțin decât cei din 

Coreea de Sud. Aceste diferențe afirmă ei se pot baza pe instiuții deoarece în 

Sud, proprietățile private și piețele au fost încurajate și astfel au fost încurajate 

investițiile și creșterea economică. În același timp, guvernul a investit în 

educație, iar noile industrii au profitat de o populație mai bine educată. În ceea 

ce privește Coreea de Nord, proprietățile private și piețele au fost interzise și a 

fost instigată o economie planificată central. Acest lucru dâncând la stagnare. 

În ceea ce privește modul de creștere economică a unor actori principali 

pe scena internațională, Daron Agemoglu și James A. Robinson afirmă că 

Marea Britanie și Statele Unite au beneficiat de societăți ce au răsturnat elitele 

creend o societate în care drepturile politice erau mult mai larg distribuite,un 

de guvernul era respunsabil iar populația putea profita de oportunitățile 

economice oferite de un guvern ce își asuma responsabilitatea și răspunderea 

față de cetățeni. 

În ceea ce privește inclusivitatea, autorii ssuțin ca este necesar ca 

majoritatea populației să fie inclusă în structurile de conducere. Acesta nu 

îșigăsește limitările strict la partea de intrare a procesului politic, referindu-se 

și la repartizarea egală a beneficiilor economice. Având în vedere instituțiile 

inclusive, autorii afirmă că „eficacitatea politicior și mecanismelor de realizare 

a bunei guvernări sunt sceptice atunci când sunt impuse din afară‛. 

În ceea ce privește China, autoriii sunt de părere că „o economie corectă 

nu poți avea o economie corectă în cazul unui politici corecte‛ astfel că nu sunt 

de acord cu afirmațiile asupra Chinei care ar fi reușit să realizeze o chimie între 

controlul politic și creșterea economică. Ei consideră că în ceea ce o privește pe 

China, aceasta deține o creștere economică bazată pe industria extractivă 

controlată de altfel de Partidul Comunist care a acaparat puterea mobilizând 

resursele, facilitând astfel creșterea economică, nefavorizând astfel necesitatea 
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inovației. Referitor la ajutorul extern și intervențiile umanitare, acestea oferă 

soluții temporare, astfel că singura modalitate de dezvoltare a țărilor sărace 

este ca ele să-și alunge instituțiile extractive și să se deplaseze într-o direcție 

incluzivă.  

În cel de-al treisprezecelea capitol, „De ce eșuează națiunile azi‛ , cei doi 

istorici afirmă că națiunile eșuează deoarece instituțiile lor extractive nu 

creează stimulente pentru a salva, investi și inova. În multe cazuri, politicienii 

stopează activitatea economică, deoarece acest lucru amenință baza lor de 

putere (elita economică) - ca în Argentina, Columbia, și Zimbabwe. Exemplul 

cel mai relevant al ideii expuse de cei doi în acest capitol, idee cu care și începe 

este că în anul 2000, Zimbabwe a organizat o loterie națională pentru toți cei 

care au păstrat mai mult de 5000 de dolari din Zimbabwe în contul lor bancar 

(după o perioadă de hiperinflație) iar faptul că președintele de atunci, Robert 

Mugabe (care guverna țara prin orice mijloace) a câștigat această loterie nu face 

decât să arate amploarea controlului său asupra instituțiilor din Zimbabwe și 

cât de extractive au devenit aceste instituții. 

Recomand această carte, deoarece simplifică problema modului de 

recuperare a națiunilor din lumea a treia și cum trebuie percepută evoluția 

diferitelor puteri din punct de vedere al origii lor. Această carte cere cititorului 

nevoia de „înarmare cu notițe‛ deoarece multitudinea de teorii și legături 

dintre capitole se poate pierde ușor dacă atenția este întreruptă.  

Concluzionând, consider că actualiatea acestei cărți este absolut 

convingătoare datorită problemelor internaționale ce ridică cote alarmante de 

către statele care întâmpină diferite probleme în demersul economic și politic.  
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GABRIEL ZVÎNCĂ 

Dennis Deletant este un istoric britanic care a cercetat și cercetează istoria 

României, cu precădere perioada comunistă. Actualmente este profesor la 

Georgetown University precum și profesor emerit la University College 

London, School of Slavonic and East European Studies. Este autorul a 

numeroase studii privitoare la istoria României, lucrările sale de referință fiind: 

Ceaușescu și Securitatea: Coerciție și disidență în România, 1965-89; Teroarea 

comunistă în România: Gheorghiu-Dej și statul polițienesc, 1948-1965. 

 Cartea de față a cunoscut tiparul pentru prima dată în 1997 în română 

și în 1998 în engleză, ultima ediție a cărții a apărut în 2012 la editura „Fundația 

Academia Civică‛, avându-i ca editor pe Romulus Rusan și traducător pe Delia 

Răzdolescu. Lucrarea este structurată pe 3 capitole, având o introducere unde 

este prezentată istoria Partidului Comunist Român și ascensiunea la putere, 

cele trei capitole reiau într-o manieră cronologică și sintetică perioada 

comunistă fiind delimitată de autor în trei părți, având în vedere principala 

direcție dată de conducători regimului, dar și un ghid bibliografic unde sunt 

recomandate principalele lucrări care tratează istoria României în perioada 

1947-1989. 

În această lucrare, Dennis Deletant a împărțit istoria comunismului din 

România în trei mari perioade de timp, acestea surprinzând stalinizarea 

României (1947-1955), relativa relaxare internă (1956-1969) și neostalinismul 

practicat de Ceaușescu (1970-1989), fiecare capitol având alte subcapitole care 

tratează diferite tematici de discuție. Într-o expunere cronologică, el reia 

principalele evenimente și procese care au avut loc în perioada comunistă, 

explicând consecințele politice, sociale și economice asupra statului român.  

Modalitatea sintetică prin care este expusă istoria comunismului din 

România se arată folositoare oricărui cititor care dorește să aibe o documentație 

 Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, nivel licență, an III.
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asupra acestei perioade, autorul adresându-se atât cititorului obișnuit cu o 

pasiune pentru istorie, dar și cercetătorilor care doresc să apeleze la o lucrare 

de sinteză asupra perioadei respective. 

Deletant are meritul de a oferi o imagine clară asupra Partidului Comunist 

Român, trecând prin principalele etape istorice, de la înființare, până la 

acapararea puterii în 1945 și 1947, de la conducerea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 

până la a lui Nicolae Ceaușescu. Lucrarea tratează și biografiile celor doi 

conducători și a Anei Pauker, dar și cazul lui Lucrețiu Pătrășcanu. De altfel, 

autorul a abordat și principalele evenimente din perioada comunistă și anume 

partea de stalinizare a statului prin explicarea proceselor de colectivizare și 

naționalizare, a represiunii comuniste, a activității pe care a avut-o Securitatea în 

această perioadă, situația lagărelor de muncă forțată dar și rezistența armată din 

munți. Mai apoi, el identifică o nouă perioadă a istoriei comunismului care, 

începând cu 1956, capătă un caracter de liberalizare prin: retragerea trupelor 

sovietice, noul val de teroare, relaxarea internă, ascensiunea lui Ceaușescu și 

episodul Cehoslovacia. Începând cu „mini-revoluția culturală‛ din 1971, autorul 

identifică o perioadă de neostalinism prin aceea că măsurile austere impuse de 

către regim, acapararea puterii totale de către cuplul Ceaușist, rotația cadrelor, 

dar și raționalizarea produselor și energiei electrice din anii `80. În ultima parte 

tratează problema Revoluției din decembrie 1989, ridicând câteva semne de 

întrebare: S-a produs ruptura de vechea ordine dacă a existat transferul 

autorității de la P.C.R. la F.S.N? Se renunță la ideea de Revoluție dacă până la 

urmă tot comuniștii au venit la putere? Se poate nega revoluția? . Autorul se 

remarcă prin sintagma: „ce demonstrează revoluția română este faptul că eroii 

mor, luptătorii se întorc la casele lor, iar oportuniștii ajung în prim-plan‛.  

Prin urmare, putem spune că lucrarea lui Dennis Deletant este una de 

referință pentru perioada comunistă prin aceea că parcurge etapele 

comunismului din România, apelând atât la surse primare, de arhivă, câte erau 

ele deschise în 1997 când a cunoscut lucrarea pentru prima dată tiparul, dar și 

la lucrări de specialitate, din țară și din străinătate. Una dintre scăpările 

autorului este faptul că tratează foarte sintetic anumite etape ale 

comunismului, nu acordă o importanță foarte mare industrializării țării, a 

proceselor de colectivizare și naționalizare și faptul că nu tratează problemele 

societății de la începuturile comunismului. În rest însă, după cum am 

menționat, lucrarea este foarte utilă pentru fiecare persoană care dorește să fie 

bine informată despre perioada comunistă, fie ea un cititor sau un cercetător. 
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Ioan Stanomir este un critic literar, eseist și politolog român, profesor 

universitar la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din 

București, cunoscut fiind prin cercetările sale privind constituționalismul, 

conservatorismul și cultura din perioada comunismului. Este cunoscut pentru 

lucrări precum Libertate, lege si drept. O istorie a constituționalismului românesc, 

Editura Polirom, 2005 sau Spiritul conservator - De la Barbu Catargiu la Nicolae 

Iorga, Curtea Veche, 2008, precum și pentru alte lucrări colective sau antologii. 

În 2018, Ioan Stanomir a publicat cartea La Centenar. Recitind secolul României 

Mari la Editura Humanitas, o lucrare destinată publicului larg. 

Ioan Stanomir dezvoltă în lucrările sale o grilă de lectură conservatoare. 

Pentru a înțelege mai bine lucrarea de față propun o scurtă contextualizare în 

materie de istoria ideilor. Încă din Prefaţa cărţii lui Stanomir, autorul 

delimitează cadrele metodologice de analiză a proceselor istorice 

antemergătoare Marii Uniri, inserând o perspectivă liberal-conservatoare în 

citirea secolului al XX-lea. Noutatea constă în dorința lui Stanomir de a merge 

în contra curentului de entuziasm naționalist, folosind o explorare istorică sub 

semnul „lucidității patriotice‛, plasată în linia moderației junimiste, după cum 

afirmă însuși autorul. Deși paradoxal, constructul liberal-conservator este 

folosit de Stanomir încă din lucrarea sa Junimismul și pasiunea moderației, unde 

plasează Junimea sub semnul legalismului, constituționalismului, moderației, 

prudenței și libertății individuale. Pentru a înțelege mai bine perspectiva 

generală a cărții de față este necesar să surprindem semnificația largă a liberal-

conservatorismului: Stanomir se plasează în continuarea ideilor conservatorilor 

americani (Russell Kirk, Robert Nisbet) și a celor englezi (Edmund Burke), într-

o viziune care se opune primatului ideilor și utopiei. În înțelesul lui Stanomir, 

liberalismul conservator este opus experimentelor în numele rasei sau clasei, 

istoriei sau progresului, nivelărilor sau inegalităților sociale, precum și 
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ambițiilor cosmogonice ale raționalismului, iraționalismului, socialismului, 

fascismului etc. Putem afirma că această viziune este „o ideologie fără 

ideologie‛, este o negare a ideologiei, în cuvintele lui Stuart Hughes, adică o 

politică a domniei legii și a respectului drepturilor individuale ale omului. În 

linia unei viziuni contemporane a conservatorismului american, Stanomir 

atribuie unele deficiențe ale statului român prin prisma caracterului său 

„paternalist‛ de-a lungul secolului, refuzându-le cetățenilor construirea unor 

instituții intermediare care să se plaseze în spectrul societății civile. O altă 

permanență în expunere este nevoia „descentralizării autentice‛, care ar fi 

stimulat potențialul economic, cultural, politic local și ar fi rezultat într-o 

autonomie mai mare față de centru. Centralizarea excesivă este considerată nu 

o mai eficientă coordonare a societății, ci o dependență.

Premisele de la care se pornește în argumentare sunt inedite: facerea 

lumii, creația antropologică a omului nou, reîntemeierea și „instinctul adamic‛ 

al momentului zero sunt realități puse în practică de ideologiile totalitare. 

Stanomir sugerează că a porni în valorificarea omului de la o idee, iar nu de la 

realitatea sa, este un proces deosebit de periculos. Ideile văzute ca repetări ale 

creaţiei prin Logos, în diferite epoci, au dat impresia îmbunătățirii condiției 

umane, acestea sfârșind în inginerii sociale. Autorul refuză preponderența 

ideilor sociale și pledează pentru moderația legalismului constituțional. Legile 

unei țări sunt singurele „idei abstracte‛ dincolo de care nu este permis ca o 

forţă politică să treacă. Nicio depășire a acestui cadru constituțional nu este 

justificată, cu atât mai mult dacă este săvârșită de un stat animat de o ideologie 

militantă. Efortul lui Ioan Stanomir se înscrie într-o linie istorico-culturală de 

recuperare a trecutului, în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 

1918, actualitatea cărții fiind de necontestat, iar perspectiva folosită una mai 

degrabă curajoasă. Personal, consider cartea de față ca fiind un plus adus 

istoriografiei, în condițiile în care se depășește cheia naţionalistă de 

interpretare a trecutului și se introduc analize istorice noi din spectrul 

sociologiei elitelor, mentalităților şi imaginarului. Autorul alcătuieşte o sinteză 

de istorie intelectuală a României moderne. 

Cartea se împarte în 6 capitole care tratează intervalul de timp 1918-2018, 

de la Ion I.C. Brătianu la Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Stanomir alcătuiește 

o imagine de ansamblu al contextului internațional de la 1918: pierderea

încrederii în progres, anihilarea inocenței în tranșee, abandonarea

individualismului în favoarea colectivismului, contestarea constituționa-

lismului și moartea lumii de ieri erau semnele ivirii unei noi epoci istorice. Anii

interbelici sunt considerați drept „pregătirea pentru apocalipsă‛. Între atracţia
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leninismului ca proiecţie universală a alianţei muncitorilor de pretutindeni şi 

idealismul wilsonian al libertăţii, păcii şi democraţiei, principiul 

autodeterminării proclama legitimitatea statelor-națiune, într-o societate 

internațională reglată nu de forță, ci de dreptul ginților. Desigur, apar 

provocări insurmontabile în cazul Austro-Ungariei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, 

Ungariei. Marele Război marchează declinul constituționalismului și consacră 

apariția unui nou inamic – nu regimul absolutismului, ci religia politică, o 

fuziune de credință, mitologie, romantism politic și colectivism. Regimurile 

totalitare devin un ghid pentru o omenire alternativă și pentru o nouă așezare 

antropologică. În acest context socio-politic se dezvoltă România Mare, care 

preia treptat anumite practici care îi vor fi ulterior fatale: un exemplu evocat 

este recursul la stările excepționale ca instrument de guvernare. 

Punctul incipient al cărții îl constituie textul Rezoluției de la Alba Iulia, 

un document al compromisului partidelor politice și al concordiei religioase 

dintre confesiuni, ce se fundamenta pe „demnitate umană, libertate, pluralism, 

drepturi minoritare și constituționalism‛. Cu toate acestea, imaginea României 

ce a urmat rezoluției surprinde prin nepunerea în practică a respectivelor 

angajamente. A doua linie de argumentație o constituie centralizarea statului. 

Ioan Stanomir constată că Marea Unire a conservat centralizarea 

administrativă de tip bonapartist născută în 1859, iar scepticismul și ostilitatea 

față de soluțiile autentice de descentralizare se observă încă de la decăderea 

statului Moldovei. Obsesia unității naționale preluată din Franța va afecta 

pluralismul regional, România Mare nefiind, din punct de vedere 

administrativ, altceva decât un Vechi Regat extins în noile teritorii. Constituția 

din 1923 este triumful viziunii ce privește continuitatea cu Vechiul Regat, dar și 

al controlului Partidului Național Liberal în materie politică. Linia 

regionalizării a fost suspectată de colaboraționism cu inimicii externi și interni 

ai României într-o cheie de lectură a „cetății asediate‛. Votul universal aduce în 

sfera politică o mai larga participare electorală, însă şi deviaţiile extremiste: 

comunismul, pe de-o parte, și naționalismul, pe de altă parte. La acestea se 

adaugă lipsa alegerilor autentice, prin numirea prim-ministrului înainte de 

scrutin, astfel încât partidul care organiza alegerile de obicei le și câștiga. În 

opinia mea, Stanomir analizează anacronic anumite aspecte ale vieții 

interbelice din cheia de lectură a prezentului sau a unui ideal doctrinar. De 

exemplu, acesta susține că „brătienismul‛ nu se mai poate revendica de la 

liberalismul clasic al secolului al XIX-lea, statul liberal român fiind „străin de 

competiția autentică, de pluralism economic și de consimțământ‛. Intervenția 

statului a încurajat mai mult monopolul naționalist și mai puţin societatea 
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civilă autentică. Este necesar să precizăm că liberalismul clasic al secolului al 

XIX-lea din spațiul anglo-saxon nu a fost reprezentat în termeni similari în

spațiul românesc nici din punct de vedere doctrinar, nici social. Discursul

liberal preluat de către intelectualitatea română a fost adaptat necesităților

locale și a ajuns în multe privințe opus celui englez, iar baza socială, culturală

și economică a liberalilor români era distinctă de cea a liberalilor englezi. Mai

mult, ideea de „societate civilă‛ se formează treptat în perioada postbelică,

odată cu evoluția teoriilor asupra statului și organizațiilor civile intermediare.

Discursul conservator care cere întărirea instituțiilor civile provine tot din

dezbaterea postbelică purtată în spațiul anglo-american. Folosirea conceptului

de „societate civilă‛ pentru perioada interbelică poate apărea istoricilor drept

un anacronism.

Voi prezenta pe scurt felul în care Stanomir percepe radicalizarea, 

conform analizei din lucrarea sa: în interbelic, nazismul și fascismul împărțeau 

ideologic indivizii pe criterii de rasă sau clasă, altfel decât „vechea ordine 

raționalistă‛ a democraţiei. Autorul susține că în cadrul structurilor colectiviste 

individul există doar ca parte a unui mecanism mai mare care îl poate anihila 

fără ezitare, crima fiind astfel justificată ideologic prin apelul la loialitate. De 

fapt această justificare „oficială‛ nu era decât cortina discursivă în spatele 

căreia regimurile totalitare concepeau un plan de politică socială ce urmărea a 

restructura, acomoda și acapara forțele societății și puterea politică. Ioan 

Stanomir analizează cronologic radicalismele românești prin cheia ideologiei, 

demonstrând faptele istorice prin justificarea lor doctrinar-filosofică. Între 

ideologie și realitatea istorică propriu-zisă există însă un evantai larg și 

policrom al motivațiilor umane. 

În acest fel, linia directoare a lucrării La Centenar se prezintă după cum 

urmează. Religia politică confiscă statul, partidul, societatea, națiunea și chiar 

toată existența omului. Legionarismul, regimul antonescian și comunismul 

sunt considerate religii politice și sunt repudiate de Stanomir într-un limbaj 

anihilator: legionarismul este considerat a fi „sindromul delirului și înnebunirii 

colective‛, o religie politică escatologică și milenaristă care „parazitează 

creștinismul prin manifestarea politică a urii și resentimentului‛. Regimul lui 

Antonescu a susținut statul biopolitic al comunităților de sânge, el fiind 

vinovat de genocid și de crime împotriva umanității. Critica autorului își 

atinge apogeul în cele două capitole dedicate regimului comunist, religia 

politică care și-a pus în practică programul de „reîntemeiere adamică‛ a 

întregii țări prin acapararea puterii, distrugerea vechilor solidarități locale, 

înlăturarea monarhiei, întemnițarea elementelor contestatare și a celor 
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aparținând vechii ordini, precum și prin aplicarea principiilor marxiste de 

progres, egalitate, justiție socială, industrializare, naționalizare, centralizare și a 

altor inginerii sociale. Pe scurt, utopia comunistă marchează preponderența 

ideii abstracte în justificarea realității. Intelectualilor reduși la tăcere le rămâne 

„emigraţia interioară‛, după cum o denumea autorul. 

Analiza lui Stanomir se încheie cu postcomunismul. Perioada 

contemporană nouă trebuie citită sub viziunea a ceea ce el denumea „a 

lucidității patriotice‛ care se vrea a fi o cale de mijloc între naționalism și 

cosmopolitism. Sfârșitul lucrării cuprinde o serie de sfaturi pentru cititor: 

individul reîntors la libertate trebuie să sprijine o guvernare limitată, trebuie să 

își manifeste atașamentul pentru domnia legii și pentru dreptul la memorie. 

Formarea unei societăți civile este necesară pentru a „reabilita autonomia 

individului‛. 

 Lucrarea se încheie cu o caracterizare a condițiilor politice din prezent: 

pericolele ordinii democratice din prezent vin din tabăra „naționaliștilor 

etniciști neo-legionari sau ceauștiști‛, pe de-o parte, și din cea a „stângii 

radicale corect-politice, anticapitaliste și antiamericane‛, pe de altă parte. 

Ascensiunea lui Putin, Erdogan sau Viktor Orban sugerează înclinațiile 

autoritare ale mentalului colectiv modern şi totodată, un pericol pentru 

ordinea democratică a României. În acest context, Stanomir recomandă 

societății românești să se manifeste împotriva „nomenclaturii de partid‛, 

împotriva „elitelor care mențin ordinea privilegiilor‛, împotriva corupției, 

autarhiei, anti-occidentalismului și, nu în ultimul rând, împotriva statului: 

„Inamicul cu care s-a dus această luptă disperată a fost același, statul dominat 

de partidul unic, statul pregătit să abolească libertățile, statul care sufocă, 

controlează și îi reprimă pe cei care aleg să spună nu, statul care disprețuiește, 

umilește, îngenunchează, statul care descurajează civismul, preferând 

obediența‛. Nu putem să nu observăm că unele argumente care urmăresc să 

scoată statul de sub influența ideologiei nu se fac din perspectiva teoriilor 

juridice, ci din perspectiva altei doctrine, cea conservatoare în acest caz.  

Neîncrederea în statul patrimonial este o constantă a lucrării lui 

Stanomir. Acesta este văzut mai degrabă ca o construcție doctrinară unitară în 

toate regimurile din România (statul este corupt, indiferent de regim) și mai 

puțin ca o structură înțeleasă în vârste specifice și în continuă transformare 

structurală. Pe de altă parte, atitudinea autorului este parţial justificată dacă 

luăm în considerare efectele pe care protestele anti-corupție din anii 2017-2018 

şi abuzurile Jandarmeriei Române din 10 august 2018 le-au avut în spațiul 

public. Cunoaștem intervențiile repetate ale dl. Stanomir pe rețelele de 
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socializare și în cadrul emisiunilor TV împotriva corupției de stat și împotriva 

abuzurilor comise. O mare parte a argumentelor anti-etatiste par să fie 

dominate de un discurs protestatar, iar textul citat în paragraful anterior pare 

să confirme scopul mobilizator al argumentului, acela de a fortifica conștiința 

civică a societății românești. 

Alcătuind o scurtă judecată de valoare, cartea lui Stanomir urmăreşte 

două constante ale istoriei româneşti – statul și ideologia. Sunt două entități 

care se întrepătrund și se determină reciproc în funcție de diferitele intervale 

temporale, astfel încât mixtura lor s-a manifestat în dauna 

constituționalismului. Tradiția privării de drepturi individuale odată cu 

intervenția statului l-a determinat pe autor să alcătuiască o pledoarie pentru 

asociațiile intermediare ale societăţii, unde locul central îl ocupă societatea 

civiă. Prin acest demers, Stanomir introduce în istoriografia română o 

perspectivă care depășește dezbaterea naționalistă a secolelor trecute și se 

oprește asupra statului, individului și rolului acestuia într-un ansamblu 

instituțional mai coerent. Lucrarea se prezintă, în mod sigur, ca un plus adus 

dezbaterii referitoare la Marea Unire de la 1918. Noile perspective tind să 

lărgească câmpul analitic al procesului de recuperare istorică pentru ca 

istoriografia română să se racordeze intelectual la marile dezbateri 

internaționale și să se sincronizeze metodologic cu acestea pentru a deveni 

relevantă.  

Bogată în metafore și consistentă din punct de vedere semantic, cartea La 

Centenar este o lectură aprofundată a unui secol de istorie românească, într-o 

cheie de lectură culturală și intelectuală. Un aspect mai puțin favorabil cărții de 

față ar putea fi anacronismul, aplicarea unei scheme de analiză contemporană 

unei perioade istorice vechi, mai exact transpunerea mentalității prezentului într-

un trecut străin unor astfel de viziuni. Schemele de analiză dobândite de-a 

lungul perioadei postbelice nu pot explica altfel decât parțial realitățile istorice 

din interbelic. Conceptul de „drepturi ale omului‛ era înțeles în perioada 

interbelică într-un fel, iar în perioada postbelică în mod diferit: important este să 

stabilim ce anume s-a schimbat de-a lungul evoluției conceptului analizând 

contextul istoric aflat în perpetuă schimbare. La fel se întâmplă și în cazul teoriile 

privitoare la stat. Riscul anacronismului este ridicat în cazul polarizării radicale 

între stat minimal și stat asistențial (statul bunăstării, statul redistriburii), cele 

două viziuni intrând în câmpul dezbaterii doctrinare mult mai târziu și cu atât 

mai puțin în spațiul românesc. La acestea se adaugă intruziunea ideologiei și 

deformarea discursului politic pentru a-l transforma în factor legitimator al 

regimului. De exemplu, în condițiile în care în perioada interbelică nazismul, 
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fascismul și comunismul acaparau puterea politică în statele din proximitatea 

României, criza financiară  impunea intervenția statului în economie, democrația 

românească se fragiliza treptat din cauza crizelor prin care trecea și mișcările de 

extremă deveneau tot mai populare, imputarea lipsei descentralizării este mai 

degrabă o „măsură de criză‛ foarte modernă şi cvasi-inexistentă în imaginarul 

poltic al anilor ’30, ea este considerată acum benefică doar după consumarea 

tragediei istorice. În acel moment, oamenii nu gândeau după grila noastră de 

lectură și nu avea nici aceleași idealuri, iar proiectul țărănist al descentralizării 

României, abandonat odată cu accederea PNȚ la putere, este sugestiv în acest 

sens. Același eveniment putea fi perceput de societatea interbelică sau postbelică 

în mod radical diferit față de cum îl percepem și îl explicăm noi astăzi. 

Recuperarea autentică a trecutului presupune reconstruirea „codului cultural‛ al 

epocii respective pentru a te transplanta nu doar în contextul general al 

evenimentelor, ci în însuși nucleul mentalității oamenilor din trecut. Deseori este 

mai importantă percepția socială a unui eveniment istoric și atitudinile pe care 

acesta le-a generat în societate decât evenimentul în sine. Riscul de a porni în 

analiză de la finalitățile istorice și nu de la premisele acestora expune cercetarea 

la tentația teleologiei. Deși autorul oferă exemple de planuri ce vizau 

descentralizarea aparținând unor intelectuali precum Aurel Popovici, George 

Grigorovici sau Romul Boilă, aceste voci au rămas în epocă fără ecou și s-au stins 

într-o marginalitate nesemnificativă. Benefică sau nu, descentralizarea rămâne 

cel mult un capitol de istorie contrafactuală în interpretarea trecutului românesc. 

În concluzie, cartea lui Ioan Stanomir este o lectură necesară istoricului și 

oricărei persoane în general, fiind o ocazie bună pentru a depăși fricile, 

resemnarea și inerția prezentului și pentru a medita la un secol de istorie, care, 

cu suișuri și coborâșuri, face parte din țesătura mentală a unui popor. 

Recuperarea memoriei și îmbrățișarea spiritul critic sunt imperativele unei 

epoci ce consideră a fi atins maturitatea responsabilității istorice. Eseul 

profesorului Ioan Stanomir rămâne o carte de referință în contextul dezbaterii 

purtate în jurul Centenarului Marii Uniri din 2018. Personal, o recomand 

pentru consistența internă a conceptelor, pentru caracterul inedit de a aborda 

„problemele‛ atât de actuale ale României, dar și pentru forța verbalizării 

tuturor impulsurilor emoționale ale unei societăți purtată de valul libertății și 

al democrației după multe secole de „beznă‛ istorică. Stanomir are meritul de a 

fi transformat acest eseu istoric într-un veritabil tratat de ontologie, de filosofie 

a necesității umane universale – nevoia de libertate și de manifestare 

individuală fără restricții ideologice. Un produs cultural veritabil, cu rol de 

catharsis social. 



280 

MARINA TRUFAN 

Exercițiul electoral a fost și continuă să fie printre cele mai importante 

caracteristici ale unui regim democratic. Cu privire la alegerile prezidențiale, 

acestea ocupă un loc însemnat în agenda cercetătorilor în domeniu, iar 

importanța acțiunii de selectare a președintelui atrage în continuare atenția 

unui număr de cetățeni, mai mare decât în cazul alegerilor parlamentare, de 

exemplu. De asemenea, din punct de vedere civic, se poate observa că 

exercitarea acestui vot responsabilizează majoritatea celor cu drept de vot cu 

privire la opțiunile celui care își poate asuma o astfel de funcție. 

Istoriografia românească cuprinde o serie de studii și cercetări pe această 

temă, însă cele mai multe dintre ele s-au oprit doar la anumite aspecte, cu accent 

pe partea instituțională, fără a oferi o imagine panoramică asupra subiectului, 

așa cum propune lucrarea de față.  Demersul istoricului Marius Mureșan 

surprinde atmosfera politică din jurul alegerilor prezidențiale, având în centru o 

analiză a procesului de transformare politică a societății de după 1989.  

Originalitatea cercetării este redată prin perspectiva diferită a subiectului 

pe care o abordează autorul, acesta venind cu o expertiză din câmpul istoriei și 

nu din cel al științelor politice. Absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie a 

Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, istoricul Marius Mureșan propune, pe 

lângă exercițiul estetic și stilistic din calitatea sa de redactor de carte, care oferă 

o lectură plăcută cititorului, și o metodă interdisciplinară, oferind o analiză

completă, mai ales prin prezența mai multor tipuri de surse care se adresează

atât unui public avizat, cât și unuia neavizat.

Cu un titlu cât se poate de sugestiv, Destinația Cotroceni ajunge în fața 

cititorilor la 30 de ani de la prăbușirea regimului comunist și acoperă un gol 

istoriografic, deoarece nu există o sinteză care să reunească o analiză a 

rundelor alegerilor prezidențiale până în 2014. Astfel, cartea este o cercetare 

 Doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie.
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complexă fără să se limiteze la urmărirea unui singur aspect. Așa cum scrie 

autorul însuși, Revoluția din decembrie 1989 a contribuit la începutul unui nou 

proces politic, social și cultural pentru România, finalizat prin asigurarea 

tranziției spre un sistem democratic cu instituții moderne (p. 14). 

Prin intermediul pluralității de surse folosite, de la presă și surse 

secundare, până la analiză vizuală a imaginilor, sloganelor și afișelor de 

campanie, Marius Mureșan suprinde complexitatea alegerilor prezidențiale, 

fără să piardă din atenție diferiți factori precum mass-media ca aparat de 

propagandă, care poate influența parcursul unui candidat de-a lungul 

traseului electoral. Cercetarea reprezintă o provocare istoriografico-științifică 

atât din punctul de vedere al surselor pe care le abordează, dar mai ales prin 

prisma curajului autorului de a aborda analiza unui subiect căruia nu i-a fost 

supusă atenției o analiză complexă cu un număr la fel de mare de pagini.  

Cartea are opt capitole, succedate de subcapitole în care sunt enunțate și 

analizate minuțios campaniile electorale ale candidaților la alegerile 

prezidențiale în perioada 1990-2014. Cu fiecare capitol, autorul aduce în 

analiză elemente noi, urmărind dinamica desfășurării campaniei electorale a 

candidaților la alegerile prezidențiale. De asemenea, se observă diversificarea 

temelor de campanie, analiza afișelor și sloganurilor electorale cărora Marius 

Mureșan, în calitatea sa de istoric, le acordă o importanță deosebită. 

Introducerea conține aspecte lămuritoare cu privire la metoda de lucru și 

la conceptele cu care istoricul a operat. În același timp, cititorul primește o 

explicație completă atât a conceptelor, dar și a metodei de lucru, autorul 

îmbinând cu succes referințe din sfera jurnalismului, a științelor politice, a 

sociologiei și, pe alocuri, a psihologiei pentru a arăta „dimensiunea publică în 

sfera politicului‛ (p. 14) sau pentru a explica concepte precum „cultură 

politică‛, „semiprezidențialism‛ sau „propagandă‛. 

Domnul Mureșan creează conexiuni cu fluxul literaturii universale prin 

racordarea lucrării sale la teme dezbătute în istoriografia occidental, precum 

regimurile politice, procesul de tranziție sau new media. Referitor la sursa primară a 

cercetării sale, autorul a avut acces la mai multe cotidiene de presă, iar astfel 

procesul de documentare a fost unul complet, deoarece a putut fi observat 

caracterul informativ al publicațiilor sau dacă existau unele care se subordonau 

elementului ideologic.  De asemenea, inițiativa istoricului Marius Mureșan de a 

lucra cu presa ca sursă primară, îi plasează cartea ca fiind una de referință în 

istoriografie, accesând modelul actual de studiu al istoriei generat de 
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schimbarea de paradigmă1, care pune accentul pe caracterul interdisciplinar al 

acesteia. Din acest punct de vedere, cercetarea lui Marius Mureșan se 

încadrează perfect în studiul postrevizionismului și a noilor abordări 

istoriografice postmoderne, care pun în centrul lor caracterul subiectiv al 

surselor care vin în complementaritate cu obiectivitatea, iar împreună 

contribuie la progresul istoriografiei românești prin utilizarea metodelor noi de 

analiză a textului, a imaginii și a limbajului. 

Cu o structură ușor de parcurs, lucrarea pleacă în mod natural de la 

analiza primelor alegeri prezindețiale din România după căderea regimului 

comunist, fiind absolut necesară contextualizarea și examinarea meticuloasă a 

celor trei candidați la președinție. Astfel, fiecare dintre cele opt capitole aduce 

elemente noi în analiză, observându-se diversificarea temelor de campanie, 

urmărirea mesajului anticomunist și a problemelor economice, dar și apariția 

în agenda candidaților a chestiunilor referitoare la politică externă (Capitolul V).  

Marius Mureșan observă schimbări, începând cu campania electorală din anul 

2000 (Capitolul IV), când discursul candidaților se modifică, iar pentru a-și 

obține legitiminatea, acesta urmărește alte coordonate și teme. (p. 241). 

Începând cu Capitolul VI, autorul subliniază tranziția de la presa tradițională, 

scrisă, care se confruntă cu tiraje tot mai scăzute (p. 311), înspre presa online 

reprezentată de site-uri și „social media‛. Totodată, accentul autorului cade pe 

tipul de mesaj al presei online care ajunge, într-o măsură mai mare, înspre 

alegători cu statut socio-economic diferit.  

Capitolul al șaptelea, poate și cel mai relevant din punctul de vedere al 

influenței social media în rândul electoratului, este cel care subliniază cel mai 

clar abordarea diferită a istoricului, în comparație cu perspectivele 

funcționaliste asupra subiectului oferite de cercetători din domeniile 

jurnalismului sau ale științelor politice. De asemenea, este reliefată influența 

conceptului „new media‛ și cum acesta împreună cu dezbaterile televizate au 

devenit o parte instituționalizată a campaniilor electorale contemporane. 

Astfel, se poate observa precizia autorului în a înțelege și aborda și, ulterior, a 

explica concepte din sfera științelor comunicării sau psihologiei, dar de 

asemenea atenția la detalii și integrarea lor într-un plan narativ accesibil unui 

public atât avizat, cât și celui neavizat, dar interesat de acest fenomen politic.  

1 „paradigm shifts‛ este un concept al fizicianului Thomas Kuhn cu ajutorul căruia a descris 

natura revoluţiei ştiinţifice, respectiv schimbările fundamentale prin care au trecut 

disciplinele ştiinţifice. El se referă la o schimbare de paradigmă în sensul în care se produce 

o devalorizare a ştiinţelor exacte în favoarea celor sociale. A se vedea Thomas Kuhn, The

structure of scientific revolutions, Ed. University of Chicago Press, 1962.
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Recomandarea acestei lecturi este iminentă, iar aproape de „destinație‛ 

cititorul parcurge epilogul care, din punct de vedere estetic și științific, 

reprezintă unul dintre punctele forte ale cărții. Epilogul oferă cititorului prilejul 

de a se familiariza cu modul de lucru și stilul autorului, și, mai ales, oferă o 

expertiză publicului neavizat cu privire la cele șapte runde de alegeri 

prezidențiale și la felul în care societatea românească a evoluat din 1989 până 

în prezent.  
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MIHAI CHIȘ 

Mark Felton s-a născut în anul 1974 în Colchester, Essex, Marea Britanie 

și este un istoric și profesor britanic specialist în cel de-al Doilea Război 

Mondial. Acesta obține un doctorat în istorie în anul 2005 la Universitatea din 

Essex, iar între 2005 și 2014 a ținut cursuri în Shanghai. Cunoștințele sale în 

domeniul militar sunt valorizate în cadrul unor emisiuni televizate, precum: 

Combat Trains, Top Tens of Warfare, Evolution of Evil etc. Subiectele abordate de 

către autor în majoritatea lucrărilor sale se axează cu precădere asupra 

teatrului de război din Pacific și Europa. 

Lucrarea Kempeitai – Gestapoul Japonez – Crimă, masacru și tortură în 

Asia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a profesorului Mark Felton 

nu este o carte, precum afirmă însăși autorul, pentru persoanele care sunt slabi 

de îngeri sau care se oripilează ușor. Cartea de față este o narațiune istorică 

dureroasă și pe alocuri tulburătoare ce își propune să descrie activitățile și 

totodată atrocitățile Kempeitai-ului1, autorul abordând activitățile acestei 

organizații în anii premergători ai celui de-al Doilea Război Mondial, dar și în 

timpul acestuia. 

Primele capitole ale cărții tratează în mod succint originile, structura și 

ascensiunea Kempeitai-ului în cadrul statului nipon. Totodată autorul prezintă 

pe scurt contextul atât intern cât și extern al ascensiunii militarismului japonez 

alături de ascensiunea facțiunii Kodaha2 și implicit a naționalismului și doctrinei 

politice de tip fascist, politici care în opinia autorului au fost adoptate de toate 

ramurile Armatei Imperiale Japoneze, făcându-se din păcate abstracție de 

 Student, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, specializare istorie.
1 Kempeitai – supranumiți și „Corpul Soldaților Legii‛, a fost poliția militară japoneză în

perioada 1881-1945
2 Kodaha – facțiune ultranaționalistă a Armatei Imperiale Japoneze, formată din

reprezentanții armatei terestre
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celelalte curente de opinie ce erau prezente în acea vreme în rândul militarilor 

niponi.3 După această scurtă introducere autorul îl introduce pe cititor într-o 

atmosferă sumbră în care sunt prezentate aspecte generale ale tehnicilor de 

tortură folosite de Kempeitai. Restul cărți nu are o structură cronologică bine 

definită, autorul preferând să prezinte diverse aspecte legate fie de Kempeitai 

sau de victimele acestora din diferite perioade ale războiului. Din subiectele 

abordate în lucrare putem să amintim: incidente în care sunt implicate structuri 

ale Kempeitai-ului fie ele premergătoare războiului sau din timpul acestuia, 

tratamentul față de prizonierii de război din lagărele de muncă, femeile de 

reconfortare, Unitatea 7314 etc. 

Ultimele capitole ale cărții abordează comportamentul Kempeitai-ului în 

raport cu populația civilă din zonele de ocupație/prizonierii de război în 

ultimele luni ale războiului, totodată autorul oferind și o deosebită atenție 

asupra faptului că o mare parte din membrii de rang înalt al Kempeitai-ului nu 

au fost judecați pentru crimele comise în timpul războiului. În final autorul 

dorește să adreseze o serie de critici guvernului nipon pentru refuzul acestora 

de a acorda o importanță mai mare discuțiilor cu privire la atrocitățile comise 

de statul japonez în timpul războilui. 

Lucrarea de față își propune să abordeze o serie de chestiuni care au fost 

într-o oarecare măsură ignorate atât de către publicul nipon precum și de 

guvernul japonez. Analiza amănunțită asupra comportamentului Kempeitai-

ului din timpul războiului, dar și asupra faptului că o serie de membrii de rang 

înalt al acestei organizații nu au răspuns pentru masacrele pe care le-au 

ordonat, deși incomode, reprezintă o parte a istoriei contemporane a Japoniei 

care trebuie înțeleasă atât de factorii decizionali precum și de populația civilă 

niponă, iar faptul că Mark Felton atrage atenția asupra acestor aspecte este un 

lucru demn de admirat. 

Totuși, nu aș recomanda această carte celor care doresc o analiză mai 

detaliată din punct de vedere istoric al mentalității japoneze și a crimelor 

comise de către statul nipon în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Deși 

stilul în care Mark Felton își scrie cartea este unul captivant, cartea de față se 

axează doar pe profunzimea cruzimii umane. Din păcate cartea este lipsită de 

3 Pentru o mai bună clarificate asupra curentelor de opinie ale armatei japoneze recomand 

cărțile lui Takenaka Harukata – Failed Democratization in Prewar Japan:Breakdown of a Hybrid 

Regime (Standford University Press, 2014) și respectiv cartea lui Orbach Danny – Curse on 

This Country: The Rebellious Army of Imperial Japan (Cornell University Press, 2017) 
4 Unitatea 731 – organizație japoneză din Manciuria care se ocupa cu experimente 

biologice/chimice 
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obiectivitate, japonezii fiind demonizați pe tot parcursul lucrării, în timp ce alte 

„personaje‛ precum americani, englezi sau australieni sunt portretizați drept 

eroi sau viteji, această demonizare amintind de modul în care japonezii erau 

portretizați de propaganda americană în timpul războilui, propagandă ce a 

exagerat în mod voit sau chiar creat și atribuit niponilor trăsături de ordin 

psihologic sau cultural ce nu corespundeau cu realitatea.   

Deși autorul încearcă să explice comportamentul Kempeitai-ului acesta 

nu reușește să aducă argumente concrete sau explicații cauzale în acest sens. 

Din păcate Felton ignoră aspectul de „ciocnire al civilizațiilor‛ și moștenirea 

culturală din timpul erei Meiji ce a dus la apariția ideii de superioritate și 

puritate a japonezilor în analiza asupra comportamentului niponilor, iar în 

viziunea autorului cruzimea și comportamentul inuman al Kempeitai-ului este 

strâns legat de însuși esența gândirii japonezilor, gândire în care autorul 

consideră că sadismul este înrădăcinat (de asemenea autorul consideră aceste 

acte inumane asemănătoare cu plăcerea actuală a japonezilor de a urmări 

emisiuni TV în care concurenții sunt fie chinuiți sau umiliți)5.  

Un alt aspect care dovedește lipsa de obiectivitate este faptul că autorul 

asociază crimele Kempeitai-ului întregului popor japonez. Tot el consideră că 

statul japonez nu regretă cu adevărat crimele comise în timpul războiului, și că 

nu o vor face niciodată, acuzațiile acestuia fiind însă duse la extrem, în special 

la finalul carții unde acesta consideră ca Japonia pozează prea mult drept o 

victimă a războiului, considerând chiar comemorările anuale din orașul 

Hiroshima drept dezgustătoare.6 

În concluzie lucrarea lui Mark Felton reprezintă în opinia mea o 

oportunitate eșuată. Lucrarea ce inițal putea fi concepută drept o încercare de a 

atrage atenția asupra greșelilor trecutului în vederea reconcilierii și prevenirii 

repetării unor asemenea evenimente ajunge ca în final să reprezinte nu mai 

mult decât o critică, de cele mai multe ori neconstructivă. Acest lucru este 

datorat atitudinii autorului, care în analiza sa se raportează doar la trecutul 

sângeros al Japoniei, ignorând astfel ultimele decenii de evoluție pașnică ale 

acesteia. Atitudinea agresivă ilustrată de-a lungul paginilor ar putea îndepărta 

cititorii deja familiarizați cu spațiul japonez, totodată această atitudine 

anulează caracterul de parabolă ce ar fi putut fi oferit inițial lucrării. 

5 Mark Felton – Kempeitai:Gestapoul Japonez – Crimă, masacru și tortură în Asia în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, ed. Meteor Publishing, p.168 
6 Ibidem, p.235 
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  DENISIA-TEONA DRAGOMIR 

În titlul cărții se regăsesc cuvintele-cheie „imperiu‛ și „lumea‛, care apar 

și în cele două întrebări de cercetare propuse de Niall Ferguson. Pe de-o parte, 

„Cum a ajuns un arhipelag de insule ploioase să conducă lumea?‛ și „Imperiul 

a fost un lucru bun sau rău?‛ sunt întrebările descriptive la care s-a răspuns în 

paginile volumului. Impresionant este echilibrul dintre talerul cu argumente 

pro și talerul cu argumente contra aduse rolului pe care l-a avut Imperiul 

Britanic în istorie. În argumentele pro sunt înscrise ideile diseminate care au 

schimbat lumea: forme engleze de proprietate funciară, sisteme bancare 

scoțiene și englezești, limba engleză, drept cutumiar, protestantismul, ideea de 

libertate, iar cele contra reamintesc de sclavie, comerț cu sclavi, discriminare 

rasială și xenofobie. În acest echilibru al argumentelor, autorul apelează la 

istoria familiei sale, care are multe rude în colțuri diferite ale lumii și amintiri 

exotice. Pe de altă parte, „De ce aș citi Imperiul: cum a creat Marea Britanie lumea 

modernă?‛ este întrebarea la care această recenzie va aduce un răspuns. 

Autorul volumului, Niall Ferguson este un cunoscut și apreciat istoric 

britanic, profesor la Harvard University și Harvard Business School, Senior 

Research Fellow la Jesus College (Oxford University) și la Hoover Institution 

(Stanford University) și profesor de istorie și relații internaționale la London 

School of Economics. Este tradus în limba română, citat și preferat de studenți 

și cercetători. „Războiul lumii. Epoca urii‛, „Civilizația. Vestul și Restul‛, 

„Istorie virtuală. Evoluții alternative și ipoteze contrafactuale‛, „Ascensiunea 

banilor. O istorie financiară a lumii‛ sunt câteva dintre volumele care i-au adus 

succesul.  

Cartea este structurată în șase capitole și gravitează în jurul conceptului 

de „anglobalizare‛. Primul capitol pornește de la premisa că Imperiul Britanic 

s-a dezvoltat inițial ca un fenomen economic, bazat pe cererea de produse. Al

doilea capitol are ca temă centrală migrația, esențială în răspândirea valorilor

 Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
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britanice. În capitolul trei se vorbește de cine a ajutat la extinderea influenței 

britanice, și anume, secte evanghelice și societăți misionare. Capitolul patru 

dezbate eficiența birocrației britanice în societățile indigenilor. Capitolul cinci 

descrie „Lupta pentru Africa‛ și apariția pieței globale de obligațiuni, precum 

și alte fenomene economice. Iar ultimul capitol, analizează imaginea 

Imperiului Britanic în secolul al XX-lea.  

Capitolul doi este intitulat „Ciuma albă‛ și prezintă fenomenul migrației 

care a stat la baza creării Imperiului Britanic. Situația cifrică a acesteia 

înregistrează peste 20 de milioane de oameni care au părăsit Marea Britanie 

între 1600 și 1950. Este țara care a reușit să exporte cei mai mulți locuitori. 

„Ciuma albă‛ face referire la modul în care imigranții erau primiți de 

populațiile indigene,  și anume fără prea mult entuziasm.  

Experimentul colonizării britanice, care a implicat mișcarea maselor de 

populație a fost reprezentat de Irlanda. Această „plantație‛ (alt termen folosit 

pentru colonizare)  a fost reglementată de „Printed Book‛, unde era precizat 

cum pământul avea să fie realocat, prioritate având antreprenorii, cei 

însărcinați să construiască bisericile protestante și fortificațiile. Colonizarea 

Americii, începută ca o goană după aur și argint, continuată ca o luptă pentru 

producții agricole (porumb, cartofi, roșii) a declanșat, prin ducerea bolilor 

europene (variolă, pojar, gripă, etc. )  dispariția a trei sferturi din populația 

indigenă. Astfel, imigrația a devenit necesară. În cazul Indiei, colonizarea a fost 

o formă de „parteneriat public-privat‛, adică cea care și-a asumat stabilirea

unor reguli a fost Marea Britanie, iar riscurile inerente și finanțarea le-a revenit

persoanelor private. Un caz atipic îl reprezintă Australia, numită de autor,

„Marte‛, caracterizată de  pustietate, izolare și de pământul roșu și sterp.

Colonizarea acestui teritoriu a fost inițiată pentru a soluționa problema internă

a infracțiunilor contra proprietății. Parte din infractorii din Marea Britanie au

fost deportați pe „Marte‛ și au primit șansa de a-și reface viața.

Fie că au plecat din motive economice, fie din motive sociale sau au fost 

deportați, migrația din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea dinspre Marea 

Britanie nu a fost egalată de alt stat european. Statistica utilizată de autor, 

indică, numai în cazul Angliei peste 700.000 de emigranți  între 1601 și 1701. 

Capitolul șase, „Imperiu de vânzare‛ relatează contextul în care Imperiul 

Britanic s-a destrămat. Autorul aduce explicații noi prin care respinge 

tradiționala explicație, ce a mișcărilor naționaliste care ar fi dus la prăbușirea 

Imperiului. În viziunea lui, acesta s-a destrămat în urma luptelor contra 

imperiilor rivale, asupritoare și dornice de expansiunea zonelor lor de 
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influență, precum Imperiul Țarist, Imperiul German, apoi Germania nazistă 

sau Italia fascistă. 

Primul Război Mondial a adus în opoziție Imperiile Britanic și German. 

Faptul că acesta    s-a desfășurat și în spațiul extra-european și a implicat 

aportul coloniilor exprimă caracterul global al confruntării între imperii. 

Mahatma Gandhi, liderul spiritual al Indiei îi îndemna pe concetățeni să lupte 

alături de Imperiu: „Suntem, mai presus de toate, cetățeni britanici ai marelui 

Imperiu Britanic. Să lupți, așa cum fac britanicii acum, pentru o cauză dreaptă, 

pentru binele și gloria demnității și civilizației omenești... datoria noastră e 

limpede: să facem tot ce ne stă în putere pentru a-i susține pe britanici, să 

luptăm cu prețul vieții și al proprietății noastre‛.  

Un alt argument care se opune justificării tradiționale, aceea că mișcările 

naționale au declanșat căderea Imperiului, este cel al situației politice de după 

război și anume neglijarea apărării, prin reducerea drastică a bugetului. Astfel, 

în cel de-Al Doilea Război Mondial, Imperiul Britanic a depins de ajutorul 

fostei colonii, de SUA. Aceasta a luat în considerație oportunitatea de a 

reinterpreta definiția imperiului, de a oferi libertatea pe care și-a dorit-o și ea 

celorlalte colonii și mai apoi să învețe să se autoguverneze în mod democratic. 

În acest mod se folosea de slăbiciunea marelui Imperiu. Coloniile, pe rând au 

cerut plecarea britanicilor de pe teritoriile ocupate de aceștia și 

Commonwealth-ul  s-a destrămat. Deși, după 1945 Imperiul este „de vânzare‛, 

autorul apreciază că britanicii și-au sacrificat imperiul pentru a opri Imperiile 

german, japonez și italian să le păstreze pe ale lor, în defavoarea 

conciliatorismului. 

Așadar, Niall Ferguson alcătuiește o istorie a Imperiului Britanic, din 

perspectiva colonizării și a relațiilor pe care aceasta le-a fundamentat cu 

populațiile indigene. Urmărește cronologic etapele creării Imperiului și 

transferul modului de a guverna, culturii și ideii de libertate coloniștilor. 

Cartea abundă în idei originale și ipoteze îndrăznețe, care îți vor capta cu 

siguranță atenția. Îți recomand să citești acest volum pentru a-ți îmbogăți 

cunoștințele, nu doar legate despre istoria Imperiului Britanic, ci și pentru a 

înțelege imaginea de astăzi a lumii, dar și evoluția sa. Capitolele alese spre 

prezentare oferă amănunte despre debutul Imperiului Britanic pe scena 

politică (capitolul doi), cât și despre decăderea acestuia (capitolul șase). 

Urmează ca tu să descoperi prin ce mijloace a supraviețuit acest imperiu timp 

de câteva secole în  celelalte capitole. 
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IONELA-SORINA APETREI 

Nichifor Crainic, după numele lui de botez Ion Dobre, s-a născut la 22 

decembrie 1889, în localitatea Bulbucata, județul Neamț, și a decedat la data de 

20 august 1972, la Mogoșoaia, lângă București. 

A studiat la Seminarul Central (1904-1912)  și la Facultatea de Teologie 

din București (1912-1916), după care a participat la Primul Razboi Mondial, 

lucrând intr-un spital din Iași (1916-1918). Va urma, mai apoi, studii de 

specializare la Facultățiile de Teologie catolică și de Filosofie ale Universității 

din Viena (1920-1922). Publică versuri, articole și traduceri în reviste precum 

„Luceafărul", „Ramuri", „Semănătorul", „Lumina literară", „Viața românească", 

„Drapelul", „Flacăra".  

Opera sa poetică și literară se bazează pe o viziune teologică asupra 

istoriei și artei românești, poezia lui fiind inspirată din viața câmpenească și 

dominată de nota religioasă. Pornind de la această considerație, Dumitru 

Stăniloae îl descrie pe Nichifor Crainic cu urmatoarele cuvinte: "Nichifor 

Crainic este cel dintâi teolog român din epoca modernă a istoriei noastre care 

scoate teologia din cercul strâmt și ocolit al specialiștilor, prezentând-o, într-o 

formă impunătoare, atențiunii generale a lumii intelectuale. Nichifor Crainic 

înnoiește prin reactualizarea tradiției într-o teologie care se mulțumea cu 

câteva coji din această tradiție, primite pe calea și de multe ori prin 

interpretarea ocolită a teologiilor apusene", săvârșind "o adevărată restaurare a 

teologiei românești în duhul ortodox." 

Volumul de eseuri „Nostalgia Paradisului‛ a fost scris în perioada 

interbelică, a fost interzis timp de 50 de ani și republicat în 1994. În acest 

volum, autorul reușește să îmbine religia, arta și știința pentru a explica 

evoluția creației omului pe pământ, raportându-se la modul teandric al 

existenței, conform căruia „Mântuitorul e Alfa și Omega tuturor lucrurilor 

create‛. În concepția autorului modul teandric presupune „A gândi lumea 

 Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, doctorat.
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precum Dumnezeu o gândește, a o iubi precum el o iubește și a lucra în ea 

precum el lucrează‛. 

Această lucrare își propune să demonstreze, printr-o incursiune în istoria 

omenerii, că dincolo de interpretările autonome și arbitrare, cultura ca 

totalitate a creațiilor geniului omenesc nu are un sens în sine, ci se integrează 

ca parte a concepției religioase. Astfel, tentativa lumii moderne de a separa 

cultura și religia este un fenomen artificial nejustificat, întrucât de-a lungul 

istoriei a existat o legătură permanentă între cele două concepte. Mai mult 

decât atât, în istoriografia religioasă credința este considerată puterea 

generatoare de cultură, în timp ce, cultul religios este simulatorul și 

călăuzitorul plăsmuirilor. 

Pornind de la această accepțiune, autorul realizează o analiză anacronică 

pentru a exemplifica evoluția culturii în acord cu evoluția civilizației, prin trimiteri 

la teze științifice sau de filosofie concomitent cu teze de filosofie religioasă. Prin 

urmare, în această analiză, autorul conchide asupra faptului că încercările de a 

lămuri științific sau filosofic originea artei, culturii sau a civilizației nu au în vedere 

raportul acestora din urmă cu religia, de aceea, sunt în contradicție cu constatările 

științelor istorice pentru care, „religia apare ca un conținut spiritual care își găsește 

forma de expresie în creațiile de cultură și de civilizație‛. 

Revenind la tema principală a acestei teze, și anume „paradisul‛ ca o 

formă ideală a existenței omului, Nichifor Crainic induce ideea conform căreia 

omul, ca o creație a lui Dumnezeu, ar ahtia după paradisul pierdut, asociat cu 

Grădina Edenului, văzută ca o formă superioară de a trăi slujind pe 

Dumnezeu, în care predomină binele și fericirea. Având în vedere această 

supoziție, autorul relevă condiția omului primordial, a omului paradisiac, 

potrivit căreia, acesta, „este o ființă completă, înzestrată cu divina capacitate de 

a produce în domeniul material și de a plăsmui în domeniul intelectual, adică 

de a zămisli civilizație și cultură‛, misiunea acestuia fiind aceea „de a fi 

colaboratorul și continuatorul creației divine, în ordinea finalității, pe care 

Dumnezeu a încredințat-o acestei lumi‛. 

Din această ipoteză a autorului se poate observa simbioza dintre creator 

și creație, care în religia creștină se desfășoară între două extreme, și anume: 

libertatea omului și harul dumnezeiesc, care, în cele din urmă, ne reliefează 

scopul cultului în concepția lui Nichifor Crainic, mai exact „asimilarea 

duhovnicească sau harică prin care omenirea devine corpul mistic al lui 

Hristos‛. Prin urmare, autorul ne introduce în mistica religioasă, care din 

punctul lui de vedere a renăscut în secolul al IX-lea odată cu opera lui Dionisie 

Areopagitul. Așadar, prin referire la opera lui Dionisie Areopagitul, Nichifor 

Crainic explică frumosul în lume ca o sumă a tot ce există datorită lui 
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Dumnezeu și care se întoarce într-un final la Dumnezeu. Totodată, 

considerându-l pe Dumnezeu Alfa și Omega, autorul îl identifică cu cauza 

primară și cauza finală a existenței lucrurilor, iar frumusețea este un derivat 

din acest fapt ce presupune o rațiune supranaturală a lumii, care în fapt este 

chiar sufletul puterii lui Dumnezeu.  

De asemenea, explicând noțiunea existenței ca o lucrare a lui Dumnezeu 

care se întoarce la Dumnezeu și frumusețea care este sufletul puterii lui 

Dumnezeu, Nichifor Crainic ne introduce într-o altă temă a tezei, derivată din 

tema centrală și anume arta. Astfel, în viziunea simplistă a autorului, „arta este 

expresia cea mai autentică și mai specifică a sufletului omenesc‛, iar asociată 

cu teologia, aceasta capătă un sens mai profund, devenind „revelația în forme 

sensibile a tainelor divine‛. În altă ordine de idei, geniul sau artistul, făuritor al 

artei este un interpus ce reproduce modelul creației divine, în timp ce procesul 

creației artistice presupune viziunea lăutrică a geniului și expresia ei în materie 

pentru „preînchipuirea în strălucitoare forme sensibile a realităților 

transcendente ale creației‛. 

Nu în cele din urmă, revenind la tema principală a lucrării, autorul 

conchide asupra faptului că „întreaga creație omenească se naște din nostalgia 

paradisului‛, un sentiment de reminiscență a unei stări pierdute, sau de 

aspirație către o stare viitoare. Acesta fiind astfel, „sentimentul antinomiei 

noastre existențiale, de făpturi libere în spirit, dar contrazise de limitele ce ne 

par fatale; de făpturi sfâșiate de chin, dar care concepem o liniște cerească; de 

făpturi menite morții, dar care ne cugetăm în nemurire; de făpturi nefericite, 

dar care ardem de setea fericirii absolute.‛ 

Vedem astfel, cum autorul transfigurează creația și civilizația, într-un 

rezultat al sentimentului nostalgiei paradisului, care depășește noțiunile de 

timp și spațiu, de viață și moarte, devenind un sentiment cu origini religioase a 

supranaturalului. În acord cu acest sentiment, cultura și civilizația devin 

imagini și simboluri ale ordinii eterne, la care aderă instictiv, prin natura lui 

nemuritoare, spriritul omenesc.  

Lucrarea „Nostalgia Paradisului‛, este scrisă într-o așa manieră încât are 

puterea de a naște în sufletul și mintea cititorului adevărate frământări nevrotice 

referitoare la existența noastră în univers ca o creație a lui Dumnezeu, cât și cu 

privire la rolul și scopul nostru existențial. În ciuda acestor stări de neliniște 

interioară care se nasc odată cu lecturarea tezei, autorul vine și ne oferă o soluție 

la această problemă, soluție care se traduce prin credința în Dumnezeu care „este 

Alfa și Omega tuturor lucrurilor create, care este Logosul sau rațiunea lumii și 

care, totodată, este Judecătorul acestei lumi‛.  
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MARINA TRUFAN 

În contextul posmodernismului, prin apariția noilor metode de cercetare 

în istoriografie, literatura și artele plastice au devenit o sursă de inspitație ce stă 

la baza multor lucrări cu caracter istoric. Acesta este cazul și lucrării de față, 

„Dansul Nataşei‛, al cărei titlu este inspirat dintr-o scenă a romanului Război și 

Pace a scriitorului rus Lev Tolstoi. Cartea a fost nominalizată pentru Duff 

Cooper Prize şi Samuel Johnson Prize (2003), iar în 2009 a primit prestigiosul 

Premiu „Przegląd Wschodni‛ (Polonia) pentru cea mai bună carte străină 

despre istoria Europei de Est. 

Orlando Figes este profesor de istorie la Birkbeck College, Universitatea 

din Londra, fiind un cunoscător de aproape al culturii ruse. Domeniile sale de 

interes sunt istoria socială și culturală rusă în contextul unor mișcări sociale. 

Lucrările sale sunt bine documentate și prezintă apropieri atât literare cât și de 

natură psihologică, acest lucru fiind cunoscut în istoriografia străină ca și 

postrevizionism. De asemenea, cărțile sale au fost traduse în peste 20 de limbi, 

iar printre cele mai cunoscute cărți despre istoria Rusiei se numără The 

Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia (2008), tradusă în limba română la 

editura Polirom în 2019. Rusia revoluționară, tradusă în limba română la Editura 

Corint în anul 2016, Revolutia Rusa (1891-1924). Tragedia unui popor, tradusă în 

limba română la Editura Polirom în anul 2016- distinsă cu premiul Wolfson 

Prize, NCR Book Award, W.H. Smith Literary Award, Longman/History 

Today Book Prize și Los Angeles Times Book Prize- dar și Just Send Me Word: A 

True Story of Love and Survival in the Gulag (2012), tradusă în limba română și 

apărută la editura Polirom pe final de  2019. 

Poate că nicio țară nu stârnește atât de multe pasiuni, nu provoacă atâta 

emoție, dar și furie precum Rusia. Aceast lucru a generat în timp, de la 

dezbateri până la conflicte în istoriografie, între generațiile de istorici. Despre 

istoria culturală a Rusiei în acest stil s-au mai scris lucrări, amintind pe Sheila 

 Doctorat, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;
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Fitzpatrick1, Irina Paperno2 sau Suzanne Massie3. Orlando Figes propune o 

lectură originală, fiind diferită prin încercarea ambițioasă de a arăta că 

răspunsul istoriei politice rusești se află în înțelegerea istoriei culturale a 

acestora, dar mai ales ale originilor lor culturale. Autorul își asumă perspectiva 

diferită, mai ales prin titlul sugestiv, O istorie culturală. Istoria sa culturală, 

oferă răspunsul la istoria politică a Rusiei, prin elementele care urmăresc 

originile culturale ale rușilor.  

Dansul Natașei pornește de la un episod din romanul lui Lev Tolstoy4, 

poate una dintre cele mai importante cărți ale literaturii universale, dar și a 

înțelegerii spiritului rus. Tolstoy a lucrat la romanul său timp de șase ani (1863-

1869), în care a redat evenimentele din timpul invaziei lui Napoleon văzută 

prin prisma destinului unor familii ruseşti. Romanul reprezintă, așadar, o 

istorie a unor atitudini și tradiții, care ulterior fac parte din viața cotidiană a 

unei națiuni. Personajul feminin care stă la baza cărții lui Figes, Natașa, 

reprezintă idealul feminin la Tolstoy, și este considerată de criticii literari5 ca 

fiind una dintre cele mai bine realizate personaje feminine din întreaga 

literatură universală. 

Orlando Figes, pornește în incursiunea sa istoriografică de la scena 

dansului, care o surpinde pe Natașa Rostova,o tânără din rândul aristrocrației 

ruse,  la cabana unchiului său, în mijlocul unui dans, unde, în mod spontan, 

arată câteva mișcări ale dansului tradițional, folcloric. Astfel, acest episod 

poate fi interpretat ca și o reprezentare a punctului de întâlnire între două lumi 

diferite, și anume cultura europeană a claselor superioare și cultura rusă, 

tradițională, a țărănimii. 

Titlul reprezintă așadar, rolul pe care literatura în deține în societatea 

rusă ca formă de articulare identitară. Din scena dansului, reiese faptul că 

oamenii, indiferent de clasă socială, se reuneau în același loc, pentru a petrece 

timpul liber, iar muzica și tradițiile îi aducea împreună, prin urmare, cultura 

este factorul principal al identității ruse. Pornind de la acest fapt, autorul 

încearcă să surprindă în cele aproape 520 de pagini, elementele culturale care 

1 Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia, Cornell 

University Press, 1992. 
2 Irina Paperno, Suicide as a Cultural Institution in Dostoevsky's Russia, Cornell University, 

1977. 
3 Suzanne Massie, Land of the Firebird: The Beauty of Old Russia, New York : Simon and 

Schuster, 1980. 
4 Lev Tolstoy, Război și Pace, editura Univers, 1997. 
5 Joseph Twadell Shipley, Encyclopedia of Literature, Philosophical Library, 1946, Ed. I. 
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au stat la baza formării identității națiunii ruse, dar și a sensibilităților și a 

sufletului rusesc6, care reprezintă specificul național rus. De asemenea, istoria 

culturală a Rusiei este asociată cu identitatea sa națională, Figes observând 

cum atât artiștii plastici, muzicienii, scriitorii, dar și oamenii politici au 

contribuit la definirea caracterului spiritual al Rusiei, dar și la destinul acesteia, 

în condițiile în care Rusia a căutat mereu să se elibereze de convețiile străine 

ale societății și să caute sentimentul național, bazat exclusiv pe principii 

rusești.  

Istoricul britanic îi oferă cărții pe alocuri o tentă literară, însă dansul 

Natașei este emblematic pentru direcția în care se îndreaptă această lectură. 

Astfel, citind, aflăm că nu există cultură națională în chintesența ei, ci doar 

imagini ale sale, precum versiunea Natașei despre dansul țărănesc, ( pag. 25), 

în ideea în care nu există niciun dans tradițional rus autentic în esența sa7, iar 

majoritatea cântecelor populare ale Rusiei proveneau în realitate de la oraș.Prin 

urmare, unul dintre cele mai importante și interesante aspecte ale acestei cărți 

este legat de autenticitatea culturii rusești. Așa cum reiese din primul capitol, 

în principal, toate mișcările culturale majore ale secolului al XIX-lea, au fost 

organizate în jurul unui creștinism natural (pag.37) în rândul țărănimii, dar nu 

numai. Rusia a primit creștinismul pe filieră bizantină, astfel că în spiritul 

Bizanțului, Rusia a ajuns să se considere o teocrație, un imperiu cu adevărat 

creștin, în care Biserica și statul erau unite. 

De asemenea, mișcări culturale au fost organizate și în jurul cultului 

legat de Moscova, ca și depozitară a unui stil de viață cu adevărat rusesc, pe 

care oamenii încercau să îl promoveze  ca o alternativă la cultura europeană, 

spre deosebire de orașul Sankt Petersburg, construit de Petru, care reprezenta 

inspirația artistică și literară8, fiind cel mai apropiat punct al Rusiei de cultura 

europeană. Orașul a  fost construit ca o operă de artă, proiectat ca o compoziție 

de elemente naturale-apă, piatră și cer9, în vederea transformării rusului într-

un om european ( pag. 35-36) .  

Prin cartea de față, subliniat fiind acest aspect legat de autenticitatea 

culturii ruse, Orlando Figes oferă o abordare tematică și o interpretare 

originală a unei culturi și nu o istorie coprehensivă. Este structurată în opt 

capitole, iar fiecare dintre ele prezintă un aspect distinct al identității culturale 

6 A se vedea capitolul V, În căutarea sufletului rusesc. 
7 A se vedea și Richard Taruskin „N.A. Lvov and the Folk‛, în Defining Russia Musically, 

Princeton, 1997, pp.3-24. 
8 N.V.Gogol, Povestiri din Petersburg, Ed. Univers,București, 1970.  
9 F.M Dostoievski, Însemnări din subterană și alte microromane, Ed. Polirom, Iași, 2007.  
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ruse. Povestea lucrării se încheie cu perioada lui Brejnev, autorul considerând 

că tradiția culturală rusească ajunge la capătul unui ciclu natural, urmând 

începutul unei noi etape (pag. 408). Figes reușeste o incursiune în mulți ani de 

istorie culturală a Rusiei, alegând ca reper anul 1812, ca fiind crucial pentru 

dezvoltarea societății rusești după propriile valori, și nu după cele europene. 

De asemenea, subliniază faptul că domitația bisericii a stagnat procesul firesc 

de dezvoltare al Rusiei, dar și a formelor sale artistice laice, spre deosebire de 

state europene precum Italia, astfel că în centrul vieții cotidiene rusești se afla 

icoana, de vreme ce italienii, prin Renaștere, descopereau perspectiva și 

sentementele (pag. 40) . 

 Istoricul suprinde în lucrarea sa și scene care au în vedere poezia lui 

Pușkin sau muzica lui P.I. Ceaikovski, dar și obiceiuri de artă populară, pentru 

a sublinia rădăcinie Rusiei și a releva particularitățile culturale ale acesteia.  

Finalul cărții surprinde partea referitoare la Uniunea Sovietică, care 

începe sugestiv cu sosirea poetei Anna Ahmatova în 1918 la Petrograd, noua 

denumire a orașului Sankt Petersburg10. Astfel, capitolul VII subliniază 

schimbarea culturală și socială integral, deoarece Revoluția din 1917 nu 

înlăturase doar monarhia, ci și o întreagă civilizație (p. 331). 

Narațiunea este construită spectaculos, fiind atent subliniate aceste 

particularități culturale, dar și asemănările cu formele culturale europene. De 

asemenea, sunt scoase în evidență și tensiunile dintre cultura rusă și modelul 

european, dar și influențele asiatice. Sunt surprinse totodată și contribuțiile 

scriitorilor, muzicienilor sau ale pictorilor la crearea mitului și a unei conștiințe 

rusești. Figes evidențiază faptul că elementele culturii care conferă Rusiei 

specificitate, nu le va pierde nici măcar în lunga perioadă comunistă, atunci 

când cenzura aduce cu sine  o metamorfoză a spiritului rus, astfel că muzica, 

artele plastice și literatura, au rolul de a reconfigura ideea de națiune de-a 

lungul secolelor.  

Este o lucrare care se adresează unui public larg, nu doar cititorilor 

avizați, iar acest lucru o transformă într-un instrument cultural și educativ 

deosebit de important. Stilul, uneori literar al lui Orlando Figes, este evidențiat 

și de sursele pe care le are în vedere atunci când scrie, de la memorii, jurnale 

sau scrisori, până la documente de arhivă. Figes a fost adesea criticat de istorici 

pentru modul său „jurnalistic‛ de a scrie, dar și pentru caracterul subiectiv pe 

10 Orașul își schimbă denumirea ca să piardă din caracterul său occidental șipăstrează 

denumirea de Petrograd până în 1924 atunci când după moartea lui Lenin, devine 

Leningrad.  
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care i l-ar fi dat istoriei, prin folosirea literaturii, a psihologiei și a simbolurile 

în scrierea istoriei culturale11.  

Dansul Natașei, la fel ca și restul lucrărilor sale, este o istorie care 

favorizează culturalul și socialul în detrimentul politicului, încadrând cartea, 

din acest punct de vedere, dar și din altele, în istoriografia modelului 

postrevizionist. Din această perspectivă, traducerea în limba română a acestei 

lucrări, aduce un aport imens istoriografiei românești, oferind un model 

metodologic de scriere a istoriei intelectuale și culturale românești, care de cele 

mai multe ori trece în planul secund, pentru a lăsa loc temei politice, fiind cea 

predomintantă de cele mai multe ori.  

11 Robert Service, „The shame of Orlando Figes‛, în The Guardian, din Aprilie 2010; 

https://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2010/apr/23/figes-shameful-

admission 

https://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2010/apr/23/figes-shameful-admission
https://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2010/apr/23/figes-shameful-admission
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