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FLORINA-ALEXANDRA DOBRE* 

Abstract: In 1453, the news of the conquest of the ancient capital of the Byzantine 

emperors, Constantinople, by the Ottomans led by Sultan Mehmed II caused a strong 

emotion in the Christian world, especially in southeastern Europe, and the reactions in the 

historical literature of the time did not delay to appear. In this article, our aim is to present 

the manner in which the Byzantine authors contemporary with the events of the mid-15th 

century – Critobul of Imbros, Georgios Sphrantzes, Ducas, Laonic Chalcocondyl – outline 

the image of the conqueror of the city, taking into account the education acquired, the faith, 

but especially the personal interests of each of them. In order to create a clear picture, we 

corroborated the information provided by the mentioned Byzantine historians with those 

given by other Ottoman or Western sources from that era. 

Keywords: sultan, image, character, power, perspective 

Mijlocul secolului al XV-lea a însemnat pentru Imperiul Otoman perioada 

în care cunoaşte o dezvoltare accelerată pe toate planurile. Inițiatorul acestei noi 

ofensive a fost sultanul Mehmed al II-lea, arțăgos, iubitor de glorie, perfid și 

necruțând pe nimeni și nimic pentru satisfacerea pasiunilor sale, dintre care cea dintâi 

a fost pasiunea cuceririlor1. Prima victimă importantă a sultanului a fost capitala 

Imperiului Bizantin, Constantinopolul. Redus la o existență precară, slăbit din 

punct de vedere economic, zguduit de puternice frământări sociale și politice, 

marele imperiu avea să se prăbușească sub loviturile otomanilor. Chiar dacă 

suveranii din Apus nu au făcut nimic pentru salvarea orașului, căderea 

Constantinopolului a bulversat întreaga Europă și a fost, cu siguranță, regretată 

* Doctorand, Anul II, Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Viorel Panaite, Facultatea de Istorie, Universitatea din București. 

1 Critobul din Imbros, Din domnia lui Mohamed al II-lea, anii 1451-1467, editor Vasile Grecu, Editura 
Academiei Republicii Populare Române, București, 1963, p. 7.  
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de latini, deși este posibil ca și mai mult să-i fi îngrijorat ascensiunea unui stat 

musulman stabilit pe pământ european2. 

Indiferent dacă a fost privit cu groază sau cu admirație de către 

contemporanii săi, Mehmed al II-lea (Fâtih) a fost și este considerat unul dintre 

cei mai puternici sultani, cel care a reușit să se impună ca un strateg în estul 

Mediteranei și ca un inamic implacabil al întregului Occident. El a fost comparat 

de multe ori cu Alexandru cel Mare3, comparație pe care Mehmed al II-lea și-a 

însușit-o și pe care a susținut-o citind texte referitoare la cuceririle suveranului 

macedonean. Sursele bizantine din secolul al XV-lea consemnează faptele sale, 

chiar dacă unii dintre autori vorbesc despre puterea infinită, inteligența, 

îndrăzneala sa, iar alții despre cruzimea și, mai ales, ura față de creștini4: 

precursorul lui Antihrist, prințul și stăpânul turcilor, al cărui nume este Mehmed, care 

este moștenitorul primului Mahomed, prinț al acestei erezii...Acesta îi chinuie pe creștini 

cu marea lui putere și mai ales prin fier și tortură, dorind să șteargă complet numele lui 

Hristos de pe acest pământ, arătându-se un mare dușman al credinței creștine5.  

S-a născut la 30 martie 1432, la Edirne, iar despre mama sa nu se știu foarte 

multe lucruri, doar că era roabă și că se numea Huma Hatun. Fiindcă Mehmed nu 

era mândru cu acest lucru, va lăsa să se creadă că mama sa era de origine franceză sau 

italiană6. A avut parte de o copilărie și educație nefericite, fiind al treilea fiu al 

tatălui său, care pare să nu fi jucat un rol important în anii copilăriei lui, 

preferându-i mereu pe ceilalți doi frați vitregi, Ali și Ahmed. Nici mama lui nu a 

contat foarte mult pentru el, din moment ce o uită foarte repede după moartea 

acesteia în anul 1450. A fost crescut de doica sa, Daye Hatun, o strașnică și 

cucernică turcoaică, căreia îi oferă un respect mult mai mare7. Frații săi vitregi 

                                                           
2 Vincent Déroche, Nicolas Vatin, Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans. Textes et documents, 

Anacharsis Éditions, Toulouse, 2016, pp. 83-84.  
3 Mehmed l-a admirat întotdeauna și a devenit modelul său în viață. Pentru comparația respectivă, 

a se vedea scrisoarea de dedicație care precede lucrarea istorică a lui Critobul, bizantinul intrat în 
serviciul sultanului (Critobul din Imbros, op. cit., p. 26: ... faptele tale însă, atât de mari și întru nimic mai prejos 
de ale lui Alexandru Machedon și ale căpitanilor și împăraților celor asemenea lui...). 

4 Într-o discuție purtată cu basileul Trapezuntului, Georgios Sphrantzes afirmă că noul sultan era 
cunoscut încă din copilărie ca un dușman al creștinilor, în Georgios Sphrantzes, Memorii 1401-1477, ed. 
V. Grecu, Editura Academiei, Bucureşti, 1966, p. 77. A se vedea în acest sens și Steven Runciman, Căderea 
Constantinopolului – 1453, Editura Nemira, București, 2011, p. 87. La rândul său, Isidor de Kiev precizează: 
Manifestă atâta ură împotriva creștinilor încât atunci când îi vede, consideră că este o mare rușine și se duce să se 
spele și să se curețe pe ochi, a se vedea în Isidor de Kiev, „Lettre à tous les fidèles” în Vincent Déroche, 
Nicolas Vatin, Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans. Textes et documents, Anacharsis Éditions, 
Toulouse, 2016, p. 608.  

5 Isidor de Kiev, „Lettre à tous les fidèles”, p. 609.  
6 André Clot, Mahomed al II-lea, cuceritorul Bizanțului, Editura Artemis, București, 1993, p. 11. 
7 Ibidem.  
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aveau să moară pe neașteptate. Ahmed a murit în Amasya, în adolescență, iar 

după câțiva ani, Ali a murit strangulat în condiții misterioase în patul lui, spre 

marea durere a părintelui său, al cărui fiu favorit se pare că era8. 

Mehmed al II-lea a rămas unicul moștenitor, la o vârstă destul de fragedă, 

și anume 11 ani. Doar că tatăl său a fost șocat de faptul că nu era deloc educat și, 

mai ales, pregătit să urce pe tron. În aceste condiții, i-a pus la dispoziție o serie 

de profesori care să-i ofere o educație aleasă. Chiar dacă la început a fost 

considerat un elev problematic și dificil, educat de numeroși dascăli, a ajuns să 

stăpânească toate tainele învățăturii, devenind unul dintre cei mai cultivați 

oameni ai vremii. La curtea din Edirne a fost instruit în afacerile de stat chiar de 

către tatăl său și, după retragerea acestuia în Asia, de către Marele Vizir Halil și 

anturajul său9. Oricât de neștiutor ar fi fost înainte de întâlnirea cu acești dascăli, 

care i-au trezit gustul pentru plăcerile minții, la Edirne, loc de întâlnire al tuturor 

influențelor, Mehmed a trăit mult timp într-o atmosferă internațională10.  

La vârsta de doisprezece ani, tânărul Mehmed era foarte nerăbdător să 

conducă statul și, mai ales, să scape de sub tutela lui Halil Pașa. A început chiar 

unele operațiuni militare, punând să fie atacate în mai multe rânduri, vase 

venețiene în Mare Egee și să fie jefuite insule11. Avea să se căsătorească cu Sitt 

Hatun, una din fiicele lui Suleiman, emirul Dulkadirului, principat în sud-estul 

Anatoliei. Nu au avut copii și, după urcarea pe tron a soțului ei, Sitt Hatun a 

rămas la Edirne, unde a și murit, aproape părăsită, mulți ani mai târziu. Nici o 

femeie nu a avut putere asupra lui Mehmed, nici măcar nu a jucat vreun rol în 

viața sa, nimeni nu a putut vreodată să se mândrească cu faptul că i-ar fi inspirat 

gândirea sau călăuzit faptele12. 

La puțin timp după nunta lui Mehmed al II-lea, Murad al II-lea murea pe 

neașteptate (3 februarie 1451), lăsând imperiul în siguranță și bunăstare. 

Împăratul Murad, un bărbat destoinic și mărinimos, talentat în arta militară, 

făcând numai lucruri viteze și minunate, al șaselea în rând, ales dintre cei aleși 

                                                           
8 Lord Kinross, Istoria Imperiului Otoman. Mărirea și decăderea Imperiului Turc, Editura Orizonturi, 

București, 2019, p. 64.  
9 Ibidem, p. 70.  
10 Mai întâi influența moștenirii turcești și asiatice, de unde Mehmed va deprinde, printre altele, ideea stăpânirii 

universale; apoi, tradiții islamice, iraniene și, de asemenea, creștine, cunoscute prin mijlocirea semințiilor supuse de 
turci și, poate și mai mult, datorită căsătoriilor prinților otomani. La sfârșitul secolului al XIV-lea, Baiazid I se 
însurase cu o principesă sârbă, iar Murad al II-lea luase alături de alte soții și pe Mara, fiica despotului sârb 
Gheorghe Brankovic. În acest mediu, deopotrivă oriental, „levantin” și latin, unde se întâlneau culturile izvorâte 
din vechiul Orient, Asia Centrală, Antichitate și Europa renascentistă, Mehmed a dobândit primele cunoștințe și a 
început să-și formeze personalitatea, a se vedea în André Clot, op.cit., p. 13.  

11 Ibidem, p. 16.  
12 Ibidem, p. 17.  
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avea să se stingă din viață la vârsta de 52 de ani, după o domnie de 31 de ani13. 

A fost un conducător luminat și devotat, care a reușit să facă din statul otoman 

o forță de temut, foarte puternică atât pe uscat, cât și pe mare. Domnia lui a fost 

una înfloritoare, caracterizată și prin prosperitate economică.  

După moartea lui Murad, domnia a fost luată de fiul său Mehmed al II-

lea, al șaptelea în rând, care era încă un copil14. Fără îndoială, Mehmed a urcat 

pe tron cu visul de a cuceri Constantinopolul, lucru pe care predecesorii lui 

Bayezid I, Musa și Murad al II-lea l-au încercat, dar au eșuat15. Atunci puterea 

dumnezeiască a arătat unele semne neobișnuite și minunate, prevestitoare de 

mari schimbări, precum s-a întâmplat și la nașterea lui: cutremure neobișnuite și 

ciudate și zguduiri de pământ și semne cerești, tunete și trăsnete și furtuni și fulgere 

înfricoșătoare; și s-a văzut o lumină strălucitoare și multe semne, precum îi place 

Dumnezeirii să prevestească deseori, când se întâmplă prefaceri și schimbări mari în 

lume; și profeții ce poartă pe Dumnezeu întrânșii și ghicitorii și prezicătorii multele 

tâlcuiau și au prevăzut viitorul și arătau totodată că norocul și virtutea noului împărat 

va fi mai presus de toate și că domnia lui va fi cea mai mare întru toate și va întrece pe 

toți împărații dinaintea lui și se va deosebi nesfârșit de mult de ei în slavă și bogăție, în 

putere și fapte mari16.  

La scurt timp după ce s-a întors din Asia, Mehmed al II-lea a urcat pe tron 

și s-a preocupat de treburile statului: a început să cerceteze visteriile și tezaurele 

părintești; și a găsit comori nenumărate în argintărie, vase de aur, pietre scumpe și 

galbeni sume mari și le-a sigilat cu sigiliul lui personal și le-a pus înapoi în visterie17. 

Mai mult, a reînnoit tratatele și legăturile cu despotul Serbiei, dar nu din dorința 

de a trăi în pace, ci pentru a putea câștiga timp, căci așa cum spune istoricul 

Ducas, îmbrăca piele de miel, el care era lup, încă înainte de ce s-a născut18. A continuat 

să rezolve diferite probleme făcând o serie de concesii principilor creștini, 

                                                           
13 Critobul din Imbros, op.cit., p. 38. De la istoricul Laonic aflăm: Atunci când mergea la război, pornea 

cu capul înainte și pe timp de iarnă și prin toate greutățile cele mai mari, neținând seama deloc de osteneală și de 
primejdii, a se vedea Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, editor Vasile Grecu, Editura Academiei 
Republicii Populare Române, București, 1958, pp. 218-219.  

14 El a venit de la Manisa fără să întâmpine vreo opoziție sau obstacol și, conform frazei „Joi aduce speranță”, a 
urcat pe tronul sultanatului joi 16 august 1444... Un bărbat atât de curajos, încât în cursul evenimentelor nu a 
dormit până când nu au fost puse bazele împărăției, a se vedea Tursun Bey, „Tarih-i Ebu-l-feth”, în Vincent 
Déroche, Nicolas Vatin, Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans. Textes et documents, Anacharsis 
Éditions, Toulouse, 2016, p. 191.  

15 Alexander P. Kazdan, Alice-Mary Talbot, Anthony Cutler, The Oxford Dictionary of Bizantium, vol. 
II, Oxford University Press, New York-Oxford, 1991, p. 1330.  

16 Critobul din Imbros, op.cit., p. 40.  
17 Ducas, Istoria turco bizantină (1341-1462), ediție critică Vasile Grecu, Editura Academiei Republicii 

Populare Române, București, 1958, p. 286.  
18 Ibidem, p. 288. 
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bineînțeles, după cum îi dictau propriile interese: a încheiat un tratat de pace cu 

elenii și le-a dat teritoriul de la marginea mării din Asia; cu domnul tribalilor a făcut 

pace și pe fata aceluia, soția lui Amurat și mama sa vitregă a trimis-o tatălui, căutând 

să-i facă voie și i-a mai dat țara pe care a dorit-o19. După aceea a descoperit un alt 

copil al tatălui său, cam de opt luni, născut de fata sultanului de la Sinope 

Spentiar, pe care l-a sugrumat unul dintre dregătorii săi, Ali, după care l-a dat 

morții și pe însuși Ali, iar pe mama copilului, fără voia ei, a dat-o de soție lui Isac, robul 

tatălui său20. Tot istoricul Ducas (dar aceeași informație o regăsim și la istoricul 

Critobul din Imbros21) ne mărturisește că, la aflarea veștilor despre moartea lui 

Murad al II-lea și urcarea sultanului Mehmed al II-lea pe tron, romeii conduși 

de împăratul Constantin au trimis soli pentru a transmite condoleanțe, dar, mai 

ales pentru a-l felicita pentru preluarea puterii. Promisiunile făcute de Mehmed 

cu această ocazie îi oferă lui Ducas, a cărui fidelitate față de teoria politică 

bizantină nu poate fi pusă la îndoială, prilejul pentru a dezlănțui împotriva 

noului sultan, insistând asupra caracterului duplicitar al acestuia și a urii pe care 

o purta creștinilor: Mieii de lup, puii de vrabie pe șarpe, cei cu sufletul la gură pe însăși 

moartea lor. Acela însă, el vrăjmașul crucii și al celor ce cred în cel ce-au fost răstignit 

pe ea, ca un ucenic al satanei ce s-a schimbat în șarpe, și-a pus mască de prieten și 

primește solia și scrie tratate noi și jură pe Dumnezeul profetului mincinos și pe profetul 

cu același nume ca și el și pe cărțile lui spurcate și pe îngeri și pe arhangheli, că se leagă 

și rămâne până la capătul vieții lui în pace și bună înțelegere cu Constantinopolul și cu 

domnul Constantin împreună cu toate marginile și orașele de sub acea domnie22.  

Lumea dinafară, totuși, îl judeca după eșecurile avute la începuturile 

carierei sale, considerându-l un tânăr fără experiență, nepriceput, nu foarte 

instruit, care avea puține șanse să sporească realizările părintelui său. Doar că 

aparențele s-au dovedit înșelătoare, căci tânărul sultan se maturizase, primise o 

educație solidă și devenise un bărbat responsabil, capabil să conducă un imperiu 

atât de mare, căci și firea lui îl ajuta la aceasta bine, fiind energic și repede la toate; și 

                                                           
19 Laonic Chalcocondil, op.cit., p. 219; a se vedea și L. Bréhier, Le monde byzantin: vie et mort de Byzance, 

Éditions Albin Michel, Paris, 1969, p. 493.  
20 Ducas, op.cit., p. 286. Pe fratele său, venind la cârma împărăţiei, 1-a omorât, închizându-i răsuflarea în apă. 

Pe acesta l-a ucis paharnicul său, saraptar i se spune acestuia, care nu mult mai pe urmă şi-a dat obştescul sfârşit. 
Pe acest frate al său 1-a făcut aşadar să dispară astfel; pe cealaltă soţie a lui Amurat, fata lui Spender, a dat-o după 
un bărbat cu mare putere la Poartă, cu numele Isac, pe care 1-a făcut general-comandant al Asiei; şi se arăta faţă de 
acesta binevoitor în foarte largă măsură, a se vedea în Laonic Chalcocondil, op.cit., p. 219; a se vedea și Lord 
Kinross, op.cit., p. 74.  

21 Și mai întâi încheie un tratat de pace cu romenii și cu împăratul Constantin, după aceea și cu domnul Frigiei 
de sus și al Ciliciei Caraman, socotind deocamdată aceasta de folos pentru domnia lui, a se vedea în Critobul din 
Imbros, op.cit., p. 42.  

22 Ducas, op.cit., p. 288. 
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sufletul îi era pe măsura unui mare domnitor și împărat, dar mai ales îl mâna la aceasta 

marea lui înțelepciune23. Era frumos, cu o barbă scurtă și rotundă, cu nasul mic, 

acvilin și încovoiat, gura disprețuitoare cu buze pline și roșii, cu o pereche de ochi 

pătrunzători sub sprâncenele arcuite, nu foarte înalt, dar robust, puternic și chipeș, 

o prezență politicoasă, dar destul de rezervată24. Turbanul, care îi ascunde în 

totalitate fruntea, îi conferă un aer de severitate acestui tânăr care are o înfățișare 

autoritară și gânditoare25. Avea o fire rece, secretoasă26, astfel încât cei din jurul lui 

se simțeau stânjeniți, cu toate că a știut să le câștige respectul printr-o inteligență 

vie, energie și, mai ales, prin urmărirea scopurilor sale, exact principalele atuuri ale 

unei ambiții calculate care dorea să obțină puterea absolută cu orice preț27. Faptul că a 

avut o copilărie nefericită l-a făcut să nu aibă încredere în nimeni și să devină un 

om ascuns. Niciodată nu a urmărit să fie iubit, pentru că scopul lui principal era 

acela de a-și atinge propriile țeluri, cel mai important fiind cucerirea 

Constantinopolului28.  

Venețianul Jacopo Languschi îl descrie după cum urmează: plăcut la 

înfățișare, cu o talie întrecând cu puțin pe cea mijlocie. Purtând armele cu noblețe, el 

inspiră mai degrabă teamă decât respect. El râde arareori. Distant și închis în sine, nu 

știi niciodată ce gândește. Poate fi binevoitor când vrea, în special cu artiștii cu care îi 

place să se întâlnească. Cu o generozitate de senior, dornic de a ști, viteaz și încăpățânat, 

el nu năzuiește la nimic altceva decât la renumele lui Alexandru29. Un alt venețian, 

Nicola Sagundino are, de asemenea, numai cuvinte de laudă la adresa sultanului 

Mehmed al II-lea: este liniștit și cumpătat, neplăcându-i nici ridicolul, nici gluma, cu 

atât mai puțin vinul și petrecerile. El face întotdeauna ceva sau se gândește la ceva, este 

veșnic în mișcare. Dacă situația cere să fie de față, nu numai că aleargă, ci pare că zboară, 

fără ca greutățile călătoriei sau vremea rea să-l împiedice30. Putem observa, după 

spusele diferiților autori că, Mehmed al II-lea era o persoană foarte inteligentă, 

echilibrată și, mai cu seamă, abilă și iscusită. Avea o ambiție de nedescris, era 

foarte curios, dornic să afle cât mai multe lucruri noi, fiind însuflețit de o 

                                                           
23 Critobul din Imbros, op.cit., p. 42.  
24 Alți autori îi completează portretul: figură prelungă și palidă, ochi pătrunzători, sprâncene îmbinate, păr 

cârlionțat și lung, inteligența lui e ageră și adâncă, curiozitatea nepotolită, a se vedea în André Clot, op.cit., p. 
20. 

25 Ibidem.  
26 Purtările îi erau impunătoare și mai degrabă distante, afară numai când întrecea măsura la băut, pentru că 

împărtășea gustul nelegiuit al familiei sale pentru băutură, a se vedea în Steven Runciman, op.cit., p. 91.  
27 Lord Kinross, op.cit., p. 75.  
28 Nimeni din câți îl cunoșteau nu s-ar fi încumetat să spere că acest teribil tânăr își va îngădui vreodată să se 

lase abătut de la sarcinile pe care singur își propusese să le împlinească; dintre acestea cea dintâi și cea mai de seamă 
era cucerirea Constantinopolului, a se vedea în Steven Runciman, op.cit., pp. 88-91.  

29 André Clot, op.cit., p. 20.  
30 Ibidem.  
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formidabilă dorință de putere, iar istoricul Critobul din Imbros l-a lăudat pentru 

calitățile sale (dreptate, generozitate, curaj), precum și pentru patronajul 

comerțului, al meșteșugului și al activității de construcție31. Cel care fusese un 

tânăr neștiutor și needucat devenise acum un bărbat pe care l-au maturizat și 

transformat numeroșii ani de cugetare, lectură, răspunderi militare și 

administrative.  

 Mehmed al II-lea a început să își manifeste din ce în ce mai mult interesul 

pentru problemele imperiului pe care îl conducea, astfel că a dat startul 

organizării întregii împărății, luând din scurt satrapiile (pașalâcurile) tuturor 

neamurilor de sub mâna lui; și pe unii din satrapi (guvernatori) i-a îndepărtat, pe alții 

i-a numit din nou, care i s-au părut că se disting de alții prin pricepere militară, 

înțelepciune și îndeosebi prin dreptate; căci înainte de orice a avut grijă ca țara de sub 

mâna lui să fie administrată cât mai bine și mai cu dreptate32. A studiat listele și marile 

unități ale armatei de cavalerie și infanterie, precum și oastea întreținută din 

visteria împărătească33. Pe lângă acestea, a început să depoziteze arme și săgeți, 

precum și toată muniția și pregătirea de care avea nevoie pentru război. 

Mehmed al II-lea era interesat de orice nouă dezvoltare a științei militare și era 

foarte decis să le ofere trupelor sale cele mai noi armamente disponibile. El însuși 

studiase manuale tehnice despre construirea fortărețelor moderne și a 

mașinăriilor de asediu, consultându-se cu numeroși experți în armament34. A 

dispus de o uriașă putere de foc, de necrezut pentru acel timp, însă, cel mai 

important era că sultanul deținea un tun foarte puternic35, a cărei construcție a 

marcat începutul unei noi epoci în arta războiului36.  

Pentru a oferi o siguranță mult mai mare întregii împărății, dar și pentru 

a-și urmări propriile interese, s-a hotărât să zidească o cetate puternică pe partea 

europeană a Bosforului, în fața cetății aflate în partea asiatică, pentru a lega, 

astfel, ambele continente. După ce a pus bazele cetății, a început să o înzestreze 

cu tot felul de arme, săgeți, arcuri și sulițe, precum și cu scuturi de dimensiuni 

mai mici sau mai mari; pe lângă aceasta, înarmează toate crenelurile turnurilor mai 

mici între ele și bastioanele, cu tunuri mai mari și mai mici, aruncătoare de bolovani37. 

Cu alte cuvinte, a reușit să construiască o puternică fortificație, care lega cele 

                                                           
31 Alexander P. Kazdan, Alice-Mary Talbot, Anthony Cutler, op.cit., p. 1331.  
32 Critobul din Imbros, op.cit., p. 42.  
33 Avea foarte mare grijă de curtea militară împărătească și a început să-i crească numărul.  
34 Lord Kinross, op.cit., p. 90.  
35 Elizabeth Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack, The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford 

University Press, 2008, Oxford – New York, p. 292.  
36 Tagliacozzo scria: Sultanul are tunuri atât de mari și de înfiorătoare încât este adevărat că niciodată oamenii 

nu au făurit unele asemănătoare, a se vedea în André Clot, op.cit., p. 29.  
37 Critobul din Imbros, op.cit., p. 54.  
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două continente și care era, practic, de necucerit, numind comandant pe unul 

dintre oamenii lui cei mai de încredere, iar la tunuri a pus oameni care să se 

folosească de ele cu pricepere.  

Dar, planul care-l preocupa mult mai mult pe sultan și pe care socotea că 

trebuie să-l ducă la îndeplinire fără amânare era acela de a porni războiul 

împotriva romeilor și a împăratului Constantin, pentru cucerirea 

Constantinopolului38: căci se gândea, ceea ce și era, că, dacă o va cuceri cu orice preț și 

s-ar face stăpân peste totul ce e în oraș, atunci nu va mai fi nici o piedică, în puțin timp 

să le străbată toate celelalte și să și le supună, pornind dintr-însul ca dintr-o cetate a 

întregii lumi. De aceea nu mai putea fi oprit și socotea că nu mai e bine să rămână la 

aceeași stare de lucruri și să țină pace, ci credea că repede trebuie să înceapă război și să 

cucerească orașul39. În aceste condiții, a hotărât să își adune toți oamenii și să îi 

îndemne la cucerirea capitalei Imperiului Bizantin, cu un discurs demn de 

marele sultan. La 26 martie 1453, necredinciosul a adunat imediat o armată puternică 

și mare și a venit cu ea să asedieze orașul40. Mehmed a început asediul și l-a condus 

cu energie și ingeniozitate tactică. De câți oameni dispunea oare sultanul în 

ajunul asedierii Constantinopolului? Cifrele indicate de contemporani merg de 

la 160.000 (Barbaro) până la 400.000 (Ducas, Chalcocondil) și chiar 700.000 

(Abraham din Ankara)41.  

Pe tot parcursul asediului, Mehmed al II-lea a fost lăudat de Critobul din 

Imbros pentru modul cum și-a organizat armata, pentru îndemnurile adresate 

soldaților săi, pentru sagacitate, curaj și vitejie. Dar alți istorici, printre care se 

numără și Ducas, îl considerau un mare inamic, un om fără suflet, un uzurpator 

al puterii imperiale bizantine, cu alte cuvinte un tiran desăvârșit42. Din discursul 

ținut cu câteva zile înaintea ultimului asalt se poate deduce dorința înflăcărată 

de a lupta până la final, de a cuceri orașul pe care și-l dorea de atâta timp și 

pentru care a plănuit totul pas cu pas: ...Nu pentru aceasta deci v-am chemat, ci 

                                                           
38 A fost bântuit zi și noapte de această preocupare, a se vedea în L. Bréhier, op.cit., p. 493. 
39 Critobul din Imbros, op.cit., p. 56.  
40 Nestor Iskander, „Histoire de la prise de Constantinople par les Turcs”, în Vincent Déroche, 

Nicolas Vatin, Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans. Textes et documents, Anacharsis Éditions, 
Toulouse, 2016, p. 410.  

41 Istoricii turci din secolele al XV-lea și al XVI-lea se mărginesc să vorbească de un „fluviu de foc”, un „fluviu 
care se preface într-o mare nesfârșită” (Tursun Bey) și de „războinci la fel de mulți ca stelele” (Sa'ad ed-Din), a se 
vedea în André Clot, op.cit., p. 30.  

42 Tiranul însă a spus: Nu se poate să mă retrag. Sau eu iau oraşul sau oraşul mă ia pe mine, viu sau mort. De 
vrei să te retragi din el cu pace, îţi dau Peleponezul şi, cât despre înşişi fraţii tăi, le voi da alte ţinuturi şi vom fi 
prieteni. Dacă însă nu mă vei lăsa să intru cu pace şi o să-mi fac intrarea prin luptă, pe toți marii tăi dregători şi cu 
tine îi voi trece prin sabie, iar întreg poporul celălalt îl voi lăsa pradă oricui vrea din armata mea; mie mi-i de ajuns 
oraşul gol, a se vedea în Ducas, op.cit., p. 344.  
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numai să amintesc mai întâi că și tot binele ce-l aveți acum, l-ați dobândit împreună cu 

mine, nu fiind lăsători și nepăsători, ci numai muncind din greu și cu mari lupte și 

primejdii și că mai degrabă aveți o răsplată a vitejiei și bărbăției voastre decât un dar al 

norocului43. Consemnat și de alți autori creștini44, același discurs este plin de 

promisiunile pe care le face soldaților săi, pe care caută să-i mobilizeze la luptă 

prin prezentarea gloriei și a câștigurilor pe care le vor obține prin jefuirea 

bogățiilor orașului, care era, totuși, departe de prosperitatea de altădată: Cetate 

mare și cu mulți locuitori, reședință împărătească a romanilor de altădată, ajunsă la 

culmea îndestulării, fericirii și a măririi, devenită capitală a lumii întregi, vouă vă o dau 

acum spre pradă și jaf, avuție nesfârșită, bărbați, femei, băieți și toată cealaltă podoabă și 

avere dintr-însa. De toate acestea voi vă veți împărtăși, ca la o masă mare strălucită, și 

din toate acestea voi vă veți îndestula și copiilor voștri le veți lăsa avere multă; și lucrul 

cel mai mare e că veți cuceri un oraș ca acesta, al cărui renume a umplut lumea întreagă. 

Fiți deci bărbați de ispravă și voi înșivă și îndemnați și pe toți cei cu voi să vă urmeze 

vitejește și să se apuce de împlinirea datoriei cu toată râvna și cu toată silința, gândindu-

se că trei sunt pricinile unei lupte cu izbândă: să vrei, să nu te faci de rușine și să asculți 

de conducători45. 

 La data de 29 mai 1453, Constantinopolul avea să fie cucerit de otomanii 

conduși de sultanul Mehmed al II-lea46 care se aude strigând în zare: Dragi 

prieteni, în mâna noastră e orașul, în mâna noastră acum! Oamenii fug de noi, nu mai 

pot rezista. Zidul e golit de apărători. Încă puțină încordare și orașul e cucerit. Nu vă 

lăsați deci moale, ci înaintați cu însuflețire; fiți bărbați de ispravă și eu împreună cu 

voi!47. Chiar dacă ne raportăm la un istoric turc (Tursun Bey), ar fi păcat să nu îi 

facem cunoscută descrierea splendidă, în câteva versuri, despre marele sultan 

Mehmed al II-lea: Acest Muhammad în vremea sa a fost sigiliul ușii profeției / Acest 

Muhammad era atunci un simbol al evlaviei // Acest Muhammad a fost o călăuză trimisă 

de Dumnezeu întregului popor / Acest Muhammad a deschis apoi ușa spre difuzia 

harului // Acest Muhammad a venit de la Dumnezeu ca semn al harului pentru ambele 

lumi / Acest Muhammad a fost umbra harului lui Dumnezeu pentru oameni48.  

 A urmat o perioadă dezastruoasă pentru romei, zile în care Mehmed al II-lea și-

a arătat adevărata față, permițând oștenilor săi cele trei zile de pradă la care aveau 

                                                           
43 Critobul din Imbros, op.cit., p. 122.  
44 Informația este confirmată de Isidor de Kiev, care afirmă că turcul foarte crud a proclamat de trei ori 

armatei sale că orașul nenorocit va fi predat devastării și jefuirii atunci când va fi luat, a se vedea în Isidor de 
Kiev, op.cit., p. 594. 

45 Critobul din Imbros, op.cit., p. 122-124.  
46 Georgios Sphrantzes, op.cit., p. 97.  
47 Critobul din Imbros, op.cit., p. 138; a se vedea și André Clot, op.cit., p. 48.  
48 Tursun Bey, op.cit., p. 217.  
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dreptul, iar aceștia s-au și revărsat în întregul oraș. Chiar Critobul din Imbros 

descrie aceste evenimente din perspectivă creștină și povestește cu patimă ce s-

a întâmplat când turcii au năvălit în oraș, consemnând cruzimea, furia și 

încrâncenarea cuceritorilor, amploarea jafului, crimele și atrocitățile comise 

asupra creștinilor, indiferent de vârsta sau sexul acestora: ...alții aleargă la jefuirea 

locașurilor sfinte, alții se răspândesc prin clădirile publice și prin casele particularilor, 

prădând, jefuind, cărând, omorând, bătându-și joc și luând robi, bărbați, femei și băieți, 

bătrâni și tineri, preoți și călugări, toată vârsta și starea într-un cuvânt. Și era un 

spectacol îngrozitor și jalnic, și mai presus de orice tânguire, femei tinere și cuminți, 

nobile și din case mari și fecioare cuviincioase și strălucitor de frumoase, fecioare pe care 

ochi de bărbat nu le-a zărit până atunci deloc, unele târăte cu forța fără nici o milă de 

prin camere și răpite ce nerușinare, iar altele încă în somn, li s-a arătat ca un vis rău, 

bărbați năpustindu-se cu săbiile scoase și mâinile pline de sânge, furioși de mânie, cu 

ochii sălbatici de ucigași, porniți fără rușine spre orice lucru rău, ca unii ce erau o 

adunătură amestecată din toate națiile și neamurile și stările, ca niște fiare sălbatice 

sărind neîmblânzite prin case și târând cu cruzime și scoțând și sfâșiind și siluind și cu 

rușine ducându-le și bătându-și joc pe la răspântii. Copiii plăpânzi sunt smulși cu 

cruzime de lângă mamele lor, tinere femei sunt despărțite fără milă de bărbații, cu care 

de curând s-au căsătorit49. Aflăm de la istoricul Ducas faptul că vasele cuceritorilor 

erau pline cu prada luată de la bieții greci, veşminte de mult preţ, vase de aur, argint, 

aramă şi cositor, cărţi fără de număr50, în timp ce unii tirani purtau veşminte 

bisericeşti şi mâncau fructe şi beau vin din sfintele potire51.  

La scurt timp după aceea, Mehmed a început procesul de reconstrucție și 

repopulare, perioadă în care l-a numit patriarh pe Gennadios Scholarios52. 

Stăpânirea acestui oraș, „mărul roșu” al turcilor musulmani, conferea tânărului 

                                                           
49 Critobul din Imbros, op.cit., p. 142. Istoricul Ducas, în schimb, este mult mai afectat de aceste 

evenimente, spunând: Cine ar putea povesti nenorocirea de acolo? Cine va povesti plânsetele și țipetele copiilor și 
lacrimile cu strigăt mare ale mamelor și vaietele părinților ce s-au făcut atunci? Cel din urmă turc căuta pe cea mai 
delicată. Pe cea mai frumoasă între călugărițe o apuca mai întâi unul, altul însă mai mare și mai tare smulgându-i-
o, o lega. Pricină de a fi apucată și târâtă erau cozile părului, descoperirea pieptului și a sânilor, înălțarea brațelor. 
Erau grăbiți răpitorii, răzbunătorii lui Dumnezeu; și într-o singură oră se puteau vedea toți legați, bărbații cu 
funiile, femeile cu basmalele lor. Și plângeau și se văitau și cine să se îndure nu era, a se vedea în Ducas, op.cit., 
p. 366; a se vedea și Laonic Chalcocondil, op.cit., p. 232; de asemenea, Steven Runciman, op.cit., p. 169.  

50 Ducas, op. cit., p. 390. 
51 Ibidem, p. 392. Și de la istoricul Laonic Chalcocondil aflăm că prada luată de turci era una foarte 

consistentă și că mult aur şi argint a fost scos din oraş şi era dus în tabără şi era mulţime mare de pietre scumpe şi 
locul era plin de veşminte de tot felul, ... încât mulţi ieniceri nu mai ştiau ce să facă de atâta belşug de bogăţie, pentru 
aceasta și pentru întreaga amploare a jafului și semnificația distrugerii edificiilor, din perspectivă 
bizantină, a se vedea M. Dobre, „Grecii din Constantinopol după cucerirea otomană din 1453”, în Studii 
bizantine, nr. 3/2012, UER Press, București, 2013, pp. 57-66. 

52 Elizabeth Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack, op.cit., p. 292.  
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sultan, încununat de o glorie nemăsurată, puterea absolută asupra întregului 

imperiu53. Singuratic și măreț, sultanul otomanilor va fi un autocrat de esență 

aproape divină, asemănător califilor din epoca abassidă. Autoritatea sa nu va 

mai avea de acum înainte alte hotare decât cele impuse de Șeriat – legea 

musulmană – și de o opinie publică ușor de impresionat, mai ales la Istanbul54. 

El avea să fie, din momentul cuceririi, apărătorul religiei, care prezenta cuvântul 

lui Mahomed celor ce nu îl știau, întemeietorul imperiului universal și stăpânul 

întregului Univers: Nu trebuie să existe pe lume decât o singură împărăție, cu o 

singură credință și cu un singur suveran55.  

Sarcina cea mai presantă a Cuceritorului era readucerea la viață a orașului 

a cărui menire era să devină cea mai mare capitală a lumii, simbol al ambițiilor 

lui Mehmed de a constitui un imperiu universal56. Gunoiul de pe străzi a fost 

curățat imediat, zidurile au fost reparate și s-a instalat o nouă administrație, 

desigur, după model otoman. Critobul din Imbros, martor ocular, face 

cunoscute toate poruncile sultanului: Pune și temelia palatului împărătesc, alegând 

locul cel mai larg și mai frumos din oraș. Mai poruncește să zidească o cetățuie puternică 

pe aproape de Poarta de Aur, pe locul unde a fost odinioară cetățuia împăraților 

(bizantini). Pe această cale împăratul căuta să aibă oarecum grijă de soarta robilor, spre 

a avea cu ce să se întrețină și, economisind, să se poată răscumpăra de la stăpânii lor și 

devenind liberi, să se așeze cu locuința în oraș; și nu numai atâta, ci și multă iubire de 

oameni și pornire de a face bine și apoi încă și mărinimie împărătească a arătat față de 

toți ceilalți, dar mai ales față de acești robi de război, miluindu-i și cu generozitate 

făcându-le bine zi de zi57. Și istoricul continuă: ...dă iar porunci să se repare cât mai 

repede podurile peste golfurile Atira și Reghion, precum și alte drumuri ce duceau spre 

Constantinopol. Pune să se clădească și hanuri și hoteluri pe lângă drumuri, ca să aibă 

călătorii ce vin pe uscat la Constantinopol, unde trage și se odihni; și a mai orânduit să 

se construiască în mijlocul orașului pe aproape de palatul împărătesc, o hală foarte mare 

și frumoasă58, pusă la adăpost prin ziduri foarte puternice pe dinafară și împărțită pe 

dinăuntru în compartimente mari și frumoase având acoperiș lucrat din cărămizi arse și 

pietre lucitoare; și să se clădească băi strălucite și somptuoase și să se aducă dinafară apă 

                                                           
53 André Clot, op.cit., p. 65. 
54 Ibidem.  
55 Ibidem, p. 66.  
56 Halil Inalcik, Donald Quataert, An Economic and Social History og the Ottoman Empire, vol. I, 1300- 

1600, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 18. 
57 Critobul din Imbros, op.cit., pp. 170-172; a se vedea și Ducas, op.cit., p. 424.  
58 Pe lângă Aya Sofya, prima mare moschee din Istanbul, Mehmed Cuceritorul a poruncit să se construiască 

un „bedestan”, un bazar mare sau o piață acoperită, cu câteva sute de buticuri și camere de depozitare, împreună cu 
alte mii de prăvălii pe străzile și piețele din jur, a se vedea în Lord Kinross, op.cit., p. 95.  
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în oraș din belșug prin apeducte; și multe altele de acestea a poruncit să se facă pentru 

înzestrarea și împodobirea orașului și pentru folosul și trebuințele locuitorilor și pentru 

alte înlesniri59.  

Și pentru că o dragoste atât de puternică de acest oraș i-a cuprins sufletul, ca să-

l vadă din nou așezat în starea de putere de mai înainte și de strălucită mărire60, el însuși 

a ales cel mai frumos teren din oraș și mult mai la vedere față de altele, 

poruncește să se construiască o geamie: Frumusețea și mărimea, să se ia la întrecere 

cu cele mai mari și mai frumoase biserici ce erau de mai înainte în oraș61. Și, pentru că 

își dorea ca orașul să fie la fel de puternic ca înainte, a mai poruncit să i se 

construiască și un palat de reședință la marginea mării: un palat strălucitor de toate 

și mai minunat decât cele de mai înainte, prin înfățișare și mărime, prin somptuozitate 

și frumusețe aleasă62. Iar lângă geamie a hotărât să se mai zidească azile pentru 

săraci și case de adăpost și băi, căutând să fie utile și totodată frumoase și mărețe. 

Pe lângă acestea, a poruncit să i se mai construiască case strălucite și somptuoase și 

sădețe lângă ele grădini, bogate în tot felul de pomi și plante, în măsură să fie o podoabă 

și să ofere o plăcere și desfătare63.  

Mehmed al II-lea nu a fost preocupat numai de problemele externe ale 

imperiului, ci și de cele interne, încercând să clădească un nou stat cu instituții 

administrative, legale, economice și sociale puternice. Pentru a asigura dinastiei 

perpetuarea suveranității ei divine, a legiferat practica fratricidului, care era deja 

frecvent întâlnită în imperiu: Pentru binele statului, acela dintre fiii mei căruia Allah 

îi va acorda sultanatul își va ucide frații cu deplina respectare a legii. Aceasta a întrunit 

                                                           
59 Critobul din Imbros, op.cit., p. 188.  
60 Ibidem, p. 248.  
61 Ibidem, p. 238.  
62 Ibidem. Mehmed și-a construit propria lui mare moschee, cu opt medrese unde studiau în fiecare zi șase sute 

de studenți, cu o școală pentru copii, o bibliotecă, două case de oaspeți pentru călători, un refectoriu, cu bucătării 
unde săracii primeau zilnic hrană și un spital în care bolnavii erau tratați gratuit de către un specialist în ochi, un 
chirurg, un farmacist și bucătări care pregăteau zilnic hrana la indicațiile doctorilor. Așa arăta educația gratuită și 
serviciile de sănătate ale statului islamic medieval prosper, a se vedea în Lord Kinross, op.cit., p. 95. Un alt 
istoric vorbește despre preocuparea sa pentru sistemul de educație, dar nu numai, deoarece el a construit 
un spital pentru bolnavi, indiferent dacă erau oameni de rând sau nobili, pe care l-a dotat cu medici talentați, slujitori 
de încredere și poțiuni eficiente. A construit o bucătărie publică mare, ale cărei mâncăruri erau destinate, de două 
ori pe zi, trecătorilor, săracilor și locuitorilor din cartier, a se vedea în Tursun Bey, op.cit., pp. 226-227; a se vedea 
și Așikpașazade, „Tevarih-i al-i Osman”, în Vincent Déroche, Nicolas Vatin, Constantinople 1453. Des 
Byzantins aux Ottomans. Textes et documents, Anacharsis Éditions, Toulouse, 2016, p. 350. 

63 Critobul din Imbros, op.cit., p. 238. Și pretutindeni curgea belșug de ape reci, bune de băut și străvezii de 
limpezi; încă și cârduri de păsări bune de mâncat și de cele cântătoare ciripeau în toate părțile, de parcă ar fi vorbit 
întreolaltă, și soiuri de animale blânde și sălbatice creșteau prin grădinile, care erau împodobite și înzestrate din 
belșug și cu multe alte lucruri frumoase, câte sunt în măsură să formeze un ornament și totodată să-ți facă o bucurie 
și plăcere și desfătare. Și astfel au fost săvârșite acestea cu multă ambiție și în chip somptuos de către sultan, a se 
vedea în Ibidem, pp. 332-334.  
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acordul majorității juriștilor64. Etnicii turci din administrație au fost înlocuiți cu 

creștini islamizați, iar Marele Vizir deținea acum întreaga putere, fiind omul de 

bază al sultanului. Codul lui Mehmed al II-lea, denumit Kanun, reflecta tradițiile 

statului turc și includea, printre altele, și obiceiurile și protocolul de la curtea 

sultanului, cu ierarhia ei rigidă, cu pompa, luxul și ceremonialul elaborat, care 

datorau atât de mult modelului bizantin. Tradiționalele urale de salut adresate 

sultanului semănau cu aclamațiile în onoarea basileului bizantin, iar supușii 

acestuia slujeau ca sclavi ai noilor stăpâni. Unele dintre cronicile contemporane 

bizantine se referă la sultan folosind titlul de basileu65, el chiar a preluat titlul de 

Caesar și, ca urmare a cuceririi Constantinopolului, a fost considerat drept 

succesorul legitim al împăraților romeilor66, de la care a moștenit și unele dintre 

calități, precum generozitatea și filantropia, manifestate prin grija pe care o 

poartă orașului cucerit și tuturor locuitorilor săi, prin construirea unor edificii 

de utilitate publică. La fel ca în Bizanț, probleme precum ceremonialul de la 

curte, vestimentația și eticheta erau puse la punct în detaliu67. 

Din punct de vedere cultural, Mehmed al II-lea a fost un om citit, cult, căruia 

i-a plăcut să se înconjoare de intelectuali, de persoane de la care avea ce să învețe. 

Se înconjoară, de asemenea, de cărturari din Apus și Răsărit, care îl pun în contact 

cu filosofi și istorici ai Antichității. Astfel, devine un admirator al civilizației Greciei 

clasice68, pe care a respectat-o întotdeauna69 și începe să dobândească gustul artei, 

în special acela pentru medalii. Stabilește, de asemenea, legături cu cărturari și 

teologi din lumea islamică, de la curțile din Samarkand, Herat, Tabriz și ale emirilor 

                                                           
64 Lord Kinross, op.cit., p. 114. 
65 Critobul din Imbros, op.cit., passim; Laonic Chalcocondil, op.cit., passim. 
66 Halil İnalcık, „The Policy of Mehmed II Toward the Greek Population of Istanbul and the 

Byzantine Buildings of the City”, în Halil İnalcık, The Ottoman Empire. Conquest, Organization and 
Economy, Collected Studies, Variorum Reprints, London, 1978, p. 233.  

67 Astfel, se atribuie o și mai mare strălucire celor două bayram-uri, subliniindu-se cu tărie că însuși 
sultanul se află în centrul tuturor ceremoniilor. Este voința mea imperială, poruncește el, ca pentru sărbătorile 
bayram-ului să se ridice un tron în fața sălii Divanului și acolo să aibă loc ceremonia sărutării mâinii. Vizirii mei, 
kadiasker-ul meu și defterdar-ul trebuie să stea în picioare în spatele meu. Strigătorul dărilor (hoca) stă în picioare 
în fața vizirilor, kadiasker-ul, defterdar-ul și aprozii îmi sărută mâna ca și sancakbey-i și muteferrika. Se mai 
prevedea că sultanul trebuie să ia masa singur. Un alt articol al Codului îi obligă pe marii dregători să-l însoțească 
în expediții cu scopul de a imprima o mai mare strălucire prezenței sale, a se vedea în André Clot, op.cit., pp. 
244-245.  

68 Poseda toată știința arabilor și perșilor și tot cât a fost tradus din grecește în limba arabă și persă, adică scrierile 
filosofilor peripatetici și stoici, având ca dascăli pe cei mai de seamă învățați în astfel de științe dintre arabi și perși, 
a se vedea în Critobul din Imbros, op.cit., p. 42.  

69 Critobul din Imbros îl consideră pe Mehmed „filoelen” datorită admirației sale pentru greci și, cu 
ocazia vizitării Atenei, pe care atunci când a văzut-o s-a minunat și a găsit cuvinte de laudă, mai ales despre 
Acropole și urcându-se pe ea, se uimea și, după ruine și rămășițe, ca un împărat mare și înțelept, judeca cum trebuia 
să fi fost în realitate în vechime, a se vedea în Ibidem, p. 232.  
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Anatoliei. Se ocupa și de filosofie și în fiecare zi se întâlnea cu cei mai de seamă oameni 

de știință și profesori, căci are pe lângă sine nu puțini, și cerceta și discuta filosofie împreună 

cu ei și se interesa de doctrinele filosofice, îndoesebi de ale aristotelicilor și ale stoicilor70. 

Cunoștea diferite limbi, dintre care araba, persana, foarte probabil una din limbile 

sud-slave și, desigur, greaca.  

Mehmed al II-lea a murit la 3 mai 1481, la vârsta de 49 de ani, pe când se 

afla la Tekfur Cayri, pe malul asiatic al Mării Marmara. Împlinindu-și marea 

dorință, cucerirea Constantinopolului, a moștenit de la basileii bizantini idealul 

unei domnii asupra întregii lumi, sfidând Vestul și devenind Suveran peste Două 

Pământuri și peste Două Mări, Rumelia și Anatolia, Mediterana și Marea Neagră71. 

Imaginea sa, așa cum poate fi ea desprinsă din sursele bizantine contemporane, 

este, fără îndoială, una contradictorie, dictată, pe de o parte, de educația primită, 

pe de altă parte de interesele personale ale fiecărui autor sau de cele ale grupului 

din care făcea parte. Astfel, cu toate că este admirat și lăudat de unii istorici, mai 

ales de Critobul din Imbros, grecul care intră în serviciul sultanului și scrie o 

lucrare dedicată acestuia, a fost aspru criticat de alți autori bizantini, care vedeau 

în el pe conducătorul necredincioșilor și dușmanul creștinilor72, vrăjmaşul crucii şi 

ucenic al satanei73, un adevărat barbar, cu care nu se putea stabili niciun dialog și 

în cuvântul căruia creștinii nu puteau avea încredere. 

                                                           
70 Ibidem, p. 334.  
71 Lord Kinross, op.cit., p. 90.  
72 Georgios Sphrantzes, op. cit., p. 127, respectiv p. 77. 
73 Ducas, op. cit., p. 288. 
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Abstract: Iconography in the Romanian space is an element of continuity of 

Byzantine culture in the European space. The most interesting wall passages are found in 

northern Moldova, more precisely at the monasteries Humor, Voroneț, Moldovița, Sucevița, 

Arbore etc.The exterior frescoes, masterfully made by the painters from the court of Stephen 

the Great, Petru Rareș, Ieremia Movilă, etc. left historians vast research topics. One of the 

most debated frescoes is that of the Siege of Constantinople. Due to the besieging army 

represented in the form of Ottoman Turks, Romanian and foreign historians have stated 

several theories related to this mural passage. Historians have tried to show that we are 

dealing with various representations of the Siege. Among the most common are the theories 

about the siege of 1453 and the one of 626. In the present research, we will classify the theories 

and ideas issued in an attempt to establish what siege we are dealing with. 

Keywords: ecclesiastical art, the siege of Constantinople, besieging army, Akathist 

Hymn, oral history, nationalist theory.  

 

Iconografia medievală din spațiul românesc reprezintă un element de 

cultură bizantină care s-a făcut remarcat și după destrămarea Imperiului 

Bizantin. Opere de artă de o valoare inestimabilă au fost realizate și lăsate 

posterității în spaţiul românesc prin grija unor domnitori care au îmbinat 

frumosul și arta cu religia și credința ortodoxă. Realizate cu o mare finețe și 

măiestrie, picturile murale din Moldova de nord sunt recunoscute la nivel 

internațional pentru unicitatea lor, importanța lor artistică și valoare istorică 

inestimabilă. Totuși intemperiile vremii și timpul neiertător au degradat o bună 

parte din aceste monumente iar frescele, în special cele exterioare, sunt 

deterioare. Cele mai bine conservate fresce le întâlnim la mănăstirile Humor, 

Voroneț, Moldovița și Sucevița. Aceste mănăstiri au conservate în fresca 

                                                           
 Doctorand, Anul III, Școala Doctorală a Facultății de Istorie, Universitatea din București, 

coordonator prof.univ.dr. Viorel Panaite, Facultatea de Istorie, Universitatea din București. 
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exterioară pasaje murale impresionante ce exprimă elemente din viața 

religioasă, pasaje biblice, reprezentări ale Fecioarei Maria, sfinților etc. Printre 

cele mai interesante pasaje murale amintim Judecata de Apoi de la Mănăstirea 

Voroneț, Asediul Constantinopolului de la Mănăstirea Moldovița, Viața 

Sfântului Nicolae de la Mănăstirea Humor și Scara Virtuților de la Mănăstirea 

Sucevița. 

Încă de la începutul secolului al XX-lea pentru istorici frescele din 

Moldova de nord au reprezentat un subiect de cercetare. Pe lângă istoricii 

români au fost și istorici străini interesați de originalitatea frescelor și 

complexitatea lor. Una din temele intens dezbătute este reprezentată de Asediul 

Constantinopolului. Acest pasaj mural a atras atenţia cercetătorilor în condițiile 

în care armata asediatoare de la Humor și Moldovița este pictată drept oștirea 

Imperiului Otoman. În aceste condiții, istoricii s-au lansat în elaborarea de teorii 

prin care au încercat să stabilească asediul pe care pictorii moldoveni l-au redea 

în opera lor iconografică. Cercetând istoriografia Asediului Constantinopolului 

am împărțit studiile realizate în trei categorii pe care le voi analiza în cele ce 

urmează. 

Prima teorie am numit-o Asediul din 1453 și enunțarea ideii naționaliste. Au 

fost istorici care au considerat că avem de-a face cu reprezentarea ultimului 

asediu asupra capitalei bizantine în condițiile în care turcii otomani sunt pictați 

drept armata asediatoare. De la această idee au fost formulate idei naționaliste 

în care pasajul a fost legat de istoria Moldovei și de relațiile sale cu Imperiul 

Otoman.  

Chiar înainte ca Bucovina să revină la patria mamă, Nicolae Iorga, în 

lucrarea sa, Neamul Româneasc în Bucovina, realizează o descriere a mănăstirilor 

și a locurilor importante din această regiune. Ajuns la Moldovița, Nicolae Iorga 

ne oferă viziunea sa asupra frescelor interioare și exterioare, ajungând astfel și 

la asediul Constantinopolului. Istoricul vede în acest pasaj mural asediul din 

1453 după mica descriere pe care o realizează și anume: ”Păstrarea e desăvârșită, 

și luptele pentru cucerirea Țarigradului, atacat de Ieniceri călări și de Spahii cu cealmale 

par zugrăvite ieri1.” O lucrare mai complexă care oferă o prezentare a frescelor 

murale din interior și exterior ale mănăstirilor bucovinene este opera istoricului 

Wladislaw Podlacha. Acesta oferă o descriere, nu detaliată, asupra asediului 

Constantinopolului și nuanțează ideea că avem de aface cu asediul final realizat 

de Mahomed al II-lea. Istoricul polonez face totuși diferența dintre 

                                                           
1 Nicolae Iorga, Neamul românesc în Bucovina, Editura Institutului de Arte grafice Minerva, București, 

1905, p. 102. 
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reprezentările de la mănăstirile Moldovița și Humor și asediul realizat la 

Biserica din Arbore. Podlacha în schimb ne oferă o descriere amănunțită asupra 

pasajului mural ce înfățisează Judecata de Apoi de pe frescele mai multor 

ansambluri mănăstirești2.  

Reprezentarea Asediului Constantinopolului a dus inclusiv la expunerea 

unor idei de natură naționalistă. Istoricul de artă, Sorin Ullea a concluzionat că 

în fresca Asediului Constantinopolului de la Moldovița (figura 1) și Humor 

(figura 2) avem de-a face cu punerea în scenă a asediului din 1453. Acesta 

compară lupta bizantinilor cu rezistența moldovenilor împotriva dominației 

otomane. Ullea combate ideea reprezentării asediului avaro-persan și consideră 

că pictorii au adaptat pictarea acestuia la situația Moldovei din perioada 

domniei lui Petru Rareș. Acesta este de părere că însăși cetatea 

Constantinopolului înfăţişată în frescă este în realitate o expunere a cetății 

Sucevei și a poporului moldovean care a căutat eliberarea de sub dominație 

otomană printr-un miracol al Fecioarei Maria3. Istoricul Virgil Vătășianu susține 

în studiul său că reprezentarea Asediului în realitate simbolizează o invocare a 

ajutorului Fecioarei Maria în lupta pe care Moldova o ducea cu dominația 

otomană4. 

Tot în această categorie îl încadrăm și pe istoricul Vasile Drăguț. Acesta s-

a concentrat în studiile sale pe analiza picturii și arhitecturii bisericilor și 

mănăstirilor din Bucovina. Vorbind despre Asediul Constantinopolului, 

istoricul vede pasajul mural ca un manifest al Moldovei împotriva dominației 

Imperiului Otoman. Ca și argument la acestă afirmație, Vasile Drăguț consideră 

că în interiorul cetăților asediate de la Humor și Moldovița sunt reprezentate 

biserici în stil bucovinean5. Totuși acesta nu este un argument plauzibil care să 

suțină ideea de luptă a modovenilor împotriva dominației otomane în condițiile 

în care dacă privin picturile rusești cu reprezentarea asediului vom observa că 

bisericile sunt pictate în stilul caracteristic artei ruse. Spre exemplu, la catedrala 

din Smolensk (figura 3), a fost realizată în secolul al XVI-lea o reprezentare a 

asediului avaro-persan. Pasajul pictat îl înfățișează în centru pe patriarhul 

Photios care scufundă în mare veșmântul Fecioarei. În centrul cetății avem 

reprezentată catedrala Sfânta Sofia care a fost pictată în conformitate cu tradiția 

                                                           
2 Wladyslaw Podlacha, Grigore Nandriş, Umanismul picturii murale postbizantine, Vol. I, Editura 

Meridiane, Bucureşti, 1985, pp. 90-91. 
3 Sorin Ulea, „Originea şi semnificaţia ideologică a picturii exterioare moldoveneşti”, în Studii și 

cercetări de istoria artei, nr.1, T.10, 1963, pp. 60-91. 
4 Virgil Vătăşianu, Pictura murală din nordul Moldovei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1974, pp. 22-26. 
5 Vasile Drăguţ, Humor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973, pp. 30-33. 
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arhitecturală rusă și anume cupolele sunt sub formă de bulb. Pentru a evidenția 

importanța acestei biserici turlele sunt pictate cu o culoare galben auriu6. Prin 

acest exemplu, putem concluziona că pictorii se foloseau de arhitectura locală în 

reprezentările lor dar ea nu a fost folosită în scop ideologic.  

A doua teorie pe care istoricii au încercat să o demonstreze am denumit-

o, Teorie reprezentării Asediului din anul 626. Au fost istorici care au considerat că 

fresca Asediului Constantinopolului este strict legată de Imnul Acatist al Maicii 

Domnului. Ne punem întrebarea, de ce Imnul Acatist al Maicii Domnului? În 

prumul rând, Asediul Constantinopolului din 626 a rămas în memoria colectivă 

a bizantinilor ca o minune realizată de protectoarea cetății, Fecioara Maria. În 

fiecare an, în capitala Imperiului Bizantin se sărbătorea eșecul asediului avaro-

persan cu celebrarea unei liturghii în biserica din Vlaherne a Maicii Domnului7. 

În al doilea rând, Bizantinii au alcătuit un imn acatist închinat Fecioarei Maria 

prin care se aducea recunoștință pentru salvarea Constantinopolului în asediul 

din 626. A doua strofă a imnului acatist evocă mulțumirea adusă Maicii 

Domnului de către cetatea salvată adresându-se astfel: „Generalissimei apărătoare, 

ca una ce am fost izbăvită din lucruri cumplite, cele de biruință îți aduc ție, Născătoare 

de Dumnezeu, ca niște mulțumiri, eu cetatea ta8.” Există o întreagă dezbatere cu 

privire la apariția Imnului Acatist. Sunt păreri care spun că imnul a fost realizat 

de Roman Melodul în secolul al VI-lea dar există opinii care afirmă că această 

compoziţie a apărut după asediul din 6269.  

Încă din secolul al XIV-lea au început să apară reprezentări ale Asediului 

Constantinopolului în cadrul reprezentării Acatistului Maicii Domnului. Există 

păreri ale istoricilor care consideră că inclusiv pe pereții bisericii din Vlaherne 

au fost realizate pasaje picturale prin care era ilustrată minunea Maicii 

Domnului, totuși în spațiul bizantin, reprezentarea asediului 

Constantinopolului în frescă lipsește10.  

În spațiul românesc, primul istoric care aduce în spațiul academic ideea 

reprezentării asediului din 626 pe frescele exterioare ale mănăstirilor 

bucovinene este Oreste Tafrali. Istoricul argumentează că pasajul mural al 

Asediului Constantinopolului este o continuare a scenelor ce ilustrează Imnul 

Acatist al Maicii Domnului și nu o reprezentare separată. Tafrali susține și faptul 

                                                           
6 Martin Hurbanic, The Avar Siege of Constantinople in 626. History and Legend, Editura Palgrave 

Macmillan, Florida, 2019, pp. 295-298. 
7 Ibidem, pp. 286-287. 
8 Ibidem, pp.285-286. 
9 Alice Isabella Sullivan, „Vision of Byzantium: The Siege of Constantinople in Sixteenth-Century 

Moldavia”, în The Art Bulletin, nr. 4, Decembrie, Routledge Taylor and Francis Group, 2017, pp. 35-36. 
10 Martin Hurbanic, op. cit., p.286. 



 

28 

că istoricii care consideră că reprezentarea prezintă asediul din 1453 se bazează 

doar pe apariția pieselor de artilerie și a vestimentației turcești în care sunt 

pictați asediatorii. Acesta mai consideră că avem de aface cu un anacronism 

comis de pictori și că toate pasajele Asediului Constantinopolului din spațiul 

bucovinean sunt reprezentări ale asediului avaro-persan11. 

Considerăm totuși că acest anacronism pe care îl susțin mai mulți istorici 

printre care I. D. Ștefănescu12, Ana Dumitrescu13, Andre Grabar14 etc. poate fi 

cauzată de o confuzie a pictorilor care au zugrăvit capodoperele rareșiene. 

Istoricul Martin Hurbanic, în lucrarea sa recentă The Avar Siege of Constantinople 

in 626. History and legend susține ideea confuziei asediului datorată percepției și 

răspândirii acesteia pe cale orală. Hurbanic aduce un exemplu din iconografia 

rusească. El consideră că înainte de cucerirea Constantinopolului pelerinii și 

pictorii de biserici ruși în momentul în care veneau în capitala Imperiului 

Bizantin primeau informații legate de minunea Maicii Domnului în contextul 

asediului Constantinopolului. Aceste confuzii au dus în cele din urmă la 

combinarea asediilor în pictura religioasă15. 

Avem mai multe relatări ale unor călători în cetatea Constantinopolului și 

care au lăsat în memoriile lor mai multe variante ale minunii realizate de 

Fecioara Maria. Un funcționar rus, călător în Imperiul Bizantin spune că cetatea 

a fost salvată după ce patriarhul a scufundat acoperământul Fecioarei în mare și 

în acest fel marea a început să fiarbă și armata de pe mare și pe uscat au fost 

învinse16. O altă versiune este dată de Ștefan de Novgorog care primește o altă 

versiune a asediului. Ștefan povestește că în timpul asediului din 626 în 

condițiile în care cetatea ridica rugăciuni către Dumnezeu, acesta s-a milostivit 

și i s-a arătat unui bătrân cucernic și i-a poruncit acestuia să ia brâul Născătoarei 

de Dumnezeu și să-l scufunde în mare. Apoi are loc minunea și corăbiile inamice 

sunt scufundate iar drept mărturie rusul expune ideea că și în zilele în care el a 

                                                           
11 Oreste Tafrali, „Le siège de Constantinople dans les fresques des églises de Bucovine”, în: Mélanges 

offerts à M.Gustave Schlumberger , Vol.2, Paris, 1924, pp. 455-459. 
12 I.D.Ştefănescu, L’évolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie, Paris, 1928, pp.109-112. 
13 Ana Dumitrescu, „Les représentations moldaves du Jugement Dernier dans la première moitié du 

XVIe siècle”, în Institutul român de cercetări – Freiburg. Buletinul bibliotecii române, Vol. XI (XV), Serie nouă, 
Freiburg im Branau, 1984, pp. 337-372. 

14 André Grabar, „Un graffite slave sur la façade d’une église de Bucovine”,  în L’art de la fin de 
l’Antiquité et du Moyen Âge, în Revue des Études Slaves, Tom 23, nr. 1-4., 1947, pp. 89-101. 

15 Martin Hurbanic, op. cit., pp. 288-289. 
16 Ibidem, p. 288. 

https://www.persee.fr/collection/slave
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vizitat cetatea încă se mai puteau observa oasele inamicilor lângă Poarta 

Evreiască17.  

Cert este că în mentalul colectiv au fost combinate motivele mai multor 

asedii. Primele menționări despre scufundarea Maforionului Fecioarei fac 

referire la asediul rusesc din 860 și nu la cel avaro-persan din 626. Deci, în toată 

perioada secolelor al XIV-lea și al XV-lea până la cucerirea Constantinopolului 

avem o perspectivă combinată asupra asediilor Constantinopolului. Se ramarcă 

faptul că scufundarea maforionului în apă realizată de patriarhul Photios în anul 

860 este atribuită patriarhului Sergie din 626. Hurbanic consideră că amestecul 

motivelor asediului Constantinopolului era practicat în secolele de final ale 

Imperiului Bizantin și din această cauză reprezentările asediului chiar dacă în 

principiu sunt legate de imnul Acatist al Maicii Domnului ele îmbină elementele 

mai multor asedii18. 

Singura reprezentare unde inscripția de deasupra sa datează Asediul 

Constantinopolului din 626 este cea prezentă în fresca exterioară de la biserica 

din Arbore (figura 4). S-a încercat explicarea celorlalte tablouri murale prin 

acestă scenă. Pictura este datată în a doua domnie a lui Petru Rareș, mai precis 

în 154119. Pasajul Asediului este pictat pe peretele nordic iar deasupra sa avem 

o inscripție care menționează că în anul 626 cetatea Constantinopolului a fost 

asediată atât de pe mare cât și de pe uscat de o armată formată din avari și perși 

în vremea împăratului Heraclios20. Pasajul pictural este realizat în legătură cu 

Imnul Acatist al Maicii Domnului deoarece înfrângerea asediatorilor este pusă 

pe seama unei minuni pe care Maica Domnului o face ca răspuns la rugăciunile 

locuitorilor capitalei bizantine. Conform descrierilor, împăratul Heraclios nu se 

afla în cetate, el conducând o campanie militară împotriva perșilor. Cel care avea 

să joace un rol important în acest asediu este patriarhul Serghie I21 care a inițiat 

o amplă procesiune cu relicvele religioase din cetate, veșmântul Maicii 

Domnului și Icoana Maicii Domnului cu Pruncul. Patriarhul a luat apoi 

Maforionul Fecioarei pe care l-a scufundat în mare și astfel s-a pornit o furtună 

                                                           
17 George P. Majeska, Russian travelers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuriers, Ed. 

Dumbarton Oaks Research Library and Collectiona Washington, District of Columbria, 1984, pp. 38-40. 
18 Martin Hurbanic, op. cit., pp.285-289. 
19 Radu Lungu, Mănăstiri ortodoxe românești. Moldova de nord, Editura Paideia, București, 2014, p. 94. 
20 Heraclios a fost împărat al Imperiului Bizantin cunoscut mai ales pentru războaiele sale purtate 

împotriva perșilor. În urma campaniilor sale militare, Imperiul Bizantin a reușit să recucerească o parte 
din teritoriile pierdute în favoare persilor.  

21 Patriarhul Serghie I este o personalitate a bisericii ortodoxe răsăritene. Acesta a deținut funcțioa de 
Patriarh al Constantinopolului și a participat activ împotriva asediatorilor persano-avari din 626, 
mobilizând locuitorii cetății împotriva asediatorilor. 
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iar corăbiile inamice au fost scufundate. Speriați de faptul că și-au pierdut flota, 

asediatorii de pe uscat s-au retras22.  

În anul 1947, istoricul francez Andre Grabar avea să realizeze un studiu 

despre reprezentarea Asediului Constantinopolului din frescele exterioare 

bucovinene. Istoricul francez subliniază ideea că istoricii români greșesc atunci 

când presupun că pasajul respectiv simbolizeză asediul din 1453. El subliniază 

faptul că cercetătorii s-au lăsat înșelați de reprezentarea asediatorilor în straie 

turcești și apariția pieselor de artilerie. Grabar susține că apariția turcilor este 

pur și simplu un anacronism și consideră că zugravii nu ar fi pictat căderea 

capitalei Bizantine în condițiile în care rolul lor era să arate prin pictură minunea 

făcută de Maica Domnului asupra cetății23.  

Istoricul francez este de părere că pasajul mural reprezintă asediul din 626. 

Drept dovadă, aduce o scriere lăsată la baza cetății de către un călător anonim24 

în secolul al XVI-lea. Acesta a zgâriat pictura asediului pentru a-și spune 

perspectiva și anume: Ele reprezintă victoria glorioasă a Constantinopolului asupra 

hanului scit, dar de ce nu reprezintă dezastrul lor pe care l-au suferit când emirul saracen 

a luat Constantinopolul25? Francezul dorește să evidențieze că autorul anonim a 

fost conștient de faptul că în tabloul respectiv avem de aface cu o victorie a 

bizantinilor dar probabil este indicnat de modul în care este realizat asediul în 

condițiile în care asidiatorii sunt reprezentați drept turci26. Observăm că 

indiferent de interpretarea Asediului, intervenția miraculoasă a Fecioarei Maria 

este centrală în condițiile în care minunea salvării Constantinopolului este 

adevăratul subiect al evocării iconografice din aceste pasaje. Putem concluziona 

că prin informațiile oferite de Andre Grabar observăm că motivele asediului au 

fost amestecate și s-au transformat în timp în reprezentările pe care le avem în 

Bucovina, Republica Macedonia și Rusia.  

A treia teorie este aceea a Perspectivei asediului multiplu datorată faptului 

că istoria orală a jucat un rol deosebit în transmiterea informațiilor despre 

asediile cu care capitala Imperiului Bizantin s-a confruntat și motivele au fost 

combinate. În condițiile în care armata asediatoare este reprezentată în veșminte 

turcești pe fresca exterioară de la Moldovița și Humor, Dumitru Năstase vine cu 

                                                           
22 Martin Hurbanic, op. cit. pp.293-294. 
23 André Grabar, op. cit., pp.90-93 
24 Nicolae Iorgna, în lucrarea Neamul românesc în Bucovina, descrie faptul că fresca exterioară este 

deteriorată de inscriății și zgârieturi ale vizitatorilor care ne având posibilitatea de a lua ceva cu ei au 
preferat să-și lase posterității gândurile, numele sau data vizitării monumentului. Chiar istoricul roman 
este martor la un moment de vandalism.  

25 André Grabar, op. cit., pp. 93-94. 
26 Ibidem, p. 94. 
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o teorie foarte interesantă. El susține că frescele reprezintă asediul otoman dintre 

anii 1394 și 1402. În primul rând autorul se bazează pe ideea că asediul organizat 

de către sultanul Baiazid a eșuat și Constantinopolul a fost salvat, iar în al doilea 

rând asediatorii de pe fresce sunt reprezentați în uniformele armatei otomane27.  

O teorie interesantă este lansată de istoricul de artă Alice Isabella Sullivan. 

Aceasta susține că reprezendarea imnului Acatist al Maicii Domnului a dus la 

pictarea unor scene de factură istorică precum Asediul Constantinopolui în 

condițiile în care trebuia să fie dovedită intervenția miraculoasă a Fecioarei în 

diferitele momente de cumpănă ale creștinătății. Autoarea susține ideea că 

Asediul Constantinopolului este în strânsă legătură cu Imnul Acatist dar că el 

poate fi interpretat în funcție de motivele evidențiate de pictori. În fapt, autoarea 

consideră că asediul de la Moldovița dorește să redea o perspectivă asupra 

tuturor asediilor capitalei Bizantine28. 

Pe lângă asediul din 626, se poate considera că pasajul mural de la 

Mănăstirea Moldovița poate prezenta asediul arab din 717-718. Atacatorii sunt 

prezentați de surse ca asediind cetatea atât pe mare, cât și pe uscat. În condițiile 

în care se cere ajutorul divin se realizează o procesiune religioasă, iar ajutorul nu 

întârzie să apară. Peste armata asediatoare se pornește ploie cu grindină. În 

pasajul mural avem reprezentarea grindinei prin mici picături albe ce cad peste 

asediatori din cele două formațiuni noroase. În acest asediu, bizantinii au folosit 

focul grecesc. Tunurile expuse în turnurile de apărare ale Constantinopolului 

pot fi reprezentări ale țevilor prin care era lansat focul grecesc către armata 

inamică29. Dacă vom privi cu atenție la asediul de la biserica din Arbore, se va 

observa că la turnul din partea stângă a cetății este prezent un contur a unei piese 

de artilerie sau a acestui instrument folosit pentru lansarea focului grecesc. Chiar 

dacă asediul de la Arbore este datat, observăm că și în acest pasaj avem motive 

întâlnite în alte asedii. Degradarea frescei nu ne permite totuși să facem o analiză 

detaliată asupra armamentului folosit de către bizantini și asediatori30. Asediul 

arab a fost un eșec și asediatorii și-au pierdut speranța în victorie și au 

depresurizat orașul. Având reprezentată o victorie, considerăm că scena este în 

strânsă legătură cu pasajele Imnului Acatist al Maicii Domnului.  

                                                           
27 Dumitru Nastase, Ideea imperială în Ţările Române.Geneza şi evoluţia ei în raport cu vechea artă 

românească(secolele XIV-XVI), Fondation Européenne Dragan, Atena, 1972, pp. 10-22. 
28 Alice Isabella Sullivan, op. cit., pp. 35-37. 
29 Ibidem, pp. 44-46. 
30Sorin Ullea, Încheierea cronologiei picturii moldovenesti xv-xv cu datarea ansamblurilor Parhauti Arbure, 

Editura Mușatinia, 2012, pp. 106-109. 
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Mergând pe același model, pasajul mural al Asediului poate fi văzut ca 

atacul rușilor din anul 860. În primul rând, împăratul Mihail al III-lea nu se afla 

în cetate iar cel care avea să joace un rol covârșitor a fost patriarhul Photios. 

Asediul are loc atât pe mare cât și pe uscat iar lipsa suveranului punea în pericol 

capitala Imperiului Bizantin. Patriarhul Photios a mobilizat forțele din cetate și 

văzând că aliații lor nu vor veni să-i ajute pe bizantinii aflați la grea încercare a 

hotărât că singurul ajutor poate veni de la protectoarea orașului Fecioara 

Maria31. Conform spuselor patriarhului, a fost organizată o procesiune în cetate 

cu relicvele sfinte în preajma zidurilor cetății. Pothios a scufundat apoi 

Maforionul Fecioarei în mare, gest care i-a făcut pe asediatori să-și piardă 

speranța în victorie și să se retragă32. Scufundarea Maforionului este clar redată 

în icoanele din zona rusă dar și în spațiul bucovinean. La mănăstirea Moldovița, 

Maforionul este reprezentat în mâinile patriarhului care este pictat în planul 

central al tabloului mural.  

Putem avea în vedere și reprezentarea asediului din 1453 dar și asediul 

realizat de către sultanul Baiazid. Ca și argument pentru acest asediu sunt 

trupele otomane în straie specifice și apariția tunurilor. În asediul final, trupele 

otomane au folosit un număr impresionat de piese de artilerie. Bizantinii 

dețineau și ei asemenea arme de foc, dar nu la fel de performante ca cele 

otomane33. Istoricul Irineu Crăciunaș consideră că pictorii au reprezentat asediul 

din 626, dar au adus elemente din 1453 precum tunurile și armata otomană34. 

Totuși, conform lui André Grabar, creștinii nu ar fi tolerat o reprezentare a 

asediului final al Constantinopolului în condițiile în care se dorea evidențierea 

intervențiilor Maicii Domnului în salvarea cetății asediate35.  

Concluzionând, fresca Asediului Constantinopolului reprezentată pe 

mănăstirile din Bucovina a dus la formularea unor teorii cu privire la 

evenimentul istoric redat. Cea mai plauzibilă teorie rămâne cea a reprezentării 

asediului din 626. Principalul argument adus este dat de pictarea asediului în 

stânsă legătură cu pasajele din Acatisul Maicii Domnului. Evenimentul istoric 

ilustrat are rolul de a amplifica importanța Fecioarei Maria în credința ortodoxă 

și pentru a arăta minunile făcute de acesta. În condițiile în care societatea 

medievală moldovenească era în majoritate analfabetă, populația putea lua 

                                                           
31 Alice Isabella Sullivan, op. cit., pp. 45-47. 
32 Photius,  The Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople, trad. Gyril Mango, Harvard University 

Press, Cambridge ,Massachusetts, 1958, pp. 101-103. 
33 Alice Isabella Sullivan, op. cit., pp. 45-47. 
34 Irineu Crăciunaș, „Acatistul Maicii Domnului în pictura exterioară din Moldova”, în revista 

Mitropolia Moldovei și Sucevei, nr. 5-6, an XLVIII, 1972, pp.  298-300. 
35 André Grabar, op. cit., pp. 93-99. 
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contact cu minunile acesteia prin intermediul artei ecleziasatice. Al doilea 

argument este dat de inscripția de la Biserica din Arbore care atestă pictura ca 

fiind reprezentarea Asediului din 626, iar al treilea argument este dat de picturile 

din spațiul rus ce au ca temă asediul din 626.  

Transmiterea pe cale orală a legendelor legate de salvarea 

Constantinopolului au dus în cele din urmă la amestecarea acestora cu elemente 

diverse. Avem drept dovadă mărturiile călătorilor ruși care primesc din partea 

ghizilor locali un amalgam de informații în care sunt îmbinate elemente din mai 

multe asedii ale capitalei Bizantine. Acest fapt a dus cel mai probabil și la 

reprezentarea asediilor în zona Bucovinei cu elemente din mai multe atacuri.  

Valorificând informațiile avute despre asedii au fost combinate motivele 

în primul rând pentru a evidenția puterea minunilor Maicii Domnului. Pictorii 

nu au ținut cont de adevărul istoric ba chiar poate nu îl cunoșteau și s-au bazat 

pe istoria orală. De exemplu, în reprezentările de la Mănăstirile Moldovița și 

Humor îi avem înfățișați pe împărat și pe împărăteasă. Dacă privim asediul ca 

cel din 1453 trebuie să ținem cont de faptul că împăratul Constantin al XI-lea era 

văduv, iar dacă valorificăm ideea că este reprezentarea asediului din 626, 

împăratul Heraclios nu era în cetate.  

Teoriile prin care cetatea asediată și pasajul mural sunt comparate cu lupta 

de eliberare a Moldovei de sub dominația otomană sunt exagerate. Trebuie să 

ținem cont și de alte reprezentări ale pasajului asediului din spațiile 

extraromânești. Acele pasaje au drept scop reprezentarea asediului în stânsă 

legătură cu Imnul Acatist. În reprezentările din Bucovina, pasajul este încadrat 

în partea inferioară a Imnului Acatist fiind o continuare a acestuia. Chiar dacă 

Moldova lui Petru Rareș încerca să iasă de sub dominația otomană, pictorii nu 

ar fi reprezentat asediul din 1453 în condițiile în care pentru creștinătate, acest 

eveniment era văzut în epocă drept un mare dezastru pentru întreaga 

creștinătate.  

 



 

34 

ANEXE 

 

 

 
Fig. 1. Reprezentarea Asediul Constantinopolului, 1537, în pictura murală 

exterioară a Bisericii Bunei Vestiri de la Mănăstirea Moldovița. (fotografie din 

arhiva personală). 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Reprezentarea Asediului Constantinopolului, 1535, în pictura murală 

exterioară a Bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Humor. 

(fotografie din arhiva personală). 
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Fig 3. Reprezentarea Asediului Constantinopolului, 1598, de la Catedrala din 

Smolensk. Sursa: Martin Hurbanic, The Avar Siege of Constantinople in 626. 

History and Legend, Editura Palgrave Macmillan, Florida, 2019, p. 297. 

 

 

 

 
Fig. 4. Reprezentarea Asediului Constantinopolului, 1540, în pictura murală 

exterioară a Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul din satul Arbore (fotografie din 

arhiva personală). 
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Abstract: This paper focuses on a trial between the St. Spirit Hospital of Oradea and 

several high nobles concerning a number of estates in two Transylvanian counties. The trial, 

before the court of the realm, lasted for more than thirty years, with a disputed sentence 

passed down by the voivode of Transylvania. I analyzed the main parties involved in this 

dispute, the phases of the process, the content of the documents brought forth to settle the 

matter at the tribunal, the arguments presented by the lawyers and their legal basis, the 

voivode’s final sentence, but also the attempts to appeal to the king for a new judgement and 

the political underpinnigs for why such an action would eventually fail.  

Keywords: estates, favoritism, guvernor of Hungary, hospital St. Spirit, king of 

Hungary, lawyer, rescinded documents, trial, voivode of Transylvania 

 

Pe când studiam arhiva virtuală medievală1, în căutare de surse inedite 

pentru elaborarea tezei mele de doctorat referitoare la instanțele nobiliare de 

judecată din voievodatul Transilvaniei, mi-a captat atenția o serie de documente 

referitoare la un proces îndelungat pentru dreptul de proprietate asupra unor 

moșii din voievodatul Transilvaniei, precum și argumentele invocate de 

voievod, inclusiv contestarea unor acte legale ale regelui Vladislav I și ale lui 

Iancu de Hunedoara.  

Documentele sunt păstrate sub formă de copii, în câteva registre din 

Fondul Capitlului Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, fiind datate între anii 

1493 și 1524. Pe lângă acestea, un document din 1508, care nu se regăsește copiat 

                                                           
 Doctorand, Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, e-mail 

rebeca.a.gliga@gmail.com. Coordonator Prof. Univ. Dr. Antal Lukács, Facultatea de Istorie, Universitatea 
din București. 

1 www.arhivamedievala.ro. 
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în registrele menționate, însă de o importanță capitală în cadrul procesului, l-am 

identificat în cadrul Colecției de documente Blaj. 

Aceste acte au permis urmărirea integrală a cazului, pas cu pas, în fața 

instituțiilor judiciare. Cercetătorii știu că sunt rare situațiile în care s-a păstrat 

până în zilele noastre desfășurarea unui proces întins pe o perioadă atât de lungă 

de timp, fapt care face și mai valoroase aceste documente. Istoricul Martyn Rady 

observa că atunci când era vorba despre litigii de proprietate procesul putea 

dura și zeci de ani până când disputa să fie tranșată2; în cazul de față sunt emise 

acte pentru aceeași cauză timp de peste treizeci de ani. 

Printre emitenți acestor acte de judecată sunt amintiți patru voievozi ai 

Transilvaniei – Ladislau Losonci, Bartolomeu Drágfi, Petru Szentgyőrgyi Bazini 

și Ioan Szapolyai –, deci cei mai importanți judecători ai voievodatului, dar și 

ultimii doi regi ai Ungariei, Vladislav al II-lea și Ludovic al II-lea. Am ales să 

amintesc aici toate aceste personaje notabile, deoarece, cea mai mare parte dintre 

ei au influențat într-un fel sau altul desfășurarea disputei și a reacțiilor 

ulterioare, așa cum se va vedea în lucrarea de față.  

Înainte de a trece la analiza procesului patrimonial se impun câteva 

precizări importante, pentru a înțelege contextul, precum și anumite momente 

și proceduri invocate în cadrul documentelor.  

Voievozii Transilvaniei au avut din cele mai vechi timpuri dreptul de a 

judecata procesele funciare. În timpul anarhiei prin care a trecut regatul după 

moartea ultimului rege Arpadian, dreptul acesta a fost suspendat, cu toate că 

voievodul Ladislau Kán guverna provincia aproape independent de coroană. În 

anul 1324, odată realizată pacificarea regatului, regele Carol Robert a restituit 

voievodului Toma Szécsényi, dar și urmașilor săi în funcția voievodatului, 

autoritatea de a da sentința finală în procesele referitoare la moșii și în oricare 

alte pricini, acestea urmând din nou să fie judecate în Transilvania și nu la curtea 

regală3.  

Nobilimea ardeleană și-a apărat de-a lungul anilor aceast privilegiu, 

amintindu-le voievozilor de această libertate sau cerând confirmări ulterioare de 

la rege4. Mai mult decât atât, toate procesele care vizau moșii aflate pe teritoriul 

voievodatului trebuiau judecate și închise în Transilvania; în anul 1355 un act al 

regelui Ludovic pentru nobilii ardeleni atestă obligativitatea pentru proprietarii 

                                                           
2 Martyn Rady, ⹂Justice delayed? Litigation and dispute settlement in fifteenth-century Hungary”, în Central 

Europe, vol. 2, No. I, 2004, p. 3. 
3 Documente privind Istoria României (în continuare se va cita DIR), veacul XIV, Seria C. Transilvania, 

vol. II (1321-1330), Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953, pp. 114-115. 
4 Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, Mega, Cluj-Napoca, 2013, 

pp. 75-76.  
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moșiilor de a se prezenta la scaunul de judecată voievodal, chiar dacă nu locuiau 

în voievodat și indiferent de rangul lor nobiliar sau de privilegiile obținute5.  

Totodată, menționăm că la investirea în funcție voievodul depunea un 

jurământ de credință în fața regelui. Forma acestui jurământ a fost codificată în 

timpul domniei regelui Sigismund: 

Eu, T., jur în fața lui Dumnezeu și a Sfintei Maici a Domnului, Fecioara Maria, 

în fața tuturor sfinților și aleșilor Domnului că voi împărți judecată dreaptă și cuvenită 

și voi face dreptate conform cu puterile mele, lăsând de-o parte și neținând seama de vreo 

solicitare, răsplată, favoare, dragoste sau ură, după cum înțeleg că trebuie să fie făcut în 

conformitate cu dreptatea lui Dumnezeu, fiecărui petent care se va prezenta în fața mea, 

oricui și oricăruia dintre ei, fără să mă gândesc la propria persoană, fără să fac diferență 

între bogat și sărac. Așa să-mi ajute Dumnezeu și binecuvântata Fecioară Maria și acest 

lemn al crucii pe care și-a dat viața Domnul nostru Isus Hristos.6 

Ulterior, în timpul domniei regelui Matia, forma jurământului a fost 

recodificată într-o variantă asemănătoare: 

Eu, Așa și Așa, jur pe Dumnezeul cel viu și pe glorioasa Maică a Domnului, 

Fecioara Maria, și pe toți sfinții și aleșii lui Dumnezeu că voi împărți judecată dreaptă 

și cuvenită, dreptate și executare conform cu puterile mele tuturor celor care se vor 

judeca în fața mea și în fiecare situație care va ține de funcția mea, fiecărei persoane, celor 

bogați și celor săraci fără deosebire, dând la o parte și neținând seama de vreo solicitare, 

răsplată, favoare, frică, ură, dragoste și laudă, după cum înțeleg că trebuie să fie făcut în 

conformitate cu Dumnezeu și dreptatea Lui. Așa să-mi ajute Dumnezeu și toți sfinții!7 

De asemenea, trebuie făcute și câteva mențiuni necesare, pe baza 

decretelor regatului. Mai întâi notăm faptul că procesele referitoare la moșii 

trebuiau să respecte cutumele regatului8 și trebuiau să fie încheiate în timp de 

patru octave9, altminteri procesul se va clasa. 

Totodată, disputele din Transilvania transferate și mutate la curtea regală 

sub formă de apel urmau să fie soluționate de către judele curții regale10.  

De asemenea, o altă prevedere importantă pentru cercetarea de față o 

regăsim în Tripartitum, aceea că clericii trebuiau să dea socoteală referitor la 

                                                           
5 Documenta Romaniae Historica (în continuare se va cita DRH), Seria C. Transilvania, vol. X (1351-

1355), Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1977, pp. 380-381. 
6 Decretul regelui Sigismund din 8 martie 1435 în Decreta Regni Mediaevalis Hungariae (în continuare 

se va cita DRMH), vol. II 1301-1457, Charles Schlacks, Jr., Publisher, Idyllwild, California, 1989, p. 64. 
7 Decretul regelui Matia din 25 ianuarie 1486 în DRMH, vol. III, 1458-1490, p. 68. Aceeași formă a 

jurământului apare și în decretul regelui Vladislav al II-lea din 2 februarie 1492 în Ibidem, vol. IV 1490-
1526, p. 21.  

8 Ibidem, vol. II 1301-1457, p. 101. 
9 Ibidem, vol. IV 1490-1526, p. 29.  
10 Decretul regelui Vladislav al II-lea din 8 mai 1500, Ibidem, pp. 141-142. 
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bunurile lor în fața judecătorilor laici11. Chiar dacă Tripartitumul a fost redactat 

ulterior procesului la care fac referire în cercetarea de față, totuși el reprezintă o 

codificare a practicilor deja existente.  

Am făcut această precizare deoarece, în cazul procesului la care ne 

referim, petentul este un cleric, rectorul capelei și spitalului Sf. Spirit din Oradea. 

De-a lungul anilor de proces trei rectori se succed în funcție. De altfel, în prima 

fază a procesului unul dintre învinuiți este de asemenea cleric, anume episcopul 

Transilvaniei. 

În Evul Mediu termenul de spital nu denumea doar o instituție curativă, ci 

o instituție socială și de îngrijire pentru săraci, bolnavi, bătrâni, orfani, studenți, 

calfe ș.a.12. Principala îndatorire a acestor așezăminte era să ofere adăpost acestor 

categorii defavorizate și să asigure asistență religioasă pentru a le vindeca 

sufletele, nu trupurile13. 

Inițial aceste spitale au fost înființate de către ordine religioase; cu toate 

acestea în Ungaria medievală majoritatea spitalelor nu aparțineau unui ordin 

sau confrerie, ci erau fondate de către clerici14. Astfel, au existat spitale care 

purtau același patronim cu un ordin religios, dar fără să fie întemeiate de către 

respectivul ordin15.  

În cazul spitalului care ne interesează, Sf. Spirit din Oradea, acesta a fost 

întemeiat de către Petru Vépi, lector și canonic al bisericii din Oradea, în casa sa, 

lângă școala din oraș16. Se pare că se afla lângă Piața Mare din Oradea, un oraș 

care avea trei astfel de așezăminte, fiind, din acest punct de vedere, unul dintre 

orașele notabile ale regatului17. Spitalul Sf. Spirit nu era numai o locuință pentru 

săraci și bolnavi, dar și un loc dedicat îngrijirii și educării studenților săraci, dată 

fiind proximitatea cu școala18. 

                                                           
11 Ibidem, vol. V, Tripartitum, pp. 63-64. 
12 Sorin Bulboacă, ⹂History of social work. Asylum-hospitals in Transylvania in the middle ages”, în 

Iulia Boldea (ed.) Global and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives, Section: History, Arhipelag 
XXI Press, Târgu-Mureș, 2014, p. 157. 

13 Judit Majorossy and Katalin Szende, ⹂Hospitals in medieval and early modern Hungary”, în 
Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit, München, 2008, p. 435.  

14 Ibidem, pp. 425-426. 
15 Lidia Gross, ⹂Ordinul și confreria Sfântului Spirit în Transilvania”, http://www.historica-

cluj.ro/anuare/AnuarHistorica2002/01.htm, ultima accesare 2.12.2020. 
16 Vincze Bunyitay, A váradi püspökség története 2. Káptalanok, monostorok, Nagyvárad, 1883, p. 141. 
17 Katalin Szende, ⹂Civitas opulentissima Varadiensis”, în Oradea și Bihorul în evul mediu timpuriu, 

Studii despre istoria Țării Bihorului 1., traducător Elga Mayer, Asociația Tanoda și Asociația Culturală 
Varadinum, Oradea, 2017, p. 144. 

18 Vincze Bunyitay, A váradi püspökség története 1. A váradi püspökök a püspökség alapitásától 1566. évig, 
Nagyvárad, 1883, p. 254. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Europ%C3%A4isches+Spitalwesen.+Institutionelle+F%C3%BCrsorge+in+Mittelalter+und+Fr%C3%BCher+Neuzeit
http://www.historica-cluj.ro/anuare/AnuarHistorica2002/01.htm
http://www.historica-cluj.ro/anuare/AnuarHistorica2002/01.htm
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Europ%C3%A4isches+Spitalwesen.+Institutionelle+F%C3%BCrsorge+in+Mittelalter+und+Fr%C3%BCher+Neuzeit
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Europ%C3%A4isches+Spitalwesen.+Institutionelle+F%C3%BCrsorge+in+Mittelalter+und+Fr%C3%BCher+Neuzeit
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Revenind la subiectul lucrării de față, primul act care consemnează 

procesul patrimonial a fost emis la 23 august 149319, când voievozii Ladislau 

Losonci și Bartolomeu Drágfi cereau conventului din Cluj-Mănăștur să-și trimită 

omul de mărturie care, împreună cu omul voievozilor, să-i cheme la judecată pe 

Francisc Vizaknai, Petru Geréb Vingárti, Andrei și Gheorghe Bátori și pe 

episcopul Ladislau Geréb al Transilvaniei, pentru a răspunde acuzațiilor 

formulate de Paul Ladani, rectorul capelei și spitalului Sf. Spirit din Oradea. Toți 

cei amintiți erau acuzați că ar fi ocupat abuziv mai multe moșii ale spitalului, 

aflate în comitatele Alba și Târnava, în ciuda unei opreliști datate la 23 februarie 

145320, când rectorul de la acea dată făcuse opreliște împotriva fostului 

vicevoievod Nicolae Vizaknai21, a lui Ioan Geréb Vingárti și împotriva fostului 

voievod Desideriu Losonci22 față de ocuparea moșiilor Dăișoara și Zoltan din 

comitatul Alba.  

Observăm cum trei dintre pârâți sunt descendenții celor împotriva cărora 

se consemna opreliștea făcută în urmă cu patruzeci de ani de către rectorul de la 

acea vreme a spitalului. Mai mult decât atât, doi dintre pârâți sunt figuri 

importante ale nobilimii maghiare de la acea vreme, un prelat și un baron, 

Ladislau Geréb fiind episcopul Transilvaniei23, iar Petru Geréb Vingárti24 

palatinul Ungariei! 

Notăm totodată și moșiile aflate în dispută, în număr de nouă: Nadeș, 

Vasileni, Măgheruș, Hetiur, Idiciu și Odrihei, aflate în comitatul Târnava, 

precum și moșiile Albești, Dăișoara și Zoltan, aflate în comitatul Alba, pe râul 

Olt. 

Procesul este din nou atestat în 150125 când voievodul Petru Szentgyőrgyi 

și Bazini cerea conventului din Cluj-Mănăștur să-i cheme a doua oară la proces 

pe Ladislau Geréb, episcopul Transilvaniei, pe Francisc Vizaknai și Nicolae 

                                                           
19 Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale (în continuare se va cita SJAN Bihor), Fond Capitlul 

Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, Subseria 1.1-Acte, Fascicula 3, nr. 
8. 

20 SJAN Bihor, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, 
Subseria 1.1-Acte, Fascicula 52, nr. c. 

21 Nicolae Vizaknai a fost vicevoievod al Transilvaniei între anii 1439 și 1446, Pál Engel, Magyarország 
világi archontológiája 1301–1457 I-II., MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1996, p. 14.  

22 Desideriu Losonci a fost voievod al Transilvaniei între anii 1438-1441, Ibidem, p. 14.  
23 Ladislau Geréb Vingárti a fost episcop al Transilvaniei între anii 1476 și 1501; Norbert C. Tóth; 

Richárd Horváth; Tibor Neumann; Tamás Pálosfalvi, Magyarország világi archontológiája 1458-1526, I. 
Főpapok és bárók, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, 
2016, p. 38. 

24 Petru Geréb Vingárti a fost palatin al Ungariei între anii 1500 și 1503. Anterior fusese voievod al 
Transilvaniei, între 1477-1479 și jude al curții regale între 1494-1500; Ibidem, p. 81, p. 86 și p. 90.  

25 SJAN Bihor, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, 
Subseria 1.1-Acte, Fascicula 52, nr. e.  

https://moly.hu/kiadok/mta-tortenettudomanyi-intezet
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Betleni, după ce pârâții nu s-au prezentat la primul termen de judecată. 

Totodată, voievodul îi amendase pe pârâți cu suma de 15 mărci plătită către 

judecător și tot atâtea mărci plătite părții adverse. Notăm în dreptul acestui 

document că Nicolae Betleni a ajuns în lista învinuiților deoarece moștenise 

procesul de la Andrei și Gheorghe Bátori. 

Patru ani mai târziu, la 24 ianuarie 150526 procesul nu se definitivase, 

amânându-se ca să se dea pârâților timpul necesar pentru a prezenta 

documentele care le susțineau pretențiile. O primă decizie pare să fi fost luată în 

150727, când voievodul cerea conventului din Cluj-Mănăștur să își trimită omul 

de mărturie care, împreună cu omul voievodului, să-l pună pe Ștefan Szent 

Gyorgy, reprezentantul capelei și spitalului Sf. Spirit în stăpânirea moșiilor 

Măgheruș, Odrihei și Hetiur. La 25 februarie în același an28, conventul raporta 

că Gașpar Sikesd Teremi, Alexie Haranglábi și Nicolae Betleni s-au împotrivit la 

punerea capelei și spitalului Sf. Spirit în stăpânirea moșiilor Hetiur, Odrihei și 

Măgheruș, cei trei fiind chemați la judecată.  

Mai precis, Gașpar Sikesd Teremi s-a împotrivit la punerea în stăpânire în 

moșia Odrihei, Alexie Haranglábi s-a împotrivit la punerea în stăpânire tot în 

moșia Odrihei, iar Nicolae Betleni s-a împotrivit la punerea în stăpânire în 

moșiile Măgheruș și Hetiur. 

La termenul stabilit pentru împotrivire sentința a fost modificată în 

favoarea pârâților. Acest document, de la 27 ianuarie 150829, este probabil cel 

mai interesant din tot procesul datorită informațiilor pe care le oferă, nu numai 

din cauza sentinței voievodului. De asemenea, este și documentul cel mai 

important, la care se va face referire încă două decenii de la momentul emiterii 

lui, nu întotdeauna în termeni măgulitori.  

Notăm aici că sentința a fost pronunțată de către voievodul Petru 

Szentgyőrgyi Bazini, care la acea vreme era totodată și jude al curții regale. 

Sentința a fost dată împreună cu Iosa de Som, comite de Timiș și căpitan general 

al părților inferioare ale Ungariei, care a luat parte la scaunul de judecată 

voievodal și a examinat împreună cu voievodul scrisorile prezentate la proba cu 

acte a părților.  

Proba cu acte sau prezentarea dovezile de către părți pentru a-și susține 

pretențiile în fața judecătorului este redată meticulos în actul voievodului care 

                                                           
26 SJAN Bihor, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, 

Subseria 1.1-Acte, Fascicula 52, nr. b. 
27 SJAN Bihor, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, 

Subseria 1.1-Acte, Fascicula 3, nr. 8.  
28 Ibidem. 
29 SJAN Cluj, Colecția de documente Blaj, nr. 17. 
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conține mai multe documente transumptate, fapt care permite întregirea 

tabloului disputei până în cele mai mici amănunte.  

Le voi prezenta pe rând, fără a intra în toate amănuntele, ci doar suficient 

pentru a lămuri contextul izbucnirii disputei dintre cele două părți și 

argumentele ulterioare pentru pronunțarea sentinței. 

Pârâții au înfățișat mai multe scrisori și privilegii referitoare la stăpânirea 

asupra moșiilor disputate, emise de către regi și voievozi anterior. Cele mai 

timpurii documente ale pârâților îi aparțineau lui Nicolae Vizaknai, fiul lui 

Francisc Vizaknai. Acesta a arătat șase scrisori, printre care dania din 1453 a 

regelui Ladislau al V-lea referitoare la moșia Albești din comitatul Alba și a 

părții de moșie Idiciu din comitatul Târnava pentru slujbele sale în serviciul 

regelui Sigismund, a reginei Elisabeta și în serviciul lui Iancu de Hunedoara – 

moșia aparținuse unui nobil fără urmași; și dania din 1482 a regelui Matia care 

dăruiește moșia Zoltan din comitatul Alba lui Francisc Vizaknai și lui Ștefan 

Davidhazai, moșie care de asemenea aparținuse unui nobil mort fără urmași.  

De partea cealaltă, rectorul spitalului a prezentat trei scrisori, printre care 

un privilegiu regal solemn emis de către regele Vladislav al II-lea în 1494, cu alte 

cinci documente transumptate. 

Rectorul a susținut că moșiile Nadeș, Vasileni, Măgheruș, Hetiur, Idiciu, 

Odrihei, Albești, Dăișoara și Zoltan au fost dăruite bisericii de către Mihail, fiul 

lui Solomon Nadasi și că după moartea acestuia regele Ladislau le-a dat lui Ioan 

Geréb și lui Desideriu Losonci, apoi au ajuns în mâinile lui Nicolae Betleni și lui 

Nicolae Vizaknai, iar moșia Odrihei a ajuns în mâinile lui Gașpar Sykesd. În 

sprijinul acestei declarații regăsim în același fond al Capitlului episcopiei 

romano-catolice de Oradea însemnarea unui document din 144630 care atestă 

declarația rectorului de la acea vreme a spitalului Sf. Spirit că a primit în arendă 

de la Mihail, fiul lui Solomon Nadasi, mai multe moșii și părți de moșie aflate în 

comitatele Alba și Târnava, pentru suma de 20 de florini. La moartea nobilului 

Mihail spitalul putea să păstreze arenda, în schimbul plății a 50 de florini către 

văduva Elena, cu mențiunea că, dacă văduva se recăsătorea sau deceda, moșiile 

reveneau spitalului, fără alte condiții.  

În cadrul privilegiului regal solemn deja amintit este copiat una act din 

1441 al regelui Vladislav I care atestă arenda făcută de către nobilul Mihail 

spitalului Sf. Spirit, regele confirmând dreptul acestuia de a dispune în orice 

mod dorește de moșiile sale, precum și dreptul spitalului de a le ocupa imediat 

după moartea văduvei. Din alte două scrisori, ale capitlului Transilvaniei de 

                                                           
30 SJAN Bihor, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, 

Subseria 1.1-Acte, Fascicula 52, nr. b. 
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această dată, înțelegem că rectorul a intrat în stăpânirea respectivelor moșii în 

anul 1443, după moartea Elenei, soția lui Mihail. Ulterior, un document emis de 

către Iancu de Hunedoara în 1446 întărește dania, fapt confirmat și de către o 

scrisoare de introducere și punere în stăpânire din același an a dietei Ungariei, 

solicitare pusă în aplicare de către conventul din Cluj-Mănăștur un an mai 

târziu. 

Se pare că nobilul Mihail era un om cucernic care a lăsat în arendă moșiile 

pentru folosul și întreținerea săracilor, in usum et sustenationem pauperum, 

luându-și angajamentul în momentul daniei pentru el și rudele și oamenii de 

orice altă stare și condiție31. Nobilii aveau dreptul de a dispune în orice mod 

doresc de pământurile lor, astfel că le puteau lăsa moștenire rudelor sau bisericii, 

le puteau dona sau le puteau vinde, drept confirmat și în cadrul transumpturilor 

deja amintite.  

Observăm cum rectorul spitalului Sf. Spirit a prezentat documente mai 

timpurii decât pârâții, cel mai vechi act al acestuia fiind datat în 1441, față de 

1453 dania pentru Nicolae Vizaknai. 

Revenind însă la documentul cadru, judecata făcută de către Petru 

Szentgyorgy, după prezentarea actelor de către ambele părți avem punctul 

culminant al întregului: avocatul pârâților a afirmat că cele trei scrisori 

prezentate de către rector nu sunt în vigoare deoarece regele Vladislav al 

Poloniei s-a intitulat rege al Ungariei (Vladislav I Iagiello) uzurpând sfânta 

coroană în detrimentul regelui legitim, Ladislau, fiul regelui Albert, minor la 

acea vreme (Ladislau al V-lea)!  

Precum am menționat deja, cel mai timpuriu document prezentat în 

cadrul procesului era tocmai acela al regelui Vladislav I, din anul 1441. Pârâții 

aveau scrisorile de danie de la regele Ladislau V.  

În continuare, se afirmă că actul emis de Iancu de Hunedoara era 

considerat nul deoarece guvernatorul nu avea autoritatea de a-și da acordul 

asupra daniei lui Mihail Solomonfi deoarece dania depășea 32 de sesii iobăgești. 

Iar actul dietei Ungariei era considerat nul deoarece fusese emis înainte de 

încoronarea regelui Ladislau, fiul regelui Albert, cu sfânta coroană. Astfel nu 

erau valabile nici actul de introducere și punere în stăpânire emis de către 

capitlul Transilvaniei și nici cel al conventului din Cluj-Mănăștur.  

Practic, prin sentința dată, voievodul Petru Szentgyőrgyi și Bazini a 

declarat nule toate actele prezentate de către rectorul azilului din Oradea! Cât 

                                                           
31 ⹂...în vita vel in morte ecclesiis autem suis uxori et consanguineis vel aliis quibuscumque status gradus et 

conditionis hominibus voluerint legari commitere vendere donare conferre et perpetuare…”, SJAN Cluj, Colecția 
de documente Blaj, nr. 17. 
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despre moșii, ele au fost atribuite astfel: lui Nicolae Betleni moșiile Nadeș, 

Vasileni, Măgheruș și Hetiur, lui Nicolae Vizaknai moșiile Albești, Dăișoara, 

Idiciu și Zoltan, iar lui Gașpar Sikesd moșia Odrihei.  

La final, documentul voievodului stabilește și modul în care au ajuns 

moșiile respective în mâinile pârâților, făcându-se referire la daniile date de către 

regele Ladislau al V-lea. Se cuvine menționat și acest amănunt, atât pentru 

clarificare succesiunii moșiilor, cel puțin așa cum a fost tranșată din punct de 

vedere judiciar, dar și pentru lămurirea pârâților al căror număr și persoană 

diferă de-a lungul anilor. Prin urmare, moșiile Nadeș și Vasileni îi fuseseră 

dăruite răposatului Ioan Geréb Vingárti și lui Petru și Ladislau Geréb: moșiile 

Hetiur, Măgheruș, Bun și Odrihei îi fuseseră dăruite lui Desideriu Losonci prin 

moartea fără urmași a nobilului Mihail Solomonfi; moșiile Albești, Dăișoara și 

Idiciu prin moartea fără urmași a lui Nicolae de Sybryck au fost dăruite lui 

Nicolae Senior și Nicolae Junior Vizaknai; iar moșia Zoltan a ajuns la Francisc 

Vizaknai prin moartea fără urmași a doamnei Elena, văduva lui Mihail 

Solomonfi și prin moartea fără urmași a unui familiar de-al său. Moșia Odrihei 

a fost ulterior dăruită lui Gașpar Sikesd și lui Nicolae Betleni. 

Toate acestea au fost realizate prin scrisori de danie considerate de către 

voievod ca fiind clare și legitime.  

Rectorul spitalului Sf. Spirit a fost nemulțumit de sentință, motiv pentru 

care s-a îndreptat spre forul suprem de judecată în afara voievodatului, adică 

regele Ungariei. Un document din 21 noiembrie 151132 atestă că regele Vladislav 

al II-lea a hotărât ca procesul dintre spitalul Sf. Spirit din Oradea și Nicolae 

Betleni, Nicolae Vizaknai și Gașpar Sykes Teremi, să fie înaintat spre recurs 

curții regale, în urma solicitării lui Ștefan Szentgyörgyi, rectorul capelei și 

spitalului. Acesta din urmă l-a acuzat pe protonotarul Ștefan Werbőczy că 

refuzase prima sa solicitare de transferare a procesului, motivând că disputa se 

încheiase în Transilvania prin arbitraj. Patru zile mai târziu, regele îi poruncea 

personal protonotarului Ștefan Werbőczy să transmită pentru o nouă judecată 

documentele procesului dintre cele două părți, care îi dăduse câștigători pe 

Nicolae Betleni, Nicolae Vizaknai și Gașpar Sykes Teremi33. 

Nu s-a păstrat niciun alt document care să confirme acuzele aduse de către 

rector protonotarului Ștefan Werbőczy. Poate că solicitarea de mutare a 

procesului nici nu a fost făcută pe calea scrisului, ci pe cale orală.  

                                                           
32 SJAN Cluj, Colecția de documente Blaj, nr. 17. 
33 Ibidem. 
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În orice caz, acestor porunci ale regelui se pare că nu li s-a dat ascultare, 

căci un document emis de către voievodul Ioan Szapolyai la 24 ianuarie 151434, 

atestă opreliștea exprimată de jurații asesorii ai scaunului voievodal de judecată, 

în nume propriu și în numele celorlalți nobili ai Transilvaniei, față de solicitarea 

regelui Vladislav al II-lea de a transmite spre recurs procesul dintre dintre 

spitalul Sf. Spirit din Oradea și Nicolae Betleni, Nicolae Vizaknai și Gașpar Sykes 

Teremi, arătând că aceasta ar prejudicia libertățile Transilvaniei, întrucât 

procesul se încheiase printr-o decizie definitivă, obținută pe calea arbitrajului35.  

În această perioadă documentele sunt răzlețe și nu avem certitudinea că s-

au păstrat toate mențiunile referitoare la această pricină.  

Următorul document care menționează disputa este de la 18 martie 152436, 

emis de către ultimul rege al Ungariei, prin care acesta cerea rejudecarea 

procesului, a cărui sentință fusese defavorabilă spitalului Sf. Spirit. Documentul 

menționează că reprezentantul spitalului a acuzat unele vicii de procedură – 

printre care neluarea în considerare a unor acte –, precum și părtinirea 

judecătorului de la acea vreme37, Petru Szentgyőrgyi și Bazini. Regele poruncea 

totodată conventului din Cluj-Mănăștur să-i cheme la judecată în fața 

voievodului pe Nicolae Vizaknai, pe fiii lui Nicolae Betleni și pe fiii lui Gașpar 

Sykes. La 27 aprilie în același an38, conventul din Cluj-Mănăștur îi raporta 

voievodului Ioan Szapolyai că i-a chemat pentru o nouă judecată pe Nicolae 

Betleni, Nicolae Vizaknai și Gașpar Sykes Teremi, împotriva lui Ștefan 

Szentgyörgyi, rectorul spitalului, potrivit cu porunca regelui Ludovic al II-lea; 

altminteri procesul să fie trimis la curtea regală.  

Alte documente ulterioare referitoare la această dispută nu s-au păstrat. 

Posibil ca bătălia de la Mohács, purtată doi ani mai târziu și soldată inclusiv cu 

moartea regelui Ludovic al II-lea, urmată de anarhia din regat, să fi așternut 

tăcerea definitivă asupra problemei.  

                                                           
34 Ibidem. 
35 ⹂...nostro in conspectum prohibuerunt allegantes publicam in iurium libertatumque quam et consuetudinum 

totius regni eversionem vergeret si causam per modum arbitrii et per arbitros terminata prout causa praedeclarata 
conclusa et finita extitisset in curiam regiam transmitteretur...”, SJAN Bihor, Fond Capitlul Episcopiei 
romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, Subseria 1.1-Acte, Fascicula 52, nr. b, f. 19. 

36 SJAN Bihor, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, 
Subseria 1.1-Acte, Fascicula 52, nr. b. 

37 ⹂…nescitur unde seductus a solito et consueto eiusdem causa processu exorbitans et aberrans non in tabula 
et sede iudiciaria dicti comiti Petri; sed extra eam in hospitio suo illam revideri adjudicarique fecisset...”, SJAN 
Bihor, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, Subseria 1.1-
Acte, Fascicula 52, nr. e, f. 14. 

38 SJAN Bihor, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice de Oradea, Seria 1 – Instrumenta litteralia, 
Subseria 1.1-Acte, Fascicula 52, nr. c. 
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Câteva considerații se impun la finalul expunerii documentelor 

procesului. În primul rând, după cum am menționat și anterior, vechile 

privilegii acordate nobilimii din Transilvania specificau ca toate pricinile 

referitoare la moșii să fie judecate și închise în voievodat, nu la curtea regală. 

Refuzul îndărătnic al ardelenilor, în frunte cu protonotarul și jurații asesori ai 

scaunul de judecată voievodal, fată de trimiterea documentelor procesului la 

curtea regală reprezintă reacția acestora față de ceea ce vedeau drept o 

amenințare la adresa libertății voievodatului. Posibil ca amenințarea să nu fi fost 

acest proces în sine, cât precedentul pe care l-ar fi creat transferul unui proces 

deja încheiat în Transilvania. Nobilimea ar fi pierdut un avantaj, unul câștigat 

cu greu, așa cum am arătat la începutul lucrării de față. De altfel, documentul de 

opreliște al juzilor nobililor nu menționează în niciun fel poziția voievodului 

Ioan Szapolyai față de cerința regelui, ci numai reacția congregației nobiliare, 

organismul reprezentativ al Transilvaniei, fără de care voievodul nu putea 

guverna provincia. Cât despre rege, deși stăpânul absolut al țării din mila lui 

Dumnezeu, el se află în situația paradoxală în care îi este refuzată porunca, 

deoarece aceasta contravine legilor și cutumelor regatului.  

În al doilea rând, este interesant felul în care protonotarul Ștefan 

Werbőczy și jurații asesori ai congregației nobiliare se referă la încheierea 

procesului, afirmând că a fost vorba despre un arbitraj. În cadrul cercetărilor 

mele pentru elaborarea tezei de doctorat am constatat că arbitrajul, din punct de 

vedere cutumiar, presupunea un număr egal de nobili cinstiți – arbitrii – pentru 

fiecare dintre părți, care mediau în funcție de doleanțele părților, ulterior se 

ajungea la o înțelegere care eventual avea stipulate și anumite condiții, iar la 

final exista angajamentul fiecărei persoane implicate de a respecta arbitrajul, 

altminteri se va achita o amendă convenită sau se va respecta litera legii. 

Totodată, arbitrajele se încheiau înainte sau după obținerea permisiunii 

judecătorului, cele din urmă fiind cele mai des întâlnite situații. Este însă clar că 

Ștefan Werbőczy și jurații asesori ai Transilvaniei nu se referă la arbitrajul să-i 

spunem clasic, ci, probabil, prin arbitraj înțeleg participarea lui Iosa de Som la 

judecata voievodului. Iosa de Som probabil a fost văzut drept un personaj 

complet neutru în cazul judecății; fiind comite de Timiș și căpitan general al 

Ungariei nu ocupa funcții în Transilvania și cel mai probabil nu era ardelean, 

după cum nici voievodul Petru Szentgyőrgyi și Bazini nu era. Desigur, 

interpretarea poate suferi amendamente ulterioare, deoarece până în momentul 

de față nu avem informații despre motivul prezenței sale în Transilvania la acea 

dată și nici despre argumentele datorită cărora voievodul l-a invitat să ia loc 

alături de el la scaunul de judecată.  
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În al treilea rând, nu trebuie trecută cu vederea retorica avocățească care 

a înclinat balanța în cadrul procesului. Voievodul a anulat documentele 

prezentate de către rectorul spitalului Sf. Spirit după ce avocatul pârâților a 

susținut că primul dintre aceste acte a fost emis de către un rege care a uzurpat 

tronul în detrimentul regelui-copil de drept, prin urmare actul respectiv și 

celelalte care l-au urmat nu pot fi valide. Mai mult decât atât, odată cu 

invalidarea documentelor a fost invalidată și intenția nobilului Mihail de a-și 

lăsa moșiile moștenire bisericii. Toată strădania acestuia de a obține scrisori cu 

valoare juridică de la cele mai importante locuri de adeverire din Transilvania și 

din restul regatului – incluzând aici Dieta și guvernatorul Ungariei – a fost în 

zadar, deoarece de dorința sa de a lăsa moșiile drept arendă și ulterior danie, 

dorință exprimată în scris în câteva rânduri, nu s-a ținut cont la scaunul de 

judecată al voievodului. În fapt, nici nu a fost menționat acest aspect.  

Avocatul pârâților a profitat de contextul istoric pentru a construi 

apărarea clienților săi, invalidând realitatea domniei lui Vladislav I, deși acesta 

fusese încoronat la Alba Regală de către stările maghiare ca rege de drept39. 

Acestui episod i-a căzut victimă și nobilul Mihail Solomonfi Nadasi. Cu 

siguranță avocatul s-a folosit de un articol din decretul regelui Ladislau al V-lea 

de la 29 ianuarie 1453, potrivit căruia regele declara nule și lipsite de valoare 

daniile făcute de către mama sa, defuncta regină Elisabeta și de către defunctul 

rege al Poloniei, indiferent în favoarea cui fuseseră făcute aceste danii și 

indiferent de motiv40. O prevedere în acest sens conținea și decretul Dietei 

Ungariei din 1445, potrivit căreia confirmarea sau anularea daniilor făcute din 

moșiile regale sau din dreptul regal de către rege sau regină, după moartea 

regelui Albert, urma să fie amânată până după încoronarea unui rege41. Opinez 

că avocatul a întrezărit în aceste articole soluția legală pentru a răsturna situația 

în favoarea clienților săi și a anula documentele rectorului, asta deși cele două 

articole se referă la danii făcute de către rege, din dreptul regal, ceea ce nu era 

cazul moșiilor aflate în dispută. Nu regele Vladislav I a dăruit respectivele moșii 

spitalului Sf. Spirit, ci a emis un simplu act notarial pentru Mihail Solomonfi, 

donatorul de drept, fapt trecut sub tăcere la scaunul de judecată.  

Invalidarea documentelor reprezintă punctul culminant al disputei, în 

general și a judecății făcute de către voievodul Petru Szentgyőrgyi și Bazini, în 

particular. Pe lângă anularea actului regelui Vladislav I este anulat și 

                                                           
39 Pál Engel, Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei medievale 895-1526, traducător Aurora Moga, 

Mega, Cluj-Napoca, 2006, p. 306.  
40 Decretul regelui Ladislau de la 29 ianuarie 1453 în DRMH, vol. II 1301-1457, p. 124.  
41 Decretul Dietei Ungariei din 7 mai 1445 în Ibidem, p. 107. 
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documentul emis de către Iancu de Hunedoara, la vremea aceea guvernator al 

Ungariei. Argumentul adus pentru invalidarea acestui act îl reprezintă 

interdicția pe care o avea guvernatorul de a dărui mari domenii. Din nou se face 

referire la un articol de decret din 13 iunie 1446, decret emis de către însuși 

guvernatorul Iancu de Hunedoara prin care acesta se obliga să nu dăruiască din 

pământul coroanei moșii mai mari de 32 de sesii iobăgești42. Din nou, subliniem 

că argumentul este interpretat în mod favorabil părâților, deoarece în cadrul 

decretului amintit este vorba despre moșiile care aparțineau coroanei. Aidoma 

regelui Vladislav I, nici Iancu de Hunedoara nu dăruiește el personal, în calitate 

de guvenator, moșiile respective spitalului Sf. Spirit, ci atestă și confirmă dania 

făcută de către un particular, nobilul Mihail Solomonfi Nadasi.  

În ultimul rând, vreau să mă refer și la acuzația pe care rectorul spitalului 

o face în cadrul ultimului document menționat, anume părtinirea voievodului 

Petru Szentgyőrgyi și Bazini. Foarte pe scurt amintesc că, atunci când acesta a 

început să judece procesul inițial i-a amendat pe pârâți pentru neprezentarea la 

termenul de judecată; ulterior procesul a mai tergiversat câțiva ani sub motivația 

de a le da timp acelorași pârâți pentru a prezenta actele doveditoare, pentru ca 

ulterior balanța să încline către reprezentantul spitalului care trebuia pus în 

stăpânirea moșiilor. Punerea în stăpânire a moșiilor nu a putut fi realizată, 

deoarece partea adversă a ridicat împotrivire, moment în care procesul reîncepe 

în fața voievodului, următorul act – și ultimul emis de către Petru Szentgyőrgyi 

și Bazini – fiind actul de sentință din 1508, prin care acesta a declarat nule 

documentele rectorului spitalului. Din desfășurarea evenimentelor remarcăm 

cum voievodul pare că se răzgândește în privința direcției procesului care 

ajunsese în atenția sa în urmă cu șapte ani. Poate voievodul a fost convins de 

retorica avocățească, mai sus amintită – în fond, pârâții întrebuințaseră cu folos 

anii respectivi pentru a-și construi apărarea, altfel probabil că și-ar fi prezentat 

scrisorile mai devreme, neavând cum să le schimbe conținutul. Sau poate 

acuzația rectorului este fondată, iar voievodul a fost părtinitor. Nu este limpede 

din document despre ce fel de părtinire ar fi vorba. Acuzația este una foarte dură 

și implică clar favoritism către partea adversă; ea nu vine imediat după proces, 

ci tocmai în 1524, iar cel care o lansează nu este rectorul spitalului la momentul 

la care a fost pierdut procesul, ci succesorul acestuia în funcție, Ștefan 

Szentgyörgyi. Oare acesta s-a referit la faptul că voievodul i-a favorizat pe 

Nicolae Betleni, Nicolae Vizaknai și Gașpar Sikesd deoarece erau descendenții 

unor persoane notabile, ceea ce s-ar traduce în uz de influență? Sau părtinirea 

                                                           
42 Decretul guvernatorului Ungariei din 13 iunie 1446 în Ibidem, p. 114. 
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voievodului se referă la faptul că acesta ar fi fost cumpărat de către cei trei nobili? 

Astfel de acuze erau rare, dar nu nemaiîntâlnite43. 

Concluzionând, importanța urmăririi în amănunt a unui proces lung se 

traduce prin evidențierea momentelor și procedurilor juridice legale și 

cutumiare, invocate la scaunul de judecată. Se remarcă apoi insistența neobosită 

a reclamantului de a sta la judecată față în față cu cei care consideră că l-au 

nedreptățit, fie ei baroni, prelați sau urmași de demnitari. Nu în ultimul rând 

amintim ecourile pe care procesul le ridică în continuare la mulți ani după ce s-

a pronunțat o sentință, toate acestea reprezentând nu doar un episod al justiției 

timpului, dar și o fărâmă din viața cotidiană. 

O viață cotidiană în care nobilimea era dispusă să ocolească porunca 

regală și să își asume totodată nemulțumirea celor asupra cărora se obligase să 

împartă dreptatea fără părtinire, totul pentru a-și apăra privilegiile ancestrale 

ale autonomiei judecătorești.  

 

 

                                                           
43 În 1327 este atestat că secuii din Saschiz s-au împotrivit la hotărnicirea moșiei Vințu de Sus 

susținând că judele curții regale ar fi făcut pentru bani o judecată strâmbă. DIR, veacul XIV, vol. II (1321-
1330), pp. 232-233. 
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Abstract: This article deals with a topic that has not been debated by other historians, 

namely social issues in the work of historian and David Prodan. He identified his whole life, 

with the rural horizon from which he came out into the world and which he felt called to 

explain, to research, to decode. In his research he started from the 18th century from the 

Horea Rebellion, going down to the medieval structures during the Bobâlna uprising and 

even before. Through this paper I want to highlight his interest in an update of the Romanian 

Pasoptist social traditions. David Prodan outlines the role of the peasantry as a history of 

work, which is a new vision of the past.The study of the village gives David Prodan the 

opportunity to discover the history of the Romanians from Transylvania, who formed the 

majority of its inhabitants. From the beginning of his career, he was attracted by the theme 

of social history, a theme that has become a favorite, with possibilities for deepening. He was 

modeled on the French historian Lucien Febvre. 

Keywords: David Prodan, social history, archives, Romanian historiography, Lucien 

Febvre 

 

David Prodan a construit o operă monumentală și cu toate acestea, chiar 

dacă a fost analizată firesc din mai multe unghiuri, ceva rămâne în ea statornic, 

dincolo de impresia momentană creată de lectura ei și anume, componenta 

rurală de care a fost legat pentru totdeauna. S-a identificat întreaga viață, cu 

orizontul rural din care a ieșit în lume și pe care s-a simțit chemat să-l explice, 

să-l cerceteze, să-l decodifice la fel ca Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, George 

Coșbuc sau Ion Agârbiceanu1. A făcut-o cu mijloacele istoricului, pornind de la 

secolul al XVIII-lea de la Răscoala lui Horea, coborând spre structurile 

medievale din timpul răscoalei de la Bobâlna și chiar mai înainte. Printr-o muncă 

ascetică a strâns cu migală surse, beneficiind de experiența muncii în arhive, căci 

                                                           
* Doctorand, Anul II, Școala Doctorală „Istorie.Civilizație.Cultură”, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Coordonator: Prof. univ. dr. Greta Monica Miron. 
1 Ioan-Aurel Pop, „Istoric al muncii tăcute”, în Steaua, nr. 7-8, 1994, Cluj-Napoca, p.42. 
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spre deosebire de alte culturi, istoriografia noastră nu reușise să-și publice 

sursele secolelor XVII, XVIII și XIX. Din documente și urbarii din cronici și 

decrete, istoricul a extras esența vieții cotidiene medievale, rostul omului de 

rând. 

Generația Marii Uniri reprezentată de Ioan Lupaș, Alexandru Lapedatu, 

Silviu Dragomir, Ioan Moga, Ștefan Meteș ș.a, debitoare Școlii Ardelene ca 

program, a fost preocupată să prezinte cât mai exact și mai riguros, istoria 

provinciei integrată nu numai în istoria națională, dar într-un alt mod decât 

fusese întocmită până atunci, mai cu seamă de istoricii străini2. Ca elev al 

pleiadei amintite, David Prodan a întruchipat întru totul această tendință. A 

deschis marile depozite documentare, pentru a putea fi valorificate, 

convingându-se că una din importantele chestiuni ce trebuiau studiate era cea a 

țărănimii. Chestiunea o regăsim în programul didactic schițat de Al. Lapedatu 

(1919) într-un curs inaugural, une insista „să se cerceteze fundamental viața 

socială și economică a poporului nostru”3. Și Ioan Lupaș a stăruit asupra „unei 

extensii de orizont” legat de cercetarea istorică, cu gândul la noile exigențe cu 

care suntem siguri, că l-ar fi îndrumat pe elevul său. 

Contextul era favorabil pentru istoricii români, preocupați în anii '30 ai 

secolului trecut, să acorde mai mult interes pentru problemele sociale, după cum 

s-a putut observa mai ales în polemicile duse în jurul „școlii noi” de istorie. 

Tânăra generație de istorici va căuta, să se îndrepte spre acest tip de istorie, 

înțelegând că „preeminența istoriei politice nu se mai justifica, după înfăptuirea 

unității de stat”4. Această tendință fusese anunțată încă de la 1905 de către 

istoricul Ioan Bogdan, ea trebuia să se impună, iar polemica dintre Gheorghe I. 

Brătianu și Ștefan Zeletin pe această temă, rămâne un fapt caracteristic. Acesta 

din urmă a și salutat interesul manifestat de profesorii de specialitate, față de 

acest câmp nou de investigație, la primul congres pentru istoria socială. 

 David Prodan, un împătimit explorator de arhivă nu a luat parte la 

cearta școlii noi, dar semnala spre sfârșitul deceniului IV intenția de a relua acest 

studiu de la capăt și de-a reinterpreta pe cont propriu fenomenologia vieții 

rurale5. Se puteau întrezări deja viitoarele programe de cercetare din 

istoriografia română, ce vor pune accentul pe social. Se și vorbea de o istorie 

                                                           
2 Alexandru Zub, „Istoria țărănimii, istoria muncii”, în Vatra, nr. 222, 1989, Târgu Mureș, p.222. 
3 Alexandru Zub, „Dialectica socialului și naționalului în opera lui David Prodan”, în Ateneu, nr. 3, 

1987, Bacău, p.2. 
4 Alexandru Zub, „Dialectica socialului și naționalului în opera lui David Prodan”, în Ateneu, nr. 3, 

1987, Bacău, p.2. 
5 Alexandru Zub, „David Prodan și Fernand Braudel. Afinități și analogii”, în Anuarul Institutului de 

Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai”, 2002-2003, vol. V-VI, Târgu Mureș, p.13. 
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„sociologizată”, ideee pe care o întâlnim și la George Barițiu, la Ioan Bogdan sau 

Nicolae Iorga. „Țăran” el însuși ca structură psihică, istoric de ascendență rurală, 

David Prodan s-a întors în mod firesc spre universul din care provenea, animat 

de dorința de a-i restitui, fundamentele social-istorice. 

Reluând, într-un fel, tradiția istoriei sociale românești pașoptiste se 

reorientează programatic, spre păturile de jos ale societății ardelene, spre istoria 

țărănimii, purtătoarea principală a servituții. Făcând o critică a istoriei idealiste, 

a istoriei individualiste sau a celei spiritualiste, străină intențiilor de a 

reconstitui, viața și existența comună a mulțimilor, David Prodan împărtășește 

interesul mai general pentru istoria maselor țărănești. 

Alături de Andrei Oțetea, ce și-a manifestat interesul pentru o 

reactualizare a tradițiilor sociale românești pașoptiste6, istoricul clujean asociază 

și el propria experiență, izvorâtă din contactul cu realitățile iobăgiei ardelene, 

mărturisind: „A trebuit să vină conceptul de istorie socială, ca să se deschidă larg 

perspectiva de valorificare istorică a activității fiecărei clase, fiecărei categorii 

sociale. Și mai era nevoie și 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.  

Sunt desigur expuse idei fecunde pentru o viitoare orientare, relevante în 

același timp pentru propria gândire istorică, ajunsă la anii maturității. Istoria 

maselor țărănești prezentă și în opera mentorului său Ioan Lupaș, în general în 

ambianța Institutului de Istorie Națională, a câștigat semnificații suplimentare, 

prin tipul de istorie socială propusă de Prodan. Dacă până atunci țărănimea 

fusese prezentă în istoriografia transilvăneană, doar la nivelul dinamicii sociale, 

David Prodan schițează rolul țărănimii ca istorie a muncii, ceea ce constituie o 

viziune nouă asupra trecutului. 

Și-a elaborat drept program de lucru, să urmărească cursul general al vieții 

cotidiene, munca de toate zilele, ce vehiculează dezvoltarea istorică și nu formele 

sau izbucnirile violente, ce trebuiau și ele studiate, dar nu izolat și exclusiv. Satul 

în viziunea sa, în niciuun caz nu poate apărea într-o lumină idilică, ci realistă 

până la duritate8. 

                                                           
6 Nicolae Edroiu, Aurel Răduțiu, Pompiliu Teodor (coord.), Stat, societate, națiune. Interpretări istorice, 

Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982, p.16. 
7 David Prodan, „Prefață la «Iobăgia pe domeniul Băii de Arieș la 1770»”, în Steaua, nr. 4, 1987, Cluj-

Napoca, p.17. 
8 Ioan-Aurel Pop, „Istoric al muncii tăcute”, în Steaua, nr. 7-8, 1994, Cluj-Napoca, p.42. 



54 

A fost atent în a-i descifra satului desfășurarea și raporturile dintre 

oameni, supraviețuirea lumii satelor prin muncă, nedreptățile și apăsarea 

generată de asuprire. Studiul satului îi dă prilej lui David Prodan de-a descoperi 

istoria românilor din Transilvania, cei ce formau majoritatea locuitorilor ei. 

Iobăgia acea formă agravantă a aservirii în Evul Mediu, a fost suportată cel mai 

greu de umerii românilor. Mărturii documentare cuprinse în socoteli, inventare, 

urbarii cuprind formulări de sate românești, păduri românești, lege românească, 

cnezate și voievodate românești, dări și daturi românești etc. Legătura dintre sat 

și români nu a înseamnat doar activități de păstorit și agricultură, ci și extracția 

minereurilor, a sării, a existenței meșteșugurilor sătești etc. David Prodan prin 

scrisul său documentat, oferă imaginea unui neam supus în majoritatea sa, 

cufundat în iobăgie, a unui neam umilit prin statutul lui inferior social și a 

apartenenței la ortodoxie.  

În centrul studiilor sale dedicate țărănimii ardelene, istoricul plasează 

comunitățile rurale, satele, mai precis domeniile feudale, analizate în funcție de 

rata lor umană. Sunt urmărite obligațiile ei, dotarea cu inventar agricol, statutul 

lor de locuitori ai țării. El demonstrează că deși unitatea feudală nu este realizată 

prin individ, în schimb „familia iobagului” generează noi unități de iobagi, iar 

unitatea de impozitare numită sesie reprezintă fundamentul indispensabil 

familiei iobagului. Acestea două, familia și sesia în opinia lui David Prodan 

constituie fundamentele solide ale domeniului feudal și ale producției sale. 

Pornind din acest punct, realizează un tablou realist al societății feudale, în ciuda 

direcției imprimate de partid. El n-a prezentat „țăranul crud exploatat” și 

„stăpânul feudal cel crud”, ci prezintă o o țărănime în majoritate aservită, care 

nu mai trăiesc pe pământul lor ci mai mult pe domeniul stăpânului lor. Acest 

lucru le crează o dependență dublă de stăpânul lor, pe de-o parte sunt 

dependenți din punct de vedere economic, nemaifiind propietari ai sesiei pe care 

lucrează, dar din 1514 devine egal dependent și sub aspect juridic „fiind legați 

de glie”. Acest lucru echivalează în viziunea lui Prodan cu iobăgia. 

Dar legătura nu funcționează doar într-un singur sens țăran-nobil, ci și 

invers. Nobilii nu pot trăi, fără munca țăranilor, fiind utili atât pe propietatea lor 

cât și în războaie. În consecință în lumea feudală transilvăneană, între stăpân și 

iobagii săi existau, demonstrează profesorul Prodan, un contract tacit, ce 

permitea funcționarea societățiii. Desigur nobilii erau grupul privilegiat, în timp 

ce națiunea aservită era încărcată de multiple obligații, pe umerii săi atârnând 

întreținerea comunității. Acest fapt subliniază David Prodan putea genera grave 

dezechilibre, conducând la „răscoale violente”, cum numea istoricul, revoltele 

țărănești. 
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Într-un foarte interesant eseu, publicat în revista de limbă engleză a 

Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, Transylvanian Review, 

academicianul Ioan-Aurel Pop motivează și el aplecarea lui David Prodan, 

pentru studiul țărănimii transilvănene din Evul Mediu și din Epoca Modernă9. 

De la începutul carierei, a fost atras de tema istoriei sociale, temă devenită 

predilectă, cu posibilități de aprofundare. L-a avut ca model pe istoricul francez, 

Lucien Febvre ce nu urmărea omul ca individ, ci mai ales societatea, 

comunitățile umane, grupurile de oameni, ceea ce și modelează destinul 

umanității, potrivit logicii unei „vieți durabile”. 

În al doilea rând, interesul său față de masele tăcute a reprezentat un act 

reparator, adus predecesorilor lui în domeniul istoriografic, care au pus accentul 

pe analizele grandioase ale trecutului, gloria elitelor, ce au uitat că, mai mult de 

90% din cei ce au trăit nu au fost la putere, nu au fost persoane cu autoritate, în 

schimb au fost subiecți ai muncii pământului cu propriile brațe. S-ar fi putut 

apleca, așa cum au făcut-o înaintașii săi, asupra studiului istoriei politice și 

militare, a istoriei culturii scrise, dacă munca tăcută a celor anonimi n-ar fi fost 

destinată unei lipse de interes, chiar am putea aprecia disprețuită. În schimb, ea 

reprezenta istoria majorității populației, o istorie considerată minoră și din cauza 

precarității surselor documentare iar pornind de aici, lipsa de interes din partea 

specialiștilor. 

În al treilea rând, dat fiind realitățile istorice din România după anul 1945, 

David Prodan s-a simțit o dată în plus motivat, să-și adâncească cercetările în 

istoria țărănimii transilvănene. Regimul comunist a trasat artificial „directive” 

în ceea ce privește studiul trecutului, al clasei muncitoare și a țărănimii, cu 

rezultate de cele mai multe ori modeste, accentul căzând în cele mai multe cazuri 

pe „lupta de clasă” și pe alte slogane, asta pe de-o parte, iar istoricii 

înregimentați, n-aveau in schimb o bună pregătire profesională, pe de altă parte. 

Aceasta se pare ar fi fost a treia explicație a opțiunii lui David Prodan, cel care 

avea o riguroasă pregătire de specialitate în domeniul științelor auxiliare istoriei, 

un lung stagiu în arhive și un doctorat obținut în perioada interbelică. Conștient 

de acest lucru, în ciuda „indicațiilor” regimului comunist, istoricul a devenit 

creatorul unei istorii autentice a țărănimii. 

În sfârșit, studiind istoria țărănimii și a iobăgiei, David Prodan se 

îndreaptă spre originile familiei sale de plugari, aducând un omagiu țăranilor 

din Cioara și tuturor satelor înrobite din Transilvania. Într-un interviu realizat 

de istoricul Ovidiu Pecican, academicianul clujean își explică opțiunea pentru 

                                                           
9 Ioan-Aurel Pop, „David Prodan, istoric al țărănimii”, în Transylvanian Review, nr. 1, 2002, Cluj-

Napoca, p.16. 
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istoria socială mărturisind: „Din originile mele, eu sunt țăran de acasă, sunt 

agricultor. Am crescut-până la douăzeci și ceva de ani-în agricultură. Îi cunosc 

tehnica, îi cunosc toate greutățile, sunt acasă în meseria asta. Agricultura trebuie 

s-o cunoști, că astfel n-ai cum să scrii despre ea [...]”10. 

Convingerea profesorului că nu numărul (masele) crează istoria ci 

calitatea și valoarea, l-a determinat să aprecieze mult cultura și civilizația rurală, 

tehnicile ingenioase de cultură a pământului, sau valorificarea produselor 

animaliere, încrustațiile în lemn, covoarele de lână sau versurile populare. S-a 

concentrat întotdeauna asupra muncii grele a țărănimii aflate la baza piramidei 

sociale, pentru a obține roadele pământului, făcând posibilă mersul firesc al 

societății. De asemenea mecanismele de supraviețuire a țărănimii i s-au părut 

esențiale lui David Prodan, motiv pentru care se simțea obligat să le descifreze 

cu toată responsabilitatea, condus de dorința de-a reflecta adevărul.  

Țăranul lui David Prodan este înainte de toate un om, ce are limba sa, 

confesiunea sa, dar prin numărul său și procentajul său în Transilvania, el este 

român. Țăranul este prototipul țăranului medieval transilvănean, deoarece elita, 

după o lungă perioadă de timp, era aproape total neromânească și preoții 

„schismatici” erau la rândul lor aserviți. Prodan constată că românii sunt bogat 

prezentați în toate muncind din greu pământul, în masa de muncitori, pe care a 

fost construit edificiul social și politic al țării, care „a purtat jugul muncii servile 

de înrobire, de iobăgie” care „sunt primii înaintea altora ce au suferit 

consecințele”. 

Începutul preocupărilor pentru studiul raporturilor sociale din 

Transilvania, a rolului masei țăranilor români, principala susținătoare a 

edificiului statal din această provincie, îl înregistrăm între anii 1942-1943, prin 

acele studii referitoare la iliș și tretină11. Se fac simțite tot mai insistent, în anii ce 

urmează, interesele sale pentru istoria iobăgiei, oglindite în cercetarea 

sistematică a domeniilor feudale. O trecere în revistă fie și sumară a bibliografiei 

academicianului David Prodan conduce la identificarea încă de la început de 

carieră istoriografică, a unui interes constant pentru social, un adevărat 

laitmotiv, o permaneență a operei prodaniene. Prezentă în Răscoala lui Horea în 

comitatele Cluj și Turda (1938) ca istorie de fundal, istoria socială intervine 

stăruitor în Teoria imigrației românilor din Principate în Transilvania în veacul al 

XVIII-lea (1944), în cercetarea aprofundată ce va restitui structurile sociale 

existente la Toplița în anul 1785, studiu apărut în 1947, pentru a se defini ca 

direcție de investigare în Iobăgia pe domeniul Băii de Arieș la 1770, apărut în anul 

                                                           
10 Ovidiu Pecican, „O lecție de istorie a lui David Prodan”, în Apostrof, nr. 5, 1991, Cluj-Napoca, p. 17. 
11 Nicolae Edroiu, „David Prodan - istoric al țărănimii”, în Steaua, nr. 3, 1982, Cluj-Napoca, p.28. 
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1948. Sunt primele lucrări care definesc rolul muncii aservite în societatea 

transilvană a evului mediu, a iobăgimii care la românii din comitate a fost atât 

de mult generalizată „în așa măsură, încât cele trei cercuri: român-țăran-iobag, 

ce se cuprindeau în ordine descrescândă, unul în altul, au ajuns aproape să se 

suprapună; român a ajuns sinonim cu iobag”12. 

Tot din sfera acestei insistențe se naște o lucrare fundamentală sub 

multiple aspecte privind structurile sociale unitare privind civilizația 

românească medievală Boieri și vecini în Țara Făgărașului în secolele XVI-XVII. 

David Prodan dezvăluia realitățile sociale într-o autonomie românească, în 

legătură organică cu viața din sudul Carpaților și cu rol în formarea statului 

medieval. 

Istoria iobăgiei ardelene devine de acum, una din preocupările istoricului 

angajat în cercetarea fenomenelor secolului al XVIII-lea. De acum înainte 

cercetările istoricului, vor cuprinde un plan larg, întins în timp pe secole, dar și 

bogat ca experiență socială. Reconstituind istoria muncii, a maselor anonime, 

raporturile omului cu natura academicianul David Prodan a făcut o operă de 

pionerat în istoria Transilvaniei. 

Ce reprezenta marea masă a iobăgimii în Evul Mediu? În prefața studiului 

Iobăgia în domeniul Băii de Arieș la 1770, istoricul David Prodan arăta că iobăgimea 

era marea masă nesemnificativă sub raport politic. Istoria politică se 

înregistrează în planul „națiunilor politice” privilegiate, în planul țărănimii 

aservite neînregistrându-se decât acele izbucniri temporare, numite răscoale. 

„Omul de jos nu putea fi mai mult decât elementul de comparație, gradul cel 

mai de jos de la care se măsoară distanța străbătută de om, în năzuința sa de 

ridicare. Omul de jos a rămas, elementul negativ, cel mult masa de rezistență 

biologică”13. În concepția sa istoria țărănimii nu putea fi privită, decât ca o istorie 

a vieții social-economice, din acest motiv cerea o reconstituire cât mai fidelă a a 

vieții ei colective „statice” și „dinamice”, o reconstituire a condițiilor de muncă, 

a raporturilor sociale pe care această viață s-a întemeiat. 

Convins că o reală istorie socială este posibilă doar prin apelul la cifre , la 

datele căutate și oferite de scripte, a recurs la ele, pentru a putea pune în lumină 

raporturile feudale. Odată publicate rezultatele cercetării în domeniul iobăgiei 

ardelene, David Prodan s-a dedicat muncii de-a dezvolta informațiile legate de 

                                                           
12 David Prodan, „Prefață la «Iobăgia pe domeniul Băii de Arieș la 1770»”, în Steaua, nr. 4, 1987, Cluj-

Napoca, p.17. 
13 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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Răscoala lui Horea, într-un deceniu de muncă stăruitoare, dedicându-i timp, 

energie și netăgăduită pasiune. 

Va da la lumină studiul Urbariile Țării Făgărașului, volume care vor relua 

problematica secolului al XVII-lea, dar și a unei teme favorite, ilustrată de 

studiul Boieri și vecini în Țara Făgărașului în sec al XVII-lea. Se știe câte discuții s-

au purtat cu privire la „descălecatul” Țării Românești, adică la întemeierea 

principatului muntean, printr-un transfer de feudalitate din Făgăraș în sudul 

Carpaților, dar abia studiile arheologice și abordarea subiectului fără șabloane 

și prejudecăți au restabilit realitatea fondului vechilor tradiții. Încă din anul 

1963, profesorul David Prodan a arătat că, așa cum se prezentau realitățile în 

actele veacurilor XV-XVII, Țara Făgărașului nu putea fi privită decât ca o parte 

străveche a principatului românesc, constituit între Carpați și Dunăre14. 

Exercițiul făgărășean din anii '60 a constituit o excelentă pregătire pentru 

marea abordare a iobăgimii transilvănene, ce a reținut atenția istoricului vreme 

de câteva decenii. Primele volume apărute în anii 1967 și 1968 rămân până azi, 

un model de tratare a iobăgimii. Sunt descifrate sarcinile feudale, monopolurile 

senioriale, judecarea și moștenirea iobagului, dreptul său de strămutare, 

obligațiile lui militare, adică întregul mecanism al vieții țăranului supus. 

Și-a continuat cercetările începute privind relațiile sociale, urmărindu-le 

până la originea apariției servituții în Transilvania, ducând la apariția 

monumentalului studiu Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, în 1967. La 

baza lui stau preocupările mai vechi privind domeniul feudal și a relațiilor 

feudale ca: Domeniul cetății Șiria la 1525 (1960), Domeniul Beiușului la 1600 (1962), 

Domeniul cetății Ciceu la 1558 (1965), lucrări ce au constituit etape spre masiva 

monografie citată. Iobăgia ca statut personal și regim de obligații a devenit astfel 

o direcție de anchetă istorică, jalonată de un șir de contribuții de cel mai mare 

interes15. După decenii de tatonări ce extrapolau fenomenele sociale ale unui 

domeniu, David Prodan simțea necesară sub raport științific, o cercetare a 

individului, a realităților particulare. Și-a impus o investigare a faptelor 

mărunte, comune pentru a marca tabloul servituții, cursul general al vieții 

cotidiene materiale, munca de toate zilele. Nu și-a propus o istorie a mișcărilor 

sociale, tratate cu atâta generozitate de istoriografie, ci fundalul reprezentat de 

istoria raporturilor sociale. Studiul se înfățișează ca o lucrare după modelul 

                                                           
14 Ștefan Gorovei, „Un creator de problematică medievistică românească”, în Cronica, nr. 8, 1982, Iași, 

p.8. 
15 Florin Constantiniu, „Istoria ca viață: Opera științifică a academicianului David Prodan”, în Revista 

de Istorie, 1982, nr. 2, București, p.278. 
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universităților franceze, cu o parte cuprizând tezele și o parte cuprinzând 

materialul documentar.  

Pivotul lucrărilor sale, al gândirii și acțiunii sale de istoric, al vieții sociale 

îl reprezintă țăranul. Acesta constituie prin munca sa și activitățile sale diurne, 

temelia societății feudale, societate care s-a înscris și a mers, cu toate greutățile 

și avatarurile prin care a trecut și prin care a ființat, în lanțul progresului social16. 

Iobagul, desemnat mai ales prin țăran, dar nu numai, ci și prin jeler, prin 

meseriașul de orice fel, chiar și prin preotul satului este înfățișat de David 

Prodan ca om al muncii trudnice la câmp sau ca om al meseriilor ce necesitau 

efort imens, aducătoare de beneficii materiale și bănești stăpânului. 

Sunt cuprinse în prima parte o analiză a sarcinilor și obligațiile țărănimii 

aservite din secolele XIV-XV, încheiată cu încercarea de încadrare a relațiilor 

agrare prezentate în istoria relațiilor de producție agricolă din Europa Centrală 

din secolul al XVI-lea. La baza construcției se află o multitudine de anchete de 

micro-economie. Din alăturarea acestor celule economice locale se conturează 

imaginea iobăgiei, cercetată ea însăși în cadrul economiei unui mare domeniu, 

aflat și el în profunde prefaceri: „Moșia, pământul solid, fructificarea lui directă, 

mai mult decât banul curgător și capricios, trebuie să fie temelia puterii”17. În 

aceste condiții sarcinile iobăgești s-au agravat. Sarcinile feudale cresc, iar iobagul 

ajunge să lucreze aproape tot timpul pe pe domeniul stăpânului. Munca gratuită 

a iobagului devine factorul esențial al remodelării marelui domeniu, în cadrul 

căreia, ponderea producției proprii a stăpânului feudal sporește. Cercetarea 

concret-istorică a realităților transilvănene constituie o contribuție de valoare la 

înțelegerea caracterului, ce l-a avut servitutea în această provincie, precum și la 

definirea unor aspecte comune ale iobăgiei din Transilvania cu marea arie est-

europeană. 

Partea a doua, de fapt o anexă de studii de economie locală, întemeiată pe 

izvoare specifice, precum urbariile, inventarele, socotelile și registrele de dijmă 

ale diverselor domenii și districte este dedicată relațiilor feudale, oferind un 

tablou general al iobăgiei în secolul al XVI-lea în Transilvania. 

Consecvent împlinirii programului său istoriografic, privind cercetarea 

țărănimii aservite din Transilvania, investigațiile lui David Prodan urmăresc 

parcursul ei și în secolul al XVII-lea, cu un nou volum Iobăgia în Transilvania în 

secolul al XVII-lea. Autorul explorează sistematic domeniile pe care se aflau 

                                                           
16 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.86. 

17 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. I, București, Editura Academiei, 1967, 
p.591. 
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supușii, cu satele, cu potențialul uman cu structura socială și ocupațională a 

acestui potențial. Studiul oferă pe de-o parte lipsa mobilității sociale, fixitatea 

cadrelor lumii feudale , reglementările ei infinite, diversitatea ocupațiilor 

membrilor comunității rurale, condițiile materiale diferite ale locuitorior18. 

Figura centrală o reprezintă desigur iobagul lucrător al pământului, slujitor cu 

vite sau numai cu brațele, apoi jelerul, țăranul de liberă strămutare, supus la 

sarcini mai ușoare , dar mai sărac în general sub aspectul inventarului material 

de care dispunea. Fiecare pagină a cărții e o secvență vie a lumii secolului al 

XVII-lea transilvănean, a realității unei societăți, la baza căreia se află munca 

aspră, grea a țăranului iobag, o carte închinată muncii și a condițiilor sociale în 

care se producea. 

Pasiunea pentru problematica socială in Transilvania, îl determină la o 

aprofundare a cercetării, revenind cu două studii: Urbariile Țării Făgărașului 

volumul I în 1970 și volumul II în 1976, ce urmăresc problematica socială în 

Transivania secolului al XVII-lea. De fapt studiul iobăgiei ca instituție a vieții 

rurale, a raporturilor feudale din Transilvania impunea investigații într-un 

material documentar specific, ce includea urbarii sau conscripții, inventare 

socoteli, registre de dijme etc. Dintre acestea, ponderea principală o aveau 

urbariile, fiind izvoarele cele mai complexe și deseori complete pentru studiul 

istoriei lumii rurale, a economiei agrare19. Alegerea de către David Prodan 

acestor urbarii pentru studiu n-a fost întâmplătoare.  

După cum s-a mai menționat Țara Făgărașului a fost în primul rând 

domeniul cel mai mare din Transilvania stăpânit direct de principe. În al doilea 

rând Făgărașul a fost o țară cu autonomie, cu statute proprii, regiune masiv 

românească, păstrând mai bine instituțiile românești. În ultimul rând, ea 

păstrează cel mai bogat material specific pentru studiul vieții agrare în toată 

complexitatea ei. Prin efortul titanic, dublat de o recunoscută competență David 

Prodan a oferit istoriografiei noi aspecte în privința vieți agrare, a economiei 

agrare, permițând noi evaluări, formularea de noi judecăți, de noi concluzii ce 

pot contribui la istoria globală a țărănimii în Evul Mediu transilvănean. 

Ideea unei istorii a răscoalei lui Horea a rămas una viageră în istoriografia 

lui David Prodan. Teza de doctorat cu această temă din 1938, îndrumată atunci 

spre teritoriile marginale ale răscoalei , a evidențiat profundul ei caracter social, 

determinat de cotele atinse de dezvoltarea feudalității locale. 

                                                           
18 Damian Hurezeanu, „Recenzie la «Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea»”, în Revista de 

Istorie, 1989, nr. 3, București, p.290. 
19 Samuel Goldenberg, „Recenzie la «Urbariile Țării Făgărașului» (vol. I-II)”, în Revista de Istorie, 1975, 

nr. 9, București, p.1413. 
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Istoricul a dezvăluit gânduri, oameni, adevăruri istorice, potrivite cu 

sensibilitatea timpului, cu mentalitatea țăranului român, în funcție de care s-au 

stabilit adevărurile. De fapt, istoricul încearcă în termenii istoriografiei moderne, 

să reconstituie motivațiile răscoalei, așa cum le-au văzut țăranii, la nivelul 

mentalității țărănești. Răscoala lui Horea a scos la iveală determinații intim legate 

de structurile feudalității locale. Desfășurarea evenimentelor a lăsat să se 

întrevadă și rolul factorilor subiectivi, în afirmarea atitudinilor țărănimii, 

complexitatea stărilor de conștiință care au precizat în ultimă analiză caracterul 

răscoalei. Studiul a dovedit că gravitatea iobăgiei, a asupririi apăsa înainte de 

toate iobăgimea românească din comitate și munți, masa covârșitoare a 

poporului român. În lumea acestei răscoale sunt mulți actori: iobagi ai regalității, 

șerbi ai nobililor, armata, comisia Jannkovich, împăratul, consilierii acestuia, 

nobilimea, guvernul civil al Transilvaniei și administrația comitatelor. 

Obiectivul lui David Prodan, a fost de-a înfățișa, modul în care perceperea 

fiecare dintre aceste grupuri, situația în care se află și modul în care au acționat 

în lumina acestor reprezentări. Cartea conține o permanentă repetare a 

diferitelor voci și puncte de vedere subiective, alăturate în cadrul categoriilor 

obiective ale organizării sociale ce constituie pentru David Prodan, mediul în 

care se conturează aceste puncte de vedere subiective20.  

Glasurile predominante sunt cele ale țăranilor, ale nobilimii și ale 

diferitelor organe ale statului habsburgic. David Prodan și-a prezentat explicit 

argumentele în două fraze din capitolul întâi: „Două puteri din două laturi, îl 

apăsau pe supus, cea a stăpânului și cea a statului, concurente în tendințe de 

conveniență faptic. Pe care din două o socotește mai apăsătoare, spre care își va 

îndrepta mai mult mânia, la care va căuta de preferință sprijin împotriva 

celeilalte, va spune-o el însuși”21. Răscoala e înfățișată netravestită, ea reprezintă 

o tâșnire a unor forțe încătușate și oprimate. Dar mai presus de reconstituirea 

minuțioasă a faptelor se află țelurile adânci ale răscoalei, așa cum remarca 

Șerban Papacostea într-un articol dedicat apariției monumentalei lucrări 

monografice22, țeluri ce se desprind din admirabilele pagini ale cuvântului de 

încheiere: „Nici prin cauze, nici prin desfășurare, nici prin organizare și nici prin 

țeluri, nici prin mentalitate, ea nu depășește marginile a ceea ce se numește 

țărănesc (…) Obiectivul ei final, desfințarea raporturilor feudale în gura maselor 

dezlănțuite circulă mai simplu, mai fragmentar, într-un radicalism simplificator, 

                                                           
20 Kathterine Verdery, „Răscoala lui Horea într-o lectură antropologică”, în Luceafărul, nr. 43, 1981, 

București,  p.8. 
21 David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979, p.46. 
22 Șerban Papacostea, „O sărbătoare a istoriografiei românești. «Răscoala lui Horea»”, în Luceafărul, 

nr. 24, 1979, București, pp. 1-7. 
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nimicitor, într-o viziune proprie mentalității țărănești: «nobilime și iobăgie să nu 

mai fie»”23. 

Cu volumul Problema iobăgiei în Transilvania 1700-1848, David Prodan 

încheie ampla și documentata sa monografie, Iobăgia în Transilvania, una din 

seriile fundamentale pentru istoria cultura și civilizația românească, pe care cele 

3500 de pagini, pe care remarcabilul istoric le-a oferit tiparului și, prin tipar, 

publicului său cititor, înmagazinează după propria mărturie, multe decenii de 

muncă. Cele șase volume se constituie într-o lucrare de istorie social-economică 

și sunt încărcate de material economic, de cifre, de calcule, de tot ce a cerut 

natura subiectului și natura materialului documentar. În felul acesta autorul a 

căutat să pună la dispoziția cititorului, specialist ori nu în istorie, milioane de 

informații cu privire la istoria extrem de zbuciumată a românilor din 

Transilvania, la viața lor social-politică activă, la activitățile lor creatoare de 

valori materiale și spirituale, la modul lor de trai modest, supus către clasa 

nobililor unor privațiuni de nesuportat, cu privire la lupta socia-națională 

totdeauna biruitoare. 

Iobăgia reprezintă pentru David Prodan o stare socială care apare în 

ordinea firească a evoluției omenirii. Istoricul aduce în fața contemporanilor 

cifre date, fapte, activități și lasă cititorii să aprecieze posibilitățile de creație pe 

care le oferă feudalismul; capacitatea omului în condițile date de a face cultură, 

interesul statului (al regimului) feudal de a implementa și dezvolta civilizația 

necesară dezvoltarea comunității umane respective. 

David Prodan arată că și prin lucrările sale, că și creația și cultura și 

civilizația românească erau pe deplin integrate în spațiul Occidentului avansat. 

Autorul demonstrează superioritatea și a gândirii și a forței de acțiune și a 

practicii social-istorice a românilor. Țăranul transilvan este înfățișat în acțiue, un 

om care gândește și construiește, un om care nu se lasă învins ci învinge un om 

care transformă, crează, impune civilizație. Dar nu orice civilizație, ci el impune 

civilizația muncii. Programul monografiei istorice a lui David Prodan, Iobăgia în 

Transilvania, constă în a cuprinde întregul ansamblu a activităților și social-

economice și politico-juridice și spiritual-naționale privind iobăgia; de a explica 

documentat și coerent evoluția iobăgiei cu toate efectele sale asupra românilor, 

cât și asupra celorlalte naționalități asuprite și ele, de-a înfățișa iobăgia în 

unitatea și particularitățile ei, în primul rând în raport cu iobăgia din celelalte 

țări române, dar și cu iobăgia din estul european, mai ales din Imperiul austro-

ungar. În cuprinderea și tratarea completă a subiectului său l-a ajutat și timpul 

                                                           
23 David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979, p.703. 
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istoric de la 1500 la 1848, de care s-a ocupat, perioada cea mai bogată în fapte și 

evenimente sociale și spațiul geografic, Transilvania, ce i-au conferit o 

experiență istorică mult mai bogată decât a Occidentului, precum și factorul 

uman care a trăit și s-a pregătit timp de milenii la confluența celor trei mari 

civilizații: elenă, romană și bizantină și i-au stat ca model de viață, de dârzenie, 

curaj și fel de a fi pentru întreaga lume medievală europeană, în lupta pentru 

existența și ființa națională. 

Această strălucită monografie are și o valoare de model pentru 

istoriografia contemporană și de viitor. Specialiștii se vor raporta la ea, ca volum 

de informație, ca metodă de cercetare, ca mod de interpretare a faptelor și 

datelor istorice, ca spirit de reconstrucție autentică a istoriei prin detaliile sale24. 

Gânditorul clujean are în vedere nu simpla cunoaștere și stăpânire a 

acestei epoci istorice, el este preocupat mai ales, de a cuprinde „istoria faptelor” 

și de a „construi istoria modelelor de muncă”. Adică acea istorie promovată prin 

fapte sociale și redată prin modele umane. În această activitate de defrișare a 

unei asemenea largi probleme sociale și de întemeiere a unui mod de gândire, 

istoriografică, bazat în totalitatea sa pe realități istorice date, David Prodan 

pornește de la fapte, de la „concretețea istoriei” și face ca faptele și istoria „să 

devină inteligibile”. El pătrunde în adâncimea realităților istorico-sociale, 

descompune aceste realități pe unități constitutive și apoi trece la analiza 

minuțioasă a particularităților, a fiecărui domeniu, individual.  

În lucrările sale, David Prodan surprine și înfățișează iobăgia în 

complexitatea ei crescândă, pe toată gama problemelor formării și dezvoltării 

treptate a raporturilor dintre supus și stăpân, cocomitent cu întărirea 

raporturilor de asuprire și exploatare și socială și națională. Se ajunge până la 

realizarea ei deplină și de nesuportat la secolele al XVIII-lea și chiar al XIX-lea. 

Adică, el urmărește iobăgia în conținutul și formele ei care au fost supuse unei 

întregi evoluții și transformări, a suprapunerilor succesive de stăpâniri și sarcini, 

a multiplelor prestații pe care supușii le-au executat în bani, în natură, în muncă, 

tot mai multă muncă. În timp sarcinile feudale cresc, se agravează prin faptul că 

ajunge să lucreze aproape tot timpul pe domeniul stăpânului. Și situația socială 

și națională a iobagilor, se schimbă treptat, agravându-se evident. Raporturile 

feudale se desăvârșesc, ele se transformă, din raporturi de demnitate direct în 

stăpânire feudală, străină. Sub puterea stăpânului încep să treacă meseriile: 

extragerea și mineritul, morile, etc., dar și învățământul și educația și credința și 

                                                           
24 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.83-85. 
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jurisdicția. Unele domenii feudale ajung să aibă cetăți, castele, aparat militar cu 

castelani, moliție ecvestră și pedestră plătită, străji, aparat economic plătit, 

provizor, viceprovizor, sameș, chelar, pitar, grădinari, tâmplari, păstori. În toate 

domeniile vieții sociale și național-spirituale și pe tot parcursul existenței și 

dezvoltării iobăgiei în cuprinsul ei se vădește aceeași tendință generală de 

creștere a sarcinilor feudale și de întărire a asupririi naționale. Evident, se 

vădește mai ales tendința de sporire a obligațiilor de muncă agricolă și a 

pământului lucrat pentru stăpân și excluderea românilor de la orice drepturi 

sociale și de învățământ și educație. Această dublă asuprire și socială și națională 

cuprinde totul, și sat și oraș și școală, și biserică, și activități industriale, și ale 

meseriașilor. Nimic nu a scăpat de sub jugul stăpânului feudal. Iar aceasta s-a 

repercutat, pe toate planurile, cu atât mai rău asupra românilor. Ei au fost excluși 

de la viața socială, politică și de la viața cultural-spirituală. Drepturile lor au fost 

reduse doar la dreptul de a munci pentru stăpânul feudal. Cifrele datele, faptele 

nenumărate pe care le cuprinde lucrarea, relefează spiritul transilvan al muncii, 

hotărârea țărănimii iobage, a întregii populații românești de a învinge 

vicisitudinile istoriei și de a rămâne neclintită în teritoriile ei originare. Toate 

volumele sunt aliniate și ne dezvăluie, prin eforturile autorului, pe baza 

materialului istoric faptic, vechimea unitatea, masa majoritară și continuitatea 

românilor în întreg spațiul geografic al Transilvaniei25. 

                                                           
25 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.88-89. 
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CODRUŢA ŞOROAGĂ * 

 

 

Abstract: Elizabeth's house consisted of a great lady of honor, two other lady of honor, 

who were in charge of programming audiences, embroidering, reading or discussing with 

Elizabeth the most interesting rumors of the moment. In addition to these ladies, there was 

also a secretary and a great master of clothing. Also, at the royal court a several maids of 

honour elected from high society carried out their activity. Looking at the structure of the 

court, we observe that only of few of the maids of honour, once married, remained in the court 

as ladies of honour. Furthermore, looking at the people who succeeded in the posts of laides 

and maids of honour, we can note the fact that there were people who remained at the court 

for a single year. In antithesis, there were also ladies who remained in Elizabeth's service for 

decades, in this regard we mention Olga Mavrogheni and Zoe Bengescu. 

Key-words: Queen Elizabeth, Charles I, royal court, maid of honour 

 

Conform Ceremonialului întocmit de Theodor Văcărescu în 1882, Curtea 

Regală era locul de reședință a suveranului român și era compusă din: Casa 

Civilă, Casa Militară a regelui Carol I şi Casa reginei Elisabeta. Din Casa Civilă 

făceau parte demnitarii Curţii şi persoanele ce îndeplineau anumite sarcini pe 

lângă regele Carol, personalul cabinetului regal, personalul însărcinat cu 

administrarea Curţii şi a Domeniilor Regale şi cei din intendenţa reședinței 

regale. Casa Militară cuprindea adjutanții activi, adjutanții onorarii și ofițerii de 

ordonanță ai regelui. Casa principesei, iar după anul 1881, Casa reginei era 

constituită din marea doamnă a Curţii, două doamne de onoare, domnişoarele 

de onoare, o cititoare și o mare maestră a veșmintelor1. Doamnele de onoare 

                                                           
* Doctorand, Anul III, Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” Iaşi, Coordonator Prof. Univ. Dr. Gheorghe Cliveti, , Facultatea de Istorie, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. 

1 Mădălina Nițelea, Ceremonialul la curtea regelui Carol I de Hohenzollern 1886-1914, Muzeul Național 
Cotroceni, București, 2009, p. 29. 
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aveau atribuții asemănătoare cu cele pe care le îndeplineau adjutanții2. Acestea 

se ocupau de audienţe, îi ţineau companiei Elisabetei, brodau, citeau sau 

discutau ultimele noutăţi din lumea mondenă a capitalei. La curtea îşi 

desfăşurau activitatea şi câteva domnişoare care aparţineau boierimii scăpătate, 

Elisabeta încercând să le ajute să-și facă intrarea în lumea mondenă și să încheie 

căsătorii onorabile3. Carmen Sylva considera că doamnele şi domnişoarele ei de 

onoare formau „marea sa familie”, iar adesea se interesa de copiii şi nepoţii 

acestora4. Uneori cerințele doamnelor de onoare ajungeau să o copleșească pe 

regina Elisabeta, care se plângea soțului său: „On coupe court à tous les appétits, 

mai numeroase decât firele de nisip de la malul mării. Ai de asemenea grijă cum li se 

aduce la cunoștință că nu mai sunt permanent în slujba mea, ci doar după necesități, 

altminteri îmi sar toate la beregată[...]”5. 

La venirea sa în ţară, principesa Elisabeta le-a avut drept doamne de 

onoare pe Elena C. Cornescu și Caterina Al. Golescu. Elena Cornescu, născută 

Mano, era căsătorită cu magistratul Constantin Cornescu6. Caterina Golescu, 

născută Vlădoianu, era căsătorită cu Alexandru Golescu, zis Arăpilă7, și a fost 

numită doamnă de onoare a principesei în decembrie 18698. Soții celor două 

doamne de onoare ale principesei Elisabeta erau buni prieteni9. Nici una dintre 

cele două nu a îndeplinit pentru mult timp această funcție10. În decembrie 1871, 

Caterina Golescu părăsea curtea, fiind înlocuită de doamna Zulnia Sturdza11. 

                                                           
2 Ștefania Dinu, Mese și meniuri regale. Eleganță, fast și bun-gust, prefață de Liviu Damian, Corint Books, 

București, 2019, p.16. 
3 Gabriel-Badea Păun, Carmen Sylva-uimitoarea regină a României, 1843-1916, traducere din franceză 

de Irina-Margareta Nistor, Humanitas, București, 2003, p. 128. 
4 George Bengescu, Din viaţa Majestăţii Sale Elisabeta-Regina României, Editura Librăriei Socec, 

București, 1906, p. 272. 
5 „Cu iubire tandră, Elisabeta”- „Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale, volumul I, 

1869-1888, ediție critică și comentată, note și traducere din germană de Silvia Irina Zimmermann și 
Romanița Constantinescu, transcrierea după manuscrisul în limba germană, stabilirea textului, studiu 
introductiv și indice de Silvia Irina Zimmermann, Humanitas, București, 2020, p. 301.  

6 Octav George Lecca, Familii boierești române. Istoric și Genealogie, ediție îngrijită de Alexandru 
Codeescu, Libra, București, 2000, p.178.  

7 Ibidem, p. 259.  
8 Memoriile regelui Carol al României (de un martor ocular), volumul V, Erc Press, București, 2011, p. 64. 
9 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, cu un adaos de însemnări 1870-1941, 

ediția a III-a, revăzută, note, indice și ediție îngrijită de dr. Elisabeta Simion, Humanitas, București, 2014, 
p. 368. 

10 Ibidem. 
11 Memoriile regelui Carol al României (de un martor ocular), volumul VI, Erc Press, București, 2011, p. 53. 
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Zoe Rosetti a fost domnișoară de onoare a principesei Elisabeta începând 

cu anul 1873. Aceasta era descrisă ca fiind foarte frumoasă și grațioasă12. În iulie 

1878 s-a căsătorit cu Alexandru Bengescu, zis Achille, cu care avea să aibă 4 fete: 

Ella Bengescu, Maria Bengescu (Mimi), Elisabeta Bengescu (Lizu) şi Zoe 

Bengescu (Zumpi). În calitate de domnişoară de onoare, în timpul Războiului de 

Independenţă, a îngrijit de răniţi împreună cu principesa Elisabeta13. În anul 

1887, a fost numită doamnă de onoare a reginei Elisabeta, slujbă în care a rămas 

până la moartea sa, care a survenit în noiembrie 191314. S-a retras de la Curte 

pentru o scurtă perioadă, în vara anului 1891, deoarece era foarte bolnavă15, cel 

mai probabil contractând o infecție după nașterea celei de-a patra fete. Au existat 

zvonuri conform cărora Zoe Bengescu ar fi fost otrăvită de Elena Văcărescu, în 

încercarea acesteia din urmă de a-i îndepărta pe toți apropiații reginei 

Elisabeta16. Între anii 1891-1894, când regina Elisabeta s-a aflat în „exil”, au 

existat bârfe cum că regele și-ar fi făcut „din azil harem” şi ar fi fost cu doamna 

Bengescu17. 

În anul 1906, cu prilejului jubileului de 40 de ani de domnie a regelui Carol 

I, Zoe Bengescu a fost decorată cu „Medalia Jubiliară Carol I”18. Zoe Bengescu 

era descrisă de Sabina Cantacuzino ca fiind „deșteaptă, plăcută, de talie mijlocie, 

bine prinsă, păr negru creț, foarte mioapă”19. Deşi era doamnă de onoare, 

doamna Bengescu era o femeie destul de simplă, după cum însăşi fiica sa îşi 

amintea: „Nu se pomenea pe toaleta ei nici roşu, nici parfum. Un borcan de could-cream 

pe care nu-l întrebuința aproape niciodată și o cutiuță de accesorii pentru unghii, 

onglier, erau singurele nimicuri pe care le întâlneai în preajma ei”20. Doamna 

Bengescu avea o amabilitate proverbială, însă, în acelaşi timp, erau voci care 

spuneau că era falsă şi rea21. Conform adjutantului Paul Angelescu, doamna de 

onoare Zoe Bengescu avea un suflet bun și distins, motiv pentru care era extrem 

de plăcută la curte. Prin relațiile pe care le cultiva cu suveranii și cu oamenii 

                                                           
12Anna Kretzulescu-Lahovary, Nebiruita flacără a vieții. Amintiri 1867-1952, ediție îngrijită, traducere 

din franceză  și studiu introductiv de Alina Pavelescu, cu cuvânt de încheiere de Șerban Sturdza, 
Humanitas, București, 2018, p. 120.  

13 Zoe Cămărășescu, Amintiri, volum editat de Ioana Călina Marcu, Vitruviu, București, 2003, p. 24.  
14 Ibidem, p. 25. 
15Jurnal. Carol I al României, volumul I, 1881-1887, stabilirea textului, traducere din limba germană, 

cuvânt introductiv și note de Vasile Docea, Polirom, Iași, 2007, p. 237. 
16 Zoe Cămărășescu, op.cit., p. 29. 
17Alexandru Candiano-Popescu, Amintiri din viața-mi, vol. II, notă asupra ediției, adnotări, 

transcrierea și îngrijirea textului de Constantin Corbu, Eminescu, București, 1999, p. 186. 
18 ANIC, Fond Bengescu- Familial, dosar 2/1906, f.1. 
19 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, p. 259. 
20 Zoe Cămărășescu, op.cit., p. 26.  
21 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, p. 259. 
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politici, doamna de onoare încerca să ajute și alte persoane. Astfel, în timpul 

unui joc de biliard, profitând de atmosfera relaxată, doamna Bengescu i-a dat 

reginei Elisabetei o petiție, prin care o tânără domnișoară se plângea că 

autoritățile militare nu încuviințau ca un locotenent să o ia de soția, deși avea 

dota regulamentară, pe motiv că tatăl său nu avea o profesie compatibilă. 

Chestiunea a fost soluționată datorită intervenției regelui Carol, care a transmis 

Ministerului de Război că mariajul se putea înfăptui, deoarece suveranul 

considera că să-ți câștigi pâinea în mod cinstit este întotdeauna onorabil22.  

În jurul anului 1873 a fost numită domnișoară de onoare și Eufrosina 

Văleanu, căsătorită, mai târziu, cu generalul Sergiu Băicoianu23. Aceasta avea să 

fie între anii 1913-1916, doamnă de onoare a reginei Elisabeta24. Maria-Elena 

Văleanu a fost numită domnișoară de onoare a principesei Elisabeta în august 

187225. Aceasta a rămas la Curte până în anul 1878, iar între anii 1900-1916 a fost 

doamnă de onoare a reginei26. Domnișoara Văleanu s-a căsătorit cu generalul 

Constantin Poenaru, pe care „îl iubea grozav”27. Într-o scrisoare adresată regelui 

Carol, în 25 iunie 1894, regina Elisabeta evidenția calitățile Mariei Poenaru, 

considerând-o inteligentă și plină de viață, cu un caracter vesel și iubitor, la care 

se adăuga și talentul pentru pictură28. Doamna Poenaru şi-a dorit foarte mult să 

devină doamnă de onoare, iar în acest scop, știind că regina aprecia foarte mult 

organizațiile filantropice, a pus bazele unei societăți de binefacere numită 

„Zânele”, care avea menirea de a boteza copiii sărăci. Datorită prieteniei cu Zoe 

Bengescu şi madame Mavrogheni, Maria Poenaru şi-a atins scopul ajungând la 

Palat29. 

Conform memoriilor Sabinei Cantacuzino, Olga Mavrogheni a fost 

numită doamnă de onoare a principesei Elisabeta începând cu anul 1872, 

exercitând această funcţie până în anul 1878, când şi-a dat demisia din cauza 

                                                           
22 Generalul Adjutant Paul Angelescu, Amintiri despre regele Carol I, în Din viața regelui Carol I. Mărturii 

contimporane și documente inedite culese de Alexandru Tzigara-Samurcaș, Fundația Regele Carol I, București, 
1939, p. 18.  

23 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, p. 259. 
24 Mădălina Nițelea, op.cit., p. 82.  
25 Amintiri despre regele Carol I, editate după volumele de memorii consemnate de Mite Kremnitz și 

cu o introducere de Sidney Whitman, traducere din limba engleză de Mihai-Dan Pavelescu, Meteor 
Publishing,  București, 2014, p. 111. 

26 Mădălina Nițelea, op.cit., p. 82. 
27 Zoe Cămărăşescu, op.cit., p. 117. 
28 Silvia Irina Zimmermann, „In Zärtlicher Liebe Deine Elisabeth”- „Stets dein treuer Carl”. Der 

Briefwevhsel Elisabeths zu Wied ( Carmen Sylva) mit ihrem Gemahl  Carol I. von Rumänien aus dem Rumänischen 
Nationalarchiv in Bukarest, Historisch-kritische Ausgabe, teil 2: 1891-1913, Exil der Königin. Rückkehr auf den 
rumänischen Thron, ibidem-Verlag, Stuttgart, 2018, p. 412. 

29 Zoe Cămărăşescu, op.cit., p. 117. 
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unui conflict cu guvernul Brătianu, pe care nu dorea să-l salute deoarece îl 

dăduse în judecată pe soțul său30. Conflictul face referire la darea în judecată din 

anul 1876 a miniştrilor conservatori din cabinetul Lascăr Catargiu, prilej cu care 

Petre Mavrogheni, fost ministru de Finanţe, era acuzat că a falsificat bugetul 

statului, pentru ca guvernul conservator să se poată menţine la putere31. 

Afirmațiile Sabinei Cantacuzino sunt însă contrazise de corespondența privată 

a suveranilor români, de unde reiese că Mavrogheni a fost doamnă de onoare 

între anii 1870-188332. Aceasta şi-a dat demisia în septembrie 1883, plecând la 

Constantinopol, unde soțul său, Petre Mavrogheni, era ministru 

plenipotențiar33. În anul 1877, Olga Mavrogheni avea grave probleme de 

sănătate, având o tumoare la picior, din cauza căreia îi anchilozau degete. În 

plus, nodulii limfatici de la coapsă îi erau extrem de inflamați. Tumoarea nu era 

suficient de mare și bine delimitată încât să poată fi operată, motiv pentru care 

Elisabeta credea că doamna sa de onoare avea zilele numărate34. Doamna 

Mavrogheni a fost numită drept mare doamnă de onoare a reginei Elisabeta în 

august 189435. Nicolae Iorga era de părere că marele defect al doamnei 

Mavrogheni îl constituia faptul că se raporta doar la realitățile practice, ceea ce 

s-a situat în antiteză cu spiritul poetic al principesei Elisabeta. Ba mai mult, 

doamna de onoare a ținut să-i povestească tinerei principese o parte din secretele 

societății bucureștene, atât de iubitoare de plăceri, astfel răpindu-i inocența36. 

Olga Mavrogheni era omul de încredere al regelui Carol şi spioana reginei, pe 

care nu ezita să o critice şi, ori de câte ori izbucnea câte un scandal la Curte, se 

situa de partea adversarilor reginei37. În schimb, Zoe Bengescu era „cu tot sufletul 

de partea reginei”, deşi îi observa excentricităţile şi entuziasmul său exagerat, care, 

adesea, erau exploatate de persoane lipsite de scrupule. Doamna Bengescu 

înțelegea însă că toate acestea porneau din prea multă bunătate38. Acesta era 

principalul motiv pentru care regele Carol știa că nu se poate baza pe ea. Zoe 

Cămărăşescu, fiica cea mică a doamnei de onoare Zoe Bengescu, îi creionează în 

                                                           
30 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, p. 259. 
31 Constantin Bacalbașa, Bucureștii de altădată, vol. I (1871-1884),  Editura ziarului „Universul”, 

București, 1927, p. 191. 
32 „Cu iubire tandră, Elisabeta”- „Mereu al tău credincios Carol”. Corespondenţa perechii regale, p. 94.  
33 Jurnal. Carol I al României, volumul I, 1881-1887, p. 253.  
34 „Cu iubire tandră, Elisabeta”- „Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale, p.194. 
35Jurnal. Carol I al României, volumul al III-lea, 1893-1897, stabilirea textului, traducere din limba 

germană, cuvânt introductiv şi note de Vasile Docea, Polirom, Iași, 2020, p. 150.  
36 Regina Elisabeta văzută de N. Iorga, ediție îngrijită de Sandra Maria Ardeleanu, Mihai Ardeleanu și 

Alexandrina Ioniță, traduceri parțiale din franceză de Mihai Ardeleanu, indice de persoane de 
Alexandrina Ioniță, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2018, p. 50.  

37 Zoe Cămărăşescu, op.cit., p. 106.  
38 Ibidem.  
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memoriile sale un portret doamnei Mavrogheni, care nu este însă deloc flatant: 

„Zbârcită, urâtă, cu glasul tremurat de capră, madame Mavrogheni avea în ochii ei 

albastru-deschis, tot atâta răutate câtă deșteptăciune, însă în toată persoana ei, o 

indiscutabilă prestanță”39. Sabina Cantacuzino era de părere că rolul de mare 

doamnă de onoare i se potrivea perfect, deoarece: „deşi nu era înaltă, dar subţire, 

avea o înfăţişare impozantă, un tact deosebit, o inteligenţă subtilă şi un aer de grande 

dame, care îi prinde minunat în rolul ei”40. Ca grande maîtresse, doamna Mavrogheni 

avea un salariu mai mare cu 200 de franci faţă de restul doamnelor de onoare şi, 

de asemenea, beneficia de locuinţă gratuită într-una din dependițele Palatului. 

Aceste avantaje o făceau să fie în permanență bănuitoare și geloasă pe oricine 

părea că-i încalcă teritoriul41. Nu știm exact ce salariu avea doamna Mavrogheni 

în perioada la care face referire Zoe Cămărășescu, dar știm că pentru serviciile 

prestate în lunile mai și iunie 1881, Mavrogheni obținea 1000 de franci42. Cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă, regina le făcea anumite daruri doamnelor și 

domnișoarelor ei de onoare. Astfel, doamnei Zoe Bengescu i se plătea chiria și i 

se dăruia o bijuterie43. În schimb, aflăm că în data de 25 decembrie/6 ianuarie 

1896, doamna Mavrogheni primea din partea regelui Carol o podoabă cu 

diamant și 2.300 de franci44. La palatul regal, de Crăciun, se făceau daruri doar 

personalului superior, în timp ce la Cotroceni se făceau daruri tuturor 

persoanelor aflate în serviciul Curții45. În anul 1897, regele preciza, în Jurnalul 

său, că și servitorii au primit cadouri cu ocazia Crăciunului46. Doamna 

Mavrogheni nu se preocupa doar de bunăstarea sa, ci şi de ceea a familiei sale. 

Astfel, aceasta a intervenit pe lângă regina Elisabeta pentru a obţine Legația de 

la Petersburg pentru fratele său, Alexandru C. Catargi, la care ținea foarte mult47. 

Varianta conform căreia prin intervenţiile doamnei Mavrogheni, Alexandru C. 

Catargi a obţinut diferite posturi în diplomaţie este întărită de memoriile lui Ion 

Bălăceanu. Bălăceanu scria că guvernul Marghiloman şi Olga Mavrogheni au 

profitat de faptul că el, din postura de trimis al României la Londra între anii 

1896-1901, nu a reușit să obțină sprijinul Angliei în conflictul dintre România și 

Bulgaria, rezultat în urma uciderii profesorului macedonean Ștefan Mihăileanu, 

                                                           
39 Ibidem, p.105. 
40 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, p. 268. 
41 Zoe Cămărăşescu, op.cit., p. 105-106. 
42 ANIC, fond Casa Regală, Oficiale, dosar 56 /81, f. 22. 
43 Zoe Cămărăşescu, op.cit., p. 99. 
44 Jurnal. Carol I al României, volumul al III-lea, 1893-1897, p. 258.  
45 Eugeniu Arthur Buhman, Patru decenii ȋn serviciul casei regale a României. Memorii 1898-1940, ediție 

îngrijită de Cristian Scarlat, Sigma, Bucureşti, 2006, p. 40. 
46 Jurnal. Carol I al României, volumul al III-lea, 1893-1897, p. 343.  
47 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, p. 268.  
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pentru a-l plasa pe Alexandru Catargiu în postul de plenipotenţiar48. Doamna 

Mavrogheni era poreclită de principesa Maria, „marea inchizitoare”, deoarece, 

adesea, critica stilul de viață de la Palatul Cotroceni49. 

Din memoriile Sabinei Cantacuzino, putem deduce că doamna Bengescu 

nu s-a bucurat niciodată de încrederea regelui, tocmai pentru că nu-l ținuse la 

curent cu cele întâmplate la Curte50. Indiscreţia doamnei de onoare Zoe 

Bengescu avea să-l deranjeze pe regele Carol, care într-o notă din 19/31 

decembrie 1897, scria: „Ora 4 doamna Kr. la ceai, lucrat cu ea până la ora 5, a intrat 

Z. Bengescu, ceea ce este foarte neplăcut, deoarece ea va bârfi”. În aceea perioadă 

regele Carol colabora cu Mite Kremnitz în vederea întocmirii volumului al III-al 

al Memoriilor51. Zoe Bengescu a murit noiembrie 1913, în urma unei răceli. 

Serviciu funerar a avut loc în data de 1 decembrie 1913, la ora 14.30, fiind oficiat 

de arhiereul Teofil Ploieșteanu și de către un sobor de preoți. Principesa 

Elisabeta și principele Carol au depus două jerbe de flori, din partea cuplului 

regal și a celui princiar52. Printre cele mai importante persoane care au luat parte 

la solemnitatea de înmormântare s-au aflat: Tache Ionescu, Ionel Brătianu, 

Alexandru Marghiloman, I. G. Duca, Ioan Lahovari, generalul Mavrocordat şi 

Titu Maiorescu53. 

Ecaterina Slăniceanu, văduva generalului Gheorghe Slăniceanu, a 

exercitat funcţia de doamnă de onoare a reginei în perioada 1886-1888. În 

toamna anului 1888, aceasta s-a căsătorit cu Nicolae Fleva. Fiica lui Ion Brătianu, 

Sabina, considera că, în anul 1888, regina Elisabeta împreună cu doamna 

Slăniceanu, Elena Văcărescu, Zoe Cuțarida și Anna Lahovari au susținut o 

amplă campanie împotriva guvernului Brătianu. Regina Elisabeta ar fi 

manifestat ostilitate față de Brătianu, deoarece acesta s-a împotrivit proclamării 

principelui de Wied, fratele reginei Elisabeta, drept moștenitor prezumtiv la 

tronul României54. În acest sens, în data de 6/18 octombrie 1888, regele Carol nota 

în jurnalul său: „Liberalii sunt îndreptați împotriva mea, eu aș fi nerecunoscător, 

Elisabeta și Slăniceanu i-ar fi răsturnat etc. [...]”55. 

                                                           
48 Ion Bălăceanu, Amintiri politice și diplomatice 1848-1903, traducere din limba franceză, introducere, 

note și comentarii de Georgeta Filitti, Cavallioti, București, 2002, p. 286.  
49 Eugeniu Arthur Buhman, op.cit., p. 165. 
50 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, p. 259. 
51 Jurnal. Carol I al României, volumul al III-lea, 1893-1897, p. 430. 
52 „Adevărul”, anul XXVI, nr. 8701, din 1 decembrie 1913, p.3.  
53 Ibidem.  
54 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu, 1821-1891, ediția a III-a, revăzută. Introducere, 

note, indice și ediție îngrijită de dr. Elisabeta Simion, Humanitas, București, 2013, p. 233-234. 
55Jurnal. Carol I al României, volumul al II-lea,1888-1892, stabilirea textului, traducere din limba 

germană, cuvânt introductiv şi note de Vasile Docea, Iași, Polirom, 2014, p. 72.  
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În decembrie 1877, Maria Assan, domnişoară de onoare a principesei 

Elisabeta, părăsea Curtea pentru a pleca la Viena56. Deşi a plecat la Viena pentru 

a-și finaliza studiile muzicale, în anul 1882, o regăsim iarăși în cercul 

domnișoarelor de onoare. Domnișoara Assan urmase cursuri de canto la 

Strasbourg și Paris, iar glasul său deosebit și cultivat îi încânta pe suveranii 

români57. În anul 1877, în locul Mariei Assan, principesa Elisabeta se gândea să 

o ia pe fiica lui Constantin Esarcu, care era „graţioasă, bine educată, melomană” sau 

pe nepoata mitropolitului Calinic Miclescu58. O altă variantă luată în calcul de 

principesa Elisabeta era fiica lui Alexandru Ghica, Lucia59. Lucia Ghica era 

descrisă ca fiind „moldoveancă de neam, mărunţică, palidă, cu păr negru şi ochi mari, 

albaştri, de o graţie desăvârşită”60. Despre aceasta regina auzise că era „foarte 

prietenoasă, plăcută, înțeleaptă [...] și că știe să cânte, să interpreteze la pian bine și chiar 

să picteze”61. În cele din urmă, principesa Elisabeta s-a hotărât asupra Luciei 

Ghica, convingând-o faptul că domnișoara Ghica avea talent muzical, picta 

frumos și avea un caracter plăcut. În plus, Elisabeta considera ca era un moment 

propice pentru a lua o domnișoară de onoare din rândul protipendadei 

moldovene62. Lucia Ghica își începu activitatea de domnișoară de onoare la 

finalul anului 1877. În luna ianuarie 1881, Lucia Ghica avea un salariu de 300 de 

franci63, iar pentru plata salariilor întregului personalul al Curții Princiare, 

pentru luna ianuarie, se achita suma de 7.026,50 franci64. Același salariu îl 

obținea și Efrosina Grădișteanu65. Aceasta din urmă a fost numită domnişoară 

de onoare în luna mai a anului 1878. Era fiica lui Emanoil Grădișteanu şi a 

Alexandrinei, fiind o tânără foarte frumoasă şi impunătoare, cu părul lung și 

blond66. Tânăra domnişoară de onoare mai avea doi fraţi, iar faptul că a fost 

introdusă în serviciul Curţii a bucurat-o pe Lucia Ghica, care îi cunoștea pe frații 

acesteia și îi descria ca fiind copii încântători, frumoși și cuminți67. Dacă cele 

                                                           
56  „Cu iubire tandră, Elisabeta”- „Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale, p.224. 
57 Adrian-Bogdan Ceobanu, Diplomați în Vechiul Regat. Familie, carieră și viață social în timpul lui Carol 

I (1878-1914), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, p. 65. 
58 „Cu iubire tandră, Elisabeta”- „Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale, p. 224.  
59 Lucia Ghica era fiica lui Alexandru Ghica, al doilea fiul al lui Grigore Ghica, fost domn al Moldovei 

între 1848 și 1856, iar mama sa era descendentă a familiei Rosetti – Rosnovanu. 
60 Adrian-Bogdan Ceobanu, op.cit., p. 65. 
61 „Cu iubire tandră, Elisabeta” - „Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale, p. 226.  
62 Ibidem, p. 230.  
63 ANIC, Fond Casa Regală, Oficiale, dosar 56/1881, f. 1.  
64 Ibidem, f. 4.  
65 Ibidem, f. 33.  
66 Dan Pintilie, Davila Perticari Elena -Din viaţa suveranilor la mănăstirea Sinaia în 1882, în „Muzeul 

Judeţean Argeş - Argessis”, studii şi comunicări, seria Istorie, tom X, Piteşti, 2001, p. 302. 
67 „Cu iubire tandră, Elisabeta”- „Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale, p. 245.  
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două domnişoare au intrat în serviciul reginei Elisabeta aproximativ în aceeaşi 

perioadă, sorta face ca ele să părăsească Palatul odată şi în conjuncturi nefericite 

pentru onoarea Casei Regale. Lucia Ghica s-a implicat într-o relație cu Nicolae 

Vlădoianu, adjutant al regelui Carol, căsătorit cu Iza, fiica lui Dimitrie Ghica. Se 

bănuia că domnișoara de onoare ar fi fost însărcinată, iar, din moment ce Nicolae 

Vlădoianu era căsătorit, sigura metodă prin care se putea pune capăt episodului 

amoros era destituirea celor doi. Prin urmare, în data de 18/30 octombrie 1882, 

Lucia Ghica părăsea Curtea Regală, plecând la Cernăuți, la părinții săi68. În 

aceeaşi perioadă, Eufrosina Grădişteanu avea escapade cu Paul Guillaume, 

secretar al Legaţiei Belgiei în România. Regele Carol nu s-a arătat nici de această 

dată mai blând, dorind ca domnișoara, cu onoarea compromisă, să se 

căsătorească cu Guillaume. Maria Assan care a fost complicea celor două a fost 

și ea concediată69. Diplomatul belgian a speculat momentul și a tergiversat 

căsătoria cu Eufrosina, dorind ca la schimb să fie numit însărcinat cu afaceri al 

Belgiei în România. În cele din urmă, prin intervenția Mariei de Flandra, sora 

regelui Carol, și a doamnei Mavrogheni, în data de 20 februarie 1883, Guillaume 

se căsătorea cu domnișoara Grădișteanu70. 

Natalia Romalo a fost domnișoară de onoare între anii 1883-1887. Aceasta 

era descrisă ca fiind „tipul clasic de domnişoară de onoare, foarte frumoasă, înaltă, 

impozantă, distinsă, rezervată”. Între toate aceste calități, și-au găsit locul și câteva 

minusuri, domnișoară de onoare fiind considerată „nu prea inteligentă”, însă, 

prin tact, a reușit să se mențină departe de insinuările atât de răspândite într-un 

mediu cum e Curtea Domnească71. Frumusețea sa nu putea decât să atragă 

admiratori. Astfel, în anul 1883, în timp ce o însoțea pe regina Elisabeta într-o 

călătorie în Segenhaus, Natalia i-a atras atenția baronului Maximilian de 

Stoltzenberg. Carmen Sylva își dorea ca cei doi să aibă ocazia să se vadă de cât 

mai multe ori, în același timp, preocupându-se de posibilitățile financiare ale 

tânărului baron72. Idila nu avea să se sondeze cu un mariaj, astfel că, în anul 1887, 

Natalia se căsătorea cu Serge Voinescu73. Între anii 1889-1891, a fost doamnă de 

onoare a reginei Elisabeta74. Și-a încetat activitatea după ce regina Elisabeta, ca 

urmare a „Afacerii Văcărescu”, a părăsit România pentru 3 ani. Natalia nu a 

susținut proiectul căsătoriei principelui Ferdinand cu Elena Văcărescu, iar în 
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69 Ibidem, p. 178.  
70 „Românul”, anul XXVII, din 25 februarie/7martie, 1883, p.2. 
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mai 1893, la îndemnul regelui, îi scria Elisabetei, încercând să o facă să înțeleagă 

că Elena Văcărescu a colaborat cu Robert Scheffer la editarea pamfletului Les 

Princes. Regina nu a dorit să creadă că Elena ar fi fost implicată în chestiune, 

motiv pentru care a răspuns la scrisoarea doamnei Voinescu într-un mod 

nedemn75.  

În anul 1886, după ce și-a terminat studiile la Geneva, Zoe Davila, alintată 

Joiţa, fiica orfană a medicului şi generalului Carol Davila, avea să fie numită 

domnișoară de onoare a reginei Carmen Sylva. Sora acesteia, Elena, fusese în 

serviciul reginei Elisabeta în anul 1882. Mai apoi s-a căsătorit cu Ioan Perticari și 

a devenit pedagog la orfelinatul Elena Doamna76. Elena era cultă şi inteligentă, 

bucurându-se de talent literar. Aceasta a fost autoarea unor scrieri despre 

amănuntul cotidian și a tradus o parte din scrierile principesei Maria77. Zoe 

Davila a exercitat funcţia de domnişoară de onoare până în octombrie 1889, când 

a fost concediată de către regele Carol I78. Era descrisă ca fiind „bine făcută, 

mlădioasă, grațioasă în toate mișcările ei și împodobită de regină cu toalete potrivite firii 

ei”, pe care domnișoara de onoare știa să le poarte cu eleganță79. Alexandru Socec 

remarca în jurnalul său, că după stabilirea principelui Ferdinand în România, 

între Zoe Davila şi Elena Văcărescu s-a declarat o rivalitate, motivul fiind inima 

principelui moștenitor80. În opinia lui Socec, ambele erau foarte inteligente, însă, 

în ceea ce privea aspectul fizic, între cele două exista o mare discrepanţă, Elena 

Văcărescu fiind urâtă, iar Zoe Davila foarte frumoasă. Generalul ataşat pe lângă 

persoana principelui Ferdinand, observa că acesta era îndrăgostit de ambele şi 

se întreba care dintre cele două va reuşi să câştige favorurile principelui81. Zoe 

avea să se căsătorească în anul 1893 cu inginerul Nicolae Cuțarida82. 

În toamna anului 1886, domnişoarele de onoare ale reginei erau extrem de 

ocupate. Zoe Davila lucra împreună cu regina Elisabeta la un evangheliar, ce 

urma să fie donat Mănăstirii Curtea de Argeş. Domnișoara de onoare se dovedea 

extrem de dedicată acestei activități fapt ce atrăgea admiraţia reginei: „Micuţa 

Zoe munceşte de dimineaţa până seara la document şi astfel totul va fi bineînţeles gata 

la timpul cuvenit. [...] Văd că este o fire răbdătoare, ca și tatăl ei, îmi poate fi de mare 

folos. Pentru prima dată un copil de români cu fire aprinsă se poate dedica unui lucru 

                                                           
75 Scrisorile regelui Carol din arhiva de la Sigmaringen 1878-1905, studiu introductiv, stabilirea textului, 
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81 Ibidem, f.43. 
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cu pasiune? Ce neobișnuit! Nici n-o mai pot opri. Mă poate ajuta mult la lucru pentru 

carte în iarna aceasta, e ageră şi foarte exactă la lucru”83. În acest timp, Livia 

Maiorescu se remarca datorită calităților sale intelectuale, fapt ce o făcea pe 

regina Elisabeta să scrie: „[...] Îmi este atât de folositoare! Dictează atât de bine! Ea 

este singura care știe română bine și poate să muncească intelectual în mod constant”84. 

Curtea reginei Elisabeta era completată de prezența domnișoarei de onoare 

Alexandrina Bălăceanu85, care în data de 24 septembrie /6 octombrie 1887, s-a 

căsătorit cu doctorul Eduard Romalo86 . Livia Maiorescu intrase în serviciul 

reginei Elisabeta în data de 17/29 noiembrie 1883. În toamna anului 1886, regina 

descoperise că tânăra domnișoară de onoare avea o idilă cu pianistul Zdislaw 

Lubicz, fapt ce a determinat-o ca în 19/31 decembrie să demisioneze87. Lubicz era 

muzicianul Palatului încă din anul 187588. 

Elena Văcărescu a devenit domnişoară de onoare a reginei în toamna 

anului 1887. Aceasta era descrisă ca fiind: „o levantină ambiţioasă, isteaţă, o ţigancă 

care izbucneşte repede şi în lacrimi şi în ţipete, iar după un minut se consolează, râde şi 

se îndoapă [...]”89, „era o tânără cu forme durdulii, nici distinsă nici elegantă, dar care 

avea prospețime și ceea ce se numește frumusețea diavolului”90. O descriere a Elenei 

Văcărescu ne parvine şi de la Pierre Loti, chiar dacă romancierul a încercat să-i 

evidențieze calitățile, nu a ezitat să-i prezinte și laturile întunecate ale 

personalității sale: „Era o persoană mărunţică, al cărui prim aspect trecea absolut 

neobservat, dar care curând te fermeca prin spiritul ei. La suprafață scânteietor de 

copilăroasă, avea un suflet complicat ca un labirint; un pic îmbătată de succesele ei 

literare și de norocul ei rapid; ambițioasă, poate, dar atât de scuzabilă de a fi devenit 

astfel; capabilă, pe deasupra, de elanuri generoase ale inimii și de caritate, mai ales pentru 

cei mici care nu se puneau în cale dorințelor ei”91. Imediat după numirea sa la curte, 

Elencuţa a adoptat un aer de favorită, spre indignarea celorlalte domnişoare de 

onoare. În opinia lui Scheffer, secretarul reginei Elisabeta, Elena ştia să se facă 

plăcută, profesând o adevărată adoraţie faţă de Carmen Sylva şi admirându-i 
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84 Ibidem.  
85 Ibidem.  
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până și cele mai insignifiante scrieri92. Cu ocazia vizitei în România, din anul 

1900, romancierul Pierre Loti remarca schimbările ce avuseseră loc la Curte: 

„Elena Văcărescu a devenit domnişoară de onoare împreună cu Zoe Miclescu; amândouă 

nedespărţite de Maiestatea Sa, dar amuzante şi gentile”93. În puţinul timp petrecut în 

preajma domnişoarei de onoare, Loti observase că Elenei Văcărescu îi plăcea să 

pozeze în fiica reginei Elisabeta, iar atunci când simţea că nu mai are spectatori, 

atitudinea sa se schimba, devenind mai rece94. Elena Văcărescu urma să fie 

înlăturată de la Curte în anul 1891, ca urmare a „Afacerii Văcărescu”. 

În timpul primei sale vizite în România, din toamna anului 1887, Pierre 

Lotti, se arăta cu totul încântat de domnişoarele de onoare ale reginei Elisabeta: 

„Banda de domnişoare de onoare în costume românești brodate și paietate – atât de 

fermecătoare cu toatele, atât de franțuzoaice în cel mai bun înțeles al cuvântului; crescute 

de regină, știind toate să converseze despre orice lucru inteligent ca niște parizience 

foarte instruite, dar fără falsitatea și convenționalitatea lor”95. Domnişoarele de 

onoare fie brodau, fie citeau. Aşa şi le amintea şi Pierre Loti: „Pe lângă Majestatea 

Sa sunt aşezate, două sau trei fete, domnişoare de onoare, - tinere fete brune, al căror 

costum oriental are culori ciudate, aurite și paietate”96. Scriitorul de origine franceză 

era surprins de faptul că domnişoarele de onoare ale reginei vorbeau într-o 

franceză pură despre toate lucrurile inteligente și noi. În opinia sa, „se simțea că 

regina formase la școala ei această pepinieră a aristocrație române, căreia franceza îi este 

limba uzuală”97.  

Zoe Miclescu a fost domnișoara de onoare a reginei Elisabeta din 

decembrie 189098 până în decembrie 1891, când a fost îndepărtată de regina 

Elisabeta, suverana anunțând-o că atunci când avea să se întoarcă în România 

intenționa să-și reorganizeze Curtea. În același timp, regina îl ruga pe soțul său 

să-i plătească salariul domnișoarei de onoare până când aceasta avea să-și 

găsească o altă sursă de venit99. Motivul pentru care regina alesese să o 

concedieze pe Zoe era unul foarte grav, domnișoara de onoare fiind acuzată că 

i-ar fi pus regelui și Elenei Văcărescu philtres în băuturi100. Concedierea 

domnișoarei Zoe Miclescu a stârnit consternarea regelui Carol și a „indispus” 
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înalta societate din Moldova101, considerându-se că regina Elisabeta a recurs la 

acest gest din cauza influenței Elenei Văcărescu102. Carol a avut o atitudine 

ambivalentă faţă de domnişoara Miclescu, deoarece într-o notă din 19 

februarie/3 martie, menționa că regina Elisabeta era agitată din cauza 

domnișoarei de onoare, iar el propunea concedierea acesteia. Cu câteva zile 

înainte Carol preciza că Elisabeta era îngrijorară, deoarece domnișoara Miclescu 

avea pustule103. Câteva zile mai târziu, domnișoara de onoare pleca la Abazzia 

pentru a se trata. Scheffer era de părere că prezenţa domnișoarei Miclescu 

devenise incomodă la Curte, de aceea a fost trimisă la Abazzia, sub pretext de a-

și reface sănătatea104. În decembrie 1891, regele Carol a convins-o pe domnișoara 

de onoare să-și depună demisia, pentru a se evita eventualele zvonuri105. Astfel, 

Miclescu își dădea demisia, motivând faptul că observase că pierduse 

bunăvoința reginei Elisabeta106. Faptul era cât se poate de veridic. Odată cu 

încurajarea relaţiei dintre Elena Văcărescu şi principele Ferdinand, Zoe era 

tratată tot mai rece. Acesta nu lua parte la şedinţele de spiritism organizate la 

Palat, în timpul acesta fiind lăsată să facă muzică107. După ce a părăsit Curtea, 

domnişoara Miclescu oferea lecţii de pian fetelor din înalta societate, printre care 

şi fiicelor doamnei Bengescu. Astfel, Zoe şi-o amintea pe domnișoara Miclescu 

ca pe o fată bătrână, cu mania persecuției: „[...] foarte urâtă săraca. Mărunțică, 

slabă, palidă, cu buzele uscate și vinete, părul frizat în față îi mărea capul pe care-l bâțâia 

necontenit când vorbea”. Se pare că nici talentul muzical nu era ieşit din comun, 

însă se bucura de reputaţia celei mai distinse profesoare de pian din epoca ei108. 

După cum am mai menționat, pe lângă doamnele și domnișoarele de 

onoare, Casa Doamnei cuprindea și un secretar și o cameristă. Cu câteva 

săptămâni înainte de căsătoria cu principele Carol, Elisabeta era în căutarea unei 

cameriste, care s-o însoțească în România. Inițial a avut trei opțiuni, una dintre 

ele însă nu putea să se decidă dacă să plece atât de departe de casă, iar cea de-a 

doua, o tânără de 25 de ani, părea prea simplă, deși era frumușică, fapt ce o făcea 

pe Elisabeta să creadă că ar putea să-i producă oareșce probleme. În cele din 

urmă, principesa s-a decis asupra doamnei Agnes Franziska Ferdinande de 

Witzleben, născută baroană de Friedrich, care părea să întrunească toate 
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condițiile, fiind o doamnă educată, dintr-o familie bună, cu maniere fine, 

vorbitoare de franceză și engleză. Elisabeta era impresionată de povestea de 

viață a doamnei Witzleben, care, pentru a-și crește cei 9 copii, cosea, aceasta 

după ce soțul său îi risipise toată averea109. După prima întrevedere cu aceasta, 

Elisabeta se arăta extrem de încântată de alegerea făcută, scriindu-i principelui 

Carol: „Pe doamna de Witzleben am văzut-o ieri și sunt foarte încântată. Este înaltă și 

distinsă, iar chipul ei e serios, dar totodată și prietenos, reflectând frumusețea de 

odinioară și suferințele prin care a trecut. Este foarte calmă la vorbă și în mișcări, poartă 

întru totul amprenta unei educații alese și a unei familii bune”110. Doamna de 

Witzleben trebuia să se ocupe de toaletele principesei, motiv pentru care trebuia 

să dea dovadă de bun gust, îmbrăcămintea fiind un mesaj subliminal adresat 

poporului111. Baroana de Witzleben a însoţit-o pe Elisabeta în România, după 

căsătoria cu principele Carol, inițial îndeplinind funcția de damă de companie 

și cameristă. După ceva timp a primit titlul de „lectoră”, trezorieră, secretară şi 

cameristă112. Într-adevăr, deşi trebuia să îndeplinească rolul de cameristă, încă 

din primii ani petrecuţi în România, se observă că atribuţiile doamnei de 

Witzleben se lărgiseră, aceasta citindu-i Elisabetei, copiind scrisori sau 

supraveghind restul personalului113. La sfârșitul anului 1886, secretar al reginei 

Elisabeta a fost numit Robert Scheffer, acesta preluând o parte din atribuțiunile 

baroanei de Witzleben, pe care o descria ca fiind: „o bătrână morocănoasă, devotată 

stăpânei şi geloasă [...]”, care se încăpăţâna să nu moară114. Camerista avea să mai 

trăiască doar 3 ani. În data de 16/28 octombrie 1889, colonelul Robescu, prefect 

al Palatului, îi scria lui Scheffer: „Din porunca Majestăților Lor, Regele și Regina, 

am onoarea să vă comunic că văzând starea proastă a sănătății doamnei baroane 

de Witzleben, sunteți însărcinat să vă duceți de urgență la ea și să obțineți, cu 

toate menajamentele datorate stării ei, cheile, hârtiile, registrele și tot ce privește 

administrația particulară a Maiestății Sale Regina”115. Doamna Witzleben a 

încetat din viaţă în seara zilei de 19/31 octombrie 1889, fiind înmormântată în 

data de 21 octombrie/2 noiembrie, în Cimitirul Evanghelic din Strada Varnei 

(astăzi Șoseaua Giurgiului)116.  
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Înainte de venirea lui Scheffer în România, de secretariatul reginei 

Elisabeta s-a ocupat și Fany Seculici, cunoscută și ca Bucura Dumbravă. Aceasta 

era poetă și una din protejatele reginei Elisabeta117. Domnișoara Seculici era 

prietenă bună cu domnișoara Elisa Știrbei. Împreună au analizat versurile culese 

de Elena Văcărescu, apărute, în anul 1885, în volumul intitulat Le Rhapsode de la 

Dàmbovitza, și au ajuns la concluzia că acestea s-au născut de fapt dintr-o 

colaborare între Elisabeta și Elena Văcărescu, deoarece nu abordau teme 

recurente în poeziile populare românești, ci în ele se simțea influența germană118. 

În decembrie 1886, era numit secretar al reginei Elisabeta Robert Scheffer, de 

origine alsacian, născut la Colmar, la 6 februarie 1863119. Acesta îi făcuse o 

impresie bună suveranului român, care nota în jurnalul său: „După-amiază primit 

pe secretarul Elisabetei, domnul Scheffer din Alsacia, foarte plăcut, bune maniere, 

tânăr”120. Cât priveşte aspectul fizic, tânărul secretar se descrie pe sine încă din 

primele pagini ale cărţii sale, Orient Regal. Cinci ani la curtea României. Astfel, 

aflăm că la sosirea în România, Robert Scheffer era: „un tânăr aproape fără barbă, 

cu statură plăpândă, dar care arăta mai solid în şuba amplă şi bogată; o căciulă de 

astrahan, adusă de la Moscova, îi dădea chipului un prestigiu căzăcesc şi militar [...]”121. 

Din memoriile acestuia putem să aflăm cam care erau atribuţiile pe care le 

îndeplinea secretarul reginei Elisabeta: „În general mă chema către ora 11 dimineaţa, 

fie ca să-mi citească lucrările ei, fie ca să facem muzică împreună [...]”122. După-

amiezile, de cele mai multe ori, regina picta, fiind înconjurată de domnișoarele 

sale de onoare, iar secretarul ei citea cu voce tare din cei mai moderni autori 

francezi123. Secretarului reginei îi revenea și obligația de a redacta buletinul 

pentru Monitorul Oficial, atunci când regina se afla în călătorie124. La câteva luni 

după venirea sa în România, Robert Scheffer s-a căsătorit cu o rusoaică, care avea 

relații strânse cu membrii Legației Rusiei. Cei doi soți au fost susținători ai 

căsătoriei principelui Ferdinand cu Elena Văcărescu, iar după exilarea reginei, 

Robert Scheffer a însoțit-o în Italia. Mai apoi, în luna octombrie 1891, şi-a dat 

demisia, fapt ce a necăjit-o pe regina Elisabeta125. După aceasta, Scheffer a 

publicat amănunte personale despre regina Elisabeta în romanul Misère Royale, 

                                                           
117 Elisa Brătianu, Ion I. C. Brătianu, Memorii involuntare, texte stabilite, note și prezentare Marian 

Ștefan, Oscar Print, București, 1999, p. 62.  
118 Ibidem, p. 62-63. 
119 Carmen Sylva (Elisabeta a României) & Pierre, op.cit., p. 49.  
120 Jurnal. Carol I al României, volumul I, 1881-1887, p. 474.  
121 Robert Scheffer, op.cit., p. 7.  
122 Ibidem, p. 18. 
123 Ibidem.  
124 Ibidem, p. 108.  
125 Jurnal. Carol I al României, volumul al II-lea, 1888-1892, p. 266. 
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fapt ce a făcut ca romanul să fie interzis în România126. Regele Carol a intervenit 

la Paris pentru ca publicaţia să nu vadă lumina tiparului, însă a fost prea târziu. 

În schimb, a reuşit să împiedice naturalizarea fostului secretar în Franţa127. 

Scheffer nu s-a oprit însă din a publica cărți care să compromită imaginea Casei 

Regale a României și, în mod special, imaginea Elisabetei. Astfel, în octombrie 

1893 apărea cartea Les Princes128. După demisie, o parte din corespondența 

reginei Elisabeta și o brățară au rămas în posesia lui Robert Scheffer, fiind 

răscumpărate de către regele Carol în schimbul sumei de 15.000 de franci129. De 

asemenea, Scheffer a avut în posesia sa și jurnalul Elisabetei, pe care, la cererea 

ei, l-a ars. După ce Scheffer a fost înlăturat, secretar al reginei Elisabeta a fost 

numit pastorul Merminaut130. 

După întoarcerea în România, din anul 1894, regina Elisabeta l-a avut 

secretar pe Dall’Orso, care era un bun bariton și violonist, iar prin firea sa plăcută 

și cultivată a reușit să devină copilul răsfățat al reginei Elisabeta. Dall’Orso era 

italian de origine, avea în jur de 40 de ani și era o persoană nonconformistă, care, 

în ciuda vârstei, se prezenta la diferite licențe, la Oxford și Paris131. Considerația 

de care se bucura din partea Elisabetei îl făcea uneori să încalce în mod flagrant 

eticheta132. În acest sens, Zoe Cămărășescu amintește, în memoriile sale, faptul 

că Dall’Orso obișnuia să întârzie la dineurile de la Palat, ajungând de multe ori 

după ce se servea primul fel sau chiar după cel de-al doilea. Privirea indignată a 

regelui nu-l stânjenea pe secretarul reginei, singurul inconvenient i-l producea 

faptul că pierdea câteva feluri de mâncare din meniu, prezentându-i-se doar 

felul de mâncare căruia i venise rândul133. Dall’Orso nu ţinea prea mult cont de 

etichetă şi îşi spunea părerile fără menajament, fapt care bineînţeles că i-a atras 

antipatii134. Între anii 1914-1916, secretar al reginei Elisabeta a fost Nindi Romalo, 

care aducea o notă de tinerețe atmosferei triste de doliu de care era înconjurată 

Elisabeta135. 

Revenind la serviciul de cameristă, după moartea doamnei Witzleben, 

cameristă a reginei Elisabeta a fost numită Anna Burin. Aceasta avea acces la 

jurnalul reginei, iar în timp ce Elisabeta plănuia căsătoria dintre Ferdinand și 

                                                           
126 Elisa Brătianu, Ion I. C. Brătianu, op.cit., p.60.  
127 Scrisorile regelui Carol din arhiva de la Sigmaringen 1878-1905, p. 269. 
128 Ibidem, p. 296.  
129 Jurnal. Carol I al României, volumul al III-lea, 1893-1897, p. 150.  
130 Jurnal. Carol I al României, volumul al II-lea, 1888-1892, p. 336. 
131 Zoe Cămărășescu, op.cit., p. 270. 
132 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1914-1919, p. 269.  
133 Zoe Cămărășescu op.cit., p. 274.  
134 Eugeniu Arthur Buhman, op.cit., p. 103.  
135 Maria, Regina României, Povestea vieții mele, vol. III, Rao, București, 2013, p. 19.  
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Elena Văcărescu, camerista copia pasaje, pentru a i le trimite mamei Elisabetei, 

prințesa von Wied136. În vara anului 1891, după soluționarea „Afacerii 

Văcărescu”, Burin a însoţit-o pe regina Elisabeta la Veneția, de unde îl ținea la 

curent pe rege cu toate cele întâmplate. Într-o scrisoare către doctorul 

Scharrenbroich, care supraveghea evoluția stării de sănătate a reginei Elisabeta, 

regele Carol recunoștea faptul că îl ajuta ca Burin să rămână cât mai mult în 

preajma Elisabetei: „Ea îmi este încă foarte utilă pentru a strânge documente și dovezi 

și în felul acesta aflu mereu lucruri noi despre infamiile lui hevea [Helene Văcărescu]”137. 

În cele din urmă, regina a concediat-o138. Anna i-a scris regelui Carol despre o 

presupusă poveste de iubire ce îi avea protagonişti pe regina Elisabeta și August 

Bungert, apropiat al familiei von Wied. Regina se disculpa, considerând că Burin 

acționa așa deoarece crease o obsesie pentru ea și nu suporta ca Elisabeta să mai 

acorde atenție niciunei alte persoane139. În acelaşi sens, secretarul reginei scria 

despre Anna Burin: „Fiind înfiorător de geloasă, favoarea în care se afla domnişoara 

Văcărescu îi sfâşia inima. Şi, fiindcă ura bărbaţii, resimţea ca o jignire intimitatea de 

care mă bucuram în cercul reginei”140. Regele Carol considera că regina o acuza fără 

motiv pe Anna Burin, camerista fiindu-i cu adevărat devotată141. În acest sens, îl 

ruga pe doctorul Scharrenbroich să-i sugereze Elisabetei că însemnările din 

jurnalul său au ajuns în posesia sa pe alte căi, astfel încât Anna Burin să poată 

recâștiga încrederea reginei142. Deşi în iulie 1892, regina Elisabeta nu-şi mai 

dorea în niciun chip ca Burin să rămână în serviciul Casei Regale143, regele Carol 

a reușit să o convingă, iar, în cele din urmă, domnișoara Burin a revenit la 

Palat144. În data de 31 decembrie/12 ianuarie 1895, regele Carol îi dădea 

cameristei un rescript conform căreia putea ieși la pensie oricând dorea, urmând 

a avea o pensie de 200 franci lunar145. În anul 1909, nepotul acesteia, Emanuel 

Burin, a fost numit secretar al Casei Princiare146.  

În data de 7 august/26 iulie 1893, Carol I o angaja pe domnișoara Hopkirk 

în postul de cameristă a reginei Elisabeta. Domnișoara îi lăsase o impresie bună 

                                                           
136 Robert Sceffer, op.cit., p. 164.  
137 Scrisorile regelui Carol din arhiva de la Sigmaringen 1878-1905, p. 217. 
138 Robert Scheffer, op.cit., p. 186. 
139 Silvia Irina Zimmerman, op.cit., p. 48.  
140 Robert Scheffer, op.cit., p. 162-163.  
141 Silvia Irina Zimmerman, op.cit., p. 276.  
142 Scrisorile regelui Carol din arhiva de la Sigmaringen 1878-1905, p. 228. 
143 Jurnal. Carol I al României, volumul al II-lea, 1888-1892, p. 315.  
144 Jurnal. Carol I al României, volumul al III-lea, 1893-1897, p. 146.  
145 Ibidem, p. 186.  
146 Eugeniu Arthur Buhman, op.cit., p. 114. 
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suveranului român, care o considera ca fiind foarte plăcută147. Regina Elisabeta 

era în asentimentul soțului său, fiind de părere că noua sa cameristă era foarte 

plăcută și distinsă148. Astfel între cele două s-a creat rapid o relație apropiată, 

Carmen Sylva oferindu-i cameristei sale lecții de limba română, limbă pe care 

considera că o va învăța în circa 14 zile, din moment ce deja vorbea latină, 

italiană, spaniolă și rusă149. Domnișoara Hopkirk a însoțit-o pe regina Elisabeta 

în România, iar în decembrie 1894, apropierea dintre cele două deja crea 

probleme la Curte, camerista creând intrigi între Elisabeta și doamna Kremnitz, 

care în aceea perioadă colabora cu regele Carol la întocmirea Memoriilor150. 

Șederea cameristei la Curtea Regală nu avea să fie prea îndelungată, deoarece în 

data de 19/31 mai 1895, regele Carol descoperea că domnișoara Hopkirk avea o 

relație cu adjutantul Bereșteanu. Carol nu a dorit să acționeze imediat, deoarece 

considera că îndepărtarea cameristei o putea afecta pe soția sa151. Cu toate 

acestea, comportamentul cameristei, care se dovedea „isterică și îndrăgostită” îl 

făcea pe Carol să-i scrie mamei Elisabetei că Hopkirk a devenit inutilă și trebuie 

îndepărtată de la Curte152. Principesa de Wied a fost de acord cu decizia luată de 

Carol153. Prin urmare, regele a decis ca Bereșteanu să nu mai facă serviciu la 

Sinaia și să fie transferat la Focșani, fiind înlocuit în postul de adjutant de către 

colonelul Ioan Manu154. Această decizie a nemulțumit-o pe cameristă, deși 

declara că Breșteanu îi este indiferent155. În cele din urmă, în luna septembrie, 

suveranul român s-a hotărât să soluționeze incidentul, oferindu-i cameristei 

3000 de franci și concediind-o156. Pentru a-și menaja soția, regele Carol i-a spus 

că Hopkirk va pleca doar într-un concediu. Cu naivitatea sa specifică, în aprilie 

1897, Elisabeta încă mai credea că Hopkirk va reveni la Curte 157. Analizând Casa 

Doamnei observăm că multe dintre domnișoarele de onoare ale reginei, după 

căsătorie, aveau să servească drept doamne de onoare. Au fost și cazuri în care 

domnișoarele de onoare, au fost îndepărtate de la Curte în urma unui incident, 

cum a fost cazul Luciei Ghica, a domnișoarei Grădișteanu sau a Liviei 

Maiorescu, şi bineînțeles că nu le-am mai regăsit în cercurile apropiate Palatului. 

                                                           
147 Jurnal. Carol I al României, volumul al III-lea, 1893-1897, p. 67-68.  
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Elisabeta lega adevărate prietenii cu doamnele şi domnişoarele sale de onoare. 

De-a lungul anilor preferata reginei s-a dovedit a fi Elena Văcărescu, 

protagonista „Afacerii Văcărescu”, cea pentru care Elisabeta a petrecut trei ani 

departe de soțul său și de Curtea Regală. În ceea ce privește secretariatul reginei, 

observăm că era un post destul de stabil, Curtea numărând în intervalul 1869-

1916, șase secretari, printre cei mai notabili situându-se Robert Scheffer și 

Dall’Orso. 

 

 

Anexe 

 

Doamnele de onoare ale Elisabetei și perioada în care au exercitat 

funcția : 

Elena C. Cornescu  

Caterina Golescu (decembrie 1869-decembrie 1871) 

Zulnia Sturdza 

Olga Mavrogheni (1870-1883 și august 1894-1915) 

Zoe Bengescu (1887-noiembrie 1913) 

Ecaterina Slăniceanu (1886-1888) 

Natalia Voinescu (1889-1891) 

Maria Poenaru-Elena (1900-1916) 

 

 

Domnișoarele de onoare: 

Maria-Elena Văleanu (august 1872-1878) 

Zoe Rosetti (1873-iulie 1879) 

Lucia Ghica (decembrie 1877- octombrie 1882) 

Maria Assan 

Efrosina Grădișteanu (mai 1878- 1882) 

Elena Davila (1882) 

Alexandrina Bălăceanu (1886?-1887) 

Livia Maiorescu (1883-1886) 

Zoe Davila (1886-1889) 

Natalia Romalo (1883-1887) 

Elena Văcărescu (1887-1891) 

Zoe Miclescu (decembrie 1890 - decembrie 1891) 
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TEODORA SMULTEA* 

 

 

Abstract: Ranke and Kogălniceanu are two top figures of the 19th century, characters 

who put writing and historical perspective within the framework of three elementary 

principles: careful examination of sources, research of original documents and claiming the 

autonomy of history. Under the influence of Berlin teachers, Kogălniceanu shows in his 

writings a noble sense of the native, so that Ranke’s historical principles are found in the 

work of the Moldavian historian insofar as they do not undermine the national specificity. 

Kogălniceanu, trained in the womb of rankean historicism, advances much more than the 

activity perspective of his model, so that he becomes a member of political life and a parent of 

the destiny of academic and national life. 

Keywords: Mihail Kogălniceanu, Leopold Ranke, historical objectivity, sources, 

historical truth. 

 

Tema propusă în titlu, relația dintre Lepold von Ranke, teoreticianul 

istorismului prin excelență al secolului al XIX-lea, și Mihail Kogălniceanu, 

reformatorul lumii politice și universitare al Principatelor Române, reprezintă 

un subiect curios al câmpului istoriografic românesc al zilelor noastre. Prea 

puținul accent, prea puținul zel acordat obiectivului de față în scrierile de până 

acum, se argumentează prin dificultatea analizei comparative și interrelaționate 

a lucrărilor „ciclopilor” istoriei, studiile lor bazate pe o teoretizare a formelor, a 

modalităților de abordare critică, obiectivă a cercetării istorice fiind un gol cvasi-

satisfăcut prin cele câteva lucrări de tratare a istoriei. 

Consider această temă oportună analizei de față în vederea scoaterii din 

conul de umbră a relației profesor-discipol, tratată sumar în câteva lucrări 

speciale, dintre care voi aminti lucrarea istoricului D. Popovici, Concepția istorică 

a lui Mihail Kogălniceanu, în care se are în vedere surprinderea liniilor directoare 
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pe care le iau lucrările sale și notarea întâlnirilor de idei rankeene-kogălnicene. 

O a doua scriere ce merită a fi menționată aparține autorului Ioan Lupaș, Leopold 

Ranke și Mihail Kogălniceanu, lucrare a cărei principal obiectiv este așezarea în 

lumină a influenței valorilor și valențelor istorice rankeene, pliate atât de bine 

specificului spiritului românesc în studiile din perioada tinereții, dar și a 

senectuții lui Kogălniceanu. Ioan Lupaș, însă, nu pregetă a menționa faptul că 

ideile lui Ranke nu reprezintă o particularitate în conceptele kogălnicene, acestea 

din urmă identificându-se și cu ideile novatoare ale altor profesori berlinezi, 

precum Savigny și Alexandru Humbold. Serinela Pintilie, Mihail Kogălniceanu și 

intelectualii din Prusia, este o altă lucrare de referință în cercetarea de față care 

prezintă regăsirea ideologiilor berlineze în scrierile lui Kogălniceanu, amintind 

sumar și intersectarea în teorie a celor doi „prelați” ai istorismului modern. 

Am ales să realizez acest studiu pornind de la discursul ținut de Mihail 

Kogălniceanu în data de 1/13 aprilie 1891, discurs rostit la Academia Română și 

publicat în prefața cărții sale Desrobirea țiganilor. Ștergerea privilegiilor boeresci. 

Emanciparea țeraniloru1, pe parcursul căruia elogiază Berlinul pentru corpul 

profesoral de a carui învățături s-a bucurat în răstimpul șederii sale acolo, 

menționând de-altfel și raportul de legătură profesor-discipol realizat între 

Kogălniceanu și „farurile” universitare ale Berlinului. Abordarea mea este una 

interrelaționată ce are ca subiect intersectarea ideilor kogălnicene-rankeene în 

scrierile celor doi teoreticieni pe via metodologiei și obiectivității scrisului istoric, 

dar și pe calea reformismului politic. 

Intenția mea prin realizarea acestei lucrări este aceea de a reînvia 

problematica începuturilor istoriografiei moderne în Principate și instrumentele 

sale de studiu prin relația apropiată dintre Ranke și Kogălniceanu. Urmăresc de 

asemenea să surprind căile prin care preceptele istorismului berlinez au fost 

adoptate și adaptate la particularitatea Principatelor Române, prin conceptul de 

transplant cultural, așa cum Anna Malinowska alege să denumească ideea de 

abordare globală a istorismului. 

 

I. „Exodul” spre Occident 

Influențele culturii germane au avut repercursiuni asupra evoluției 

învățământului românesc, atât în plan instituțional, cât și în cel conceptual. 

Situația a fost determinată de absența, pentru o perioadă de timp îndenlugată, a 

unor instituții de învățământ specializate. Abia din a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea se poate constata existența unui cadru instituționalizat pentru 

                                                           
1 Mihail Kogălniceanu, Desrobirea țiganilor. Ștergerea privilegiilor boeresci. Emanciparea țeraniloru, Lito-

tipografia Carol Göbl, București, 1891.  
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dezvoltarea școlii românești. Procesul s-a desfășurat sub auspiciile demersului 

modernizator care a caracterizat întreaga societate românească din epocă. S-a 

derulat în câteva etape distincte care au urmat în linii generale evoluțiile din 

planul politicului. Antecedentele îndepărtate pot fi identificate chiar în prima 

jumătate a secolului al XIX-lea, când și-au făcut simțită prezența profesorii 

străini în Principate. Influențele germane s-au propagat și prin intermediul 

profesorilor ardeleni care au activat în Principate, spre exemplu Gheorghe 

Lazăr, format în mediul universitar vienez. 

Înainte de 1860 nu au existat universități românești, ceea ce a determinat 

tineretul să-și finalizeze studiile în străinătate. În a doua jumătate a secolului 

XIX, un număr considerabil de tineri români au devenit bursieri ai statului și 

astfel au avut șansa de a studia în centre universitare de prestigiu ale Europei 

apusene. Un procent însemnat din tinerii ce luau calea Apusului proveneau din 

Moldova, care optau în general să studieze la universitățile germane . O întreagă 

pleiadă de personalități ale vieții publice s-au format în mediul universitar 

german, dintre care amintim pe M. Kogălniceanu, M. C. Epureanu, P. P. Carp, 

Titu Maiorescu, Dimitrie și Grigorie Sturdza, I. Bălăceanu, Iacob Negruzzi, N. 

Iorga, ș.a.2. 

Ne putem pune întrebarea: Care era forța de atragere a tinerilor studioși 

din Principate spre centrul cultural berlinez? Ei bine, după cum spunea și Charle 

Christophe în lucrarea sa „Istoria universităților”, Germania devenea în secolul 

al XIX-lea un focar al modernizării universității, văzut de vecinii europeni ca 

drept un model universitar reformator demn de imitat, spre deosebire de Franța, 

care se păstra în limitele modelului de învățământ napoleonian. Altfel spus, în 

drumul spre desăvârșirea reformei, Universitatea din Berlin s-a remarcat prin 

stabilirea unor contacte cu alte instituții similare din sud-estul Europei și, în 

special, cu cele din lumea slavă, precum Rusia ori Polonia3. Ea a reprezentat, 

astfel, un model nu doar pentru elitele românești, ci și pentru cele din țările 

vecine. Fondată în 1810, avea 12 profesori la Facultatea de Filosofie și alte șase 

cu specializări istorico-filologice. Intervalul 1819-1884 reprezintă marca 

începutului triumfător al instituționalizării universității și al fondărilor 

preceptelor directoare în ceea ce are în vedere cercetarea științifică. „Generalii” 

acestei perioade se disting prin nume precum Friedrich von Raumer, Johann 

Gustav Droysen, Leopold Ranke, Heinrich von Treischcke. 

                                                           
2„Influențele germane în didactica istoriei românilor”, disponibil pe  http://www.scrigroup.com/ 
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Tinerii români ai veacului al XIX-lea au trecut repede sub aripa influenței 

activității didactice a personalităților de vază ale mediului academic german. Un 

caz „la sigur” este cel al lui Mihail Kogălniceanu, pe care întâlnirea cu profesorii 

Universității de aici l-a făcut să recalculeze itemii cercetării științifice. 

Kogălniceanu a fost martorul înființării primelor instituții de învățământ 

superior în Principate și a prezentat păreri pertinente privind organizarea lor, 

pornind însă tot de la modelul oferit de celebra Alma Mater berlineză. Alexander 

von Humboldt a fost unul dintre întemeietorii ei, fiind și cel dintâi dintre 

profesorii care au stimulat primele cercetări ale tânărului avid de cunoaștere, 

Kogălniceanu, fapt pentru care îi va dedica o parte bună din discursul ținut la 

13 aprilie 1891 în fața domniilor intelectuale de secol XIX, întrunite pentru o 

solemnă ședință în impetuoasa sală conferențiară a Academiei Române, după 

cum urmează: 

În salonele d-lui de Savigny am fostu presentatu și lui Alexandru Humboldt 

(1769-1859), carele îmi areta în generalu unu deosebitu intersu pentru țerile române, 

atâtu de necunoscute pe atunci, încât nici numele de Români nu se scia. De acesta, în 

adeveru nu trebue să ne mirămu, când însuși în Moldova și în Muntenia numele de 

Românu nu era întrebuințatu, înlocuitu fiindu prin numele provincialu de Moldoveanu 

și Munteanu. Betrânulu Asachi totă viața lui n-a pututu găsi potrivită terminațiunea 

francescă la cuvântulu Românu, vorbindu și scriindu les Roumounis...La Berlin, pe 

timpulu petrecerei mele, și chiar în salonele culte mai totu așa de puținu cunoscutu era 

și numele de Moldauer sau Wallache. Mie mi se dicea der schwarze Grieche, pentru că 

aveamu perulu negru, și pe atuncea Berlinulu era încă unu orașu cu totulu exclusivu 

alu Germaniei de Nordu, une predominau mai cu deosebire figurile blonde. Alexandru 

Humboldt, spiritu eminamente cercetătoru, îmi aretă o deosebită dorință de a cunosce 

literatura nostră, și în deosebi m-a întrebatu despre sortea și caracteristica Țiganiloru 

noștri. Spre a-i satisface curiozitatea eu am scrisu în limba germană o scurtă privire 

asupra micei nostre literaturi de pe atuncea,pe care am publicat-o în Lehaman’s 

Magazin fur die Litteratur des Auslandes. Totu pentru Humboldt am publicatu apoi 

o broșură în limba francesă, Esquisse sur l’histoire, les moeurs et la langue des 

Ciganis , în prefața căreia chemamu luarea aminte a filantropiloru asupra acestui 

poporu sclavu în țara mea, în sînulu Europei civilisate, și tractatu ca lucru prin înseși 

legile țerei nostre4. 

Nu doar pe Humboldt îl amintește tânărul moldovean ca fiind cel care îl 

oblăduia în creșterea sa culturală, ci și pe Eduard Gans, care i-a rămas în veșnică 

amintire ca drept un orator desăvârșit de o elocvență atâtu de mare, de un liberalismu 

                                                           
4 Mihail Kogălniceanu, op. cit., p. 8. 
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în idei atâtu de largu, în câtu din tote părțile Germaniei și chiar din alte teri, alergau cu 

miile studenții ca să-i asculte vorbirea și elocvența sa dulce ca o melodie, astfelu în câtu 

au trebuitu a se abate păreții la doue săli pentru a lărgi sala unde elu predica tinerei 

generațiuni germane5. Prin formația sa intelectuală, Mihail Kogălniceanu a reușit 

să-și însușească conștiincios cele mai variate sugestii venite din istoriografia 

germană. Studiind la una din cele mai cunoscute universități europene, el a 

susținut și în Moldova aceeași conduită deprinsă în Germania. A dorit ca 

exemplul oferit de „luceferii” științei germane să nu se oprească doar la nivelul 

unui discurs. A beneficiat de imensa ocazie de a trăi cele mai semnificative 

înnoiri și șansa de a-i vedea „la lucru” pe istoricii cu renume din secolul al XIX-

lea, de a le cunoaște opera. Întâmplarea a făcut ca viitorul istoric și diplomat să 

fie primul student român al ilustrului cărturar Leopold Ranke. Chiar și după 

trecerea a 60 de ani de profesorat, acesta a rămas pentru Kogălniceanu „marele 

istoric6”. 

 

II. Istorismul lui Ranke (1795-1886) 

Wie es eigentlich gewesen 

Pornind de la semnificativele afirmații ale istoricului Kogălniceanu din 

discursul mai înainte amintit, cu privire la formarea sa prin modelele 

profesorilor săi, vom purcede așadar înspre urmărirea regăsirii acestor enunțări 

și la nivel de operă, oprindu-ne cu precădere asupra preceptelor lui Ranke cu 

privire la scrisul și gândirismul istoric, socotindu-l, după cum însuși 

Kogâlniceanu o spunea, „marele istoric”. Pentru a reuși a se pătrunde în relația 

strânsă a principiilor de scriere științifică și de raportare la sistemul instituțional 

universitar, se cere un scurt „tur” analitic prin cercetările rankeene în vederea 

adnotării caracteristicilor emblematice concepției sale de teoretician al istoriei. 

Ranke a fost o figură controversată a timpului său, influența învățăturii sale 

răspândindu-se rapid și într-o largă sferă. Este semnificativ faptul că Ranke, 

născut în 1795, a cărui muncă s-a întins mai mult pe secolul al XIX-lea, își avea 

rădăcinile în lumea religioasă și intelectuală a secolului al XVIII-lea, menținând 

o perspectivă culturală europeană. Perioada războaielor napoleoniene nu a 

reușit să stârnească admirație pentru modelul francez și nici nu l-a determinat 

să se identifice cu naționalismul populist care a urmat. Într-un anumit sens, el a 

menținut valorile vechii Europe pe care le-a văzut continuate în monarhiile 

                                                           
5 Ibidem, p.7. 
6 „Influențele germane în didactica istoriei românilor”, http://www.scrigroup.com/istorie-politica/ 

istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php. 

http://www.scrigroup.com/istorie-politica/istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php
http://www.scrigroup.com/istorie-politica/istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php
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conservatoare din perioada de restaurare7. El explică aceasta prin apropierea de 

monarhia prusiană. 

Caz singular în istoriografia germană, Ranke a devenit în anul 1825 (-1870) 

profesor al Universității din Berlin, unde a dorit ca în cadrul seminariilor să 

transmită discipolilor săi principii și teorii care le-ar fi asigurat o bună pregătire 

ca viitori istorici, inspirându-le spiritul critic în relația cu documentul istoric. 

Începând cu deceniul trei al secolului al XIX-lea, teoretizările istoricului 

german au contribuit la profesionalizarea scrisului istoric științific, impactul 

fiind atât de puternic încât referirile la opera lui Ranke aveau să devină aproape 

obligatorii. Considerațiile privind teoria și metodologia istoriei nu s-au 

constituit niciodată într-un tratat sistematic, reflecțiile sale asupra problematicii 

metodologice ale istoriei fiind răspândite în parcursul diferitelor sale scrieri8. Cu 

toate acestea, a fost considerat de unii cercetători ca fiind părintele istoriei 

științifice moderne, în timp ce pentru alții a fost însuși fondatorul istoricismului. 

A scris în jur de 63 de volume, cuprinzând fiecare fază a istoriei moderne 

timpurii. În lucrările sale s-a bazat pe o cercetare a arhivelor, stilul scrierii sale 

fiind dovedit a fi unul foarte literar9. El a adus un semnificativ aport în ridicarea 

statutului științific al istoriei în secolul al XIX-lea în Germania. El susținea în 

mod arbitrar trei principale elemente pe care le vom întâlni mai târziu și în 

lucrările lui Kogălniceanu: 

 

1. Examinarea cu atenție a surselor istoriei moderne. 

2. Accentuarea importanței cercetării arhivistice, necesitatea de a examina 

documentele originale. 

3. A apărat autonomia istoriei pe care o separa de filosofie și de istorie. 

Susținea argumentat că scopul istoriei este acela de a detecta faptele și 

nimic mai mult decât acestea, el însuși spunând „ceea ce vreau sunt 

faptele...doar faptele singure sunt dorite în viață”, fapte care să fie expuse prin 

acuratețea surselor. Pune preț pe importanța istoricului de a înțelege faptele și 

pe care să le explice văzându-le într-un context mai larg. Lucrările trebuie să 

prezinte și o calitate descriptivă care să se bazeze pe o compoziție narativă 

profesionistă, în realizarea căreia să utilizeze instrumentele literaturii, mergând 

                                                           
7 Georg G. Iggers, James M. Powell, Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline, 

Syracusse University Press, 1999, p. XIV. 
8„Influențele germane în didactica istoriei românilor”, http://www.scrigroup.com/istorie-politica/ 

istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php. 
9 Frederick C. Beiser, The German Historicist Tradition, Oxford University Press, New York, 2003, p. 

253. 

http://www.scrigroup.com/istorie-politica/istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php
http://www.scrigroup.com/istorie-politica/istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php
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astfel înspre o artă a prezentării10. Ranke s-a referit la sarcina istoricului ca la 

funcția preotului, sacralizând astfel adevărul istoric și rolul cercetătorului. În 

scrierile sale, el a asumat și o anumită „ordine divină a lucrurilor”, care nu poate 

fi dovedită, ci simțită; astfel, concepția se dovedește a fi nu doar severă, ci chiar 

sacerdotală. Spune din nou că sarcina istoricului este evaluarea rețelei de fapte, 

în timp ce Providența Divină este responsabilă pentru a da o semnificație largă 

tuturor evenimentelor11, fapt ce o să vedem că este evitat în scrierile tânărului 

istoric moldovean. Se conturează pe această cale un istoric teolog care consideră 

fiecare epocă individual înzestrată cu propria sa validitate, semnificație și 

particularitate, stând într-o legătură imediată cu Dumnezeu: nimic nu există fără 

Dumnezeu, nimic nu trăiește excluzându-l pe Dumnezeu. 

După cum spuneam, Ranke vede scrisul istoric împletit cu esteticul și 

retorica literară, istoria fiind o știință în măsura în care descoperă și selectează 

fapte, dar o artă în măsura în care le modelează și le prezintă într-un întreg 

coerent. El zicea: „ istoria este artă și știință” (Kunst und Wissenschaft zugleich). 

Concepția estetică asupra istoriei trebuie plasată în tradiția Schiller-Humboldt, 

avându-și rădăcini în mișcarea romantismului12. 

Atingând expresia conceptuală rankeeană a „istoriei așa cum s-a 

întâmplat” (Istoria are misiunea să îndrepte trecutul, să deschidă ochii lumii 

contemporane asupra modului în care trebuie folosiți anii ce vin; încercarea aceasta nu 

își asumă o sarcină atât de înaltă, vrea să arate pur și simplu cum a fost de fapt13), 

ajungem la un subiect mult controversat în istoriografia germană, drept pentru 

care, după cum menționam în rândurile anterioare, de unii a fost așezat ca 

promotor al istorismului german, pe când de alții a fost deturnat. A fost criticat 

post mortem de către Count Paul York von Wartenberg, care l-a numit „estet”; 

principiile sale, deși critice, fiind considerate ca având doar natură oculară, doar 

aspect, spunând de altfel că Ranke a văzut istoria ca un proces de forțe fluctuante 

care capătă formă, dar nu iau viață în realitate14. În pofida acestor critici, trebuie 

observat în afirmația lui Ranke cum istoriei i se dă o misiune, istoria devenind o 

formă de judecată a trecutului; era teza cunoașterii trecutului pentru a înțelege 

                                                           
10 Rudolf Vierhaus, „Historiography between science and art”, în Georg Iggers and James Powell 

(eds.), Leopold von Ranke and The Shaping of The Historical Discipline, Syracuse, 1990, pp. 61-70. 
11 Gino Benzoni, „Ranke’s favorite source. The Venetian Relazioni Impresions with Allusions to Later 

Historiography”, în  Georg Iggers and James Powell (eds.), Leopold von Ranke and The Shaping of The 
Historical Discipline, Syracuse, 1990. 

12 Frederick C. Beiser, op.cit., p. 240. 
13„Leopold von Ranke, părintele istoriografiei germane”, publicat de Alex Mihai Stoenescu, 

disponibil pe https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/leopold-von-ranke-parintele-istoriografi 
ei-germane, accesat la data de 25.08.2020. 

14 Rudolf Vierhaus, op.cit. p. 43. 

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/leopold-von-ranke-parintele-istoriografiei-germane
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/leopold-von-ranke-parintele-istoriografiei-germane
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viitorul15. Această formă de a înțelege istoria în mod ideal obiectiv apare în 

prima sa carte întocmită în 1824, Geschichte der romanischen und germanischen 

Völter, în care spune că scopul său nu este acela de a instrui publicul, nici de a 

sustrage lecții de morală din istorie, ci de a spune doar ceea ce s-a petrecut în 

istorie. Un sens al obiectivității istorice înseamnă cunoașterea faptelor de bază, 

ce, când și cum s-a întâmplat, cine, ce a făcut. O astfel de cunoștere se ține 

departe de interpretare, presupunere, fantezie, legendă și înfrumusețare. A fi 

obiectiv înseamnă să rămâi la fapte și să descrii doar ceea ce permit dovezile16. 

În vederea obținerii adevărului obiectiv, Ranke studiază la Berlin în 

librăriile regale o largă colecție de relatări scrise de ambasadori venețieni 

(„relazioni”), pe care le-a încorporat în lucrări istorice, convingându-i pe savanți 

de indispensabilitatea acestora. Apelează la aceste relatări din două motive: dau 

mărturie despre un eveniment și stimulează o înțelegere istorică a lucrurilor. 

Ranke susține că toate cunoștințele istorice ar trebui să se bazeze pe sursele 

primare pentru a înțelege în mod acurat cum s-au petrecut lucrurile în realitatea 

lor. Aceste caracteristici ale istorismului lui Ranke se vor intersecta cu principiile 

moderatoare ale lui Kogălniceanu în scrierile acestuia, începând din perioada 

tinereții studenției sale și mergând până la vârsta senectuții. 

 

III. Mihail Kogălniceanu: probe de imitare a rankeeanismului 

Totă viața mea, și tineru și în vârsta coptă, am mărturisitu în mai multe rânduri 

că, culturei germane, că Universităței din Berlin, că societăței germane, bărbațiloru și 

mariloru patrioți cari au operatu realțarea și unitatea Germaniei, datorescu în mare parte 

tot ce am devenitu în țera mea, și că la foculu patriotismului germanu s-a aprinsu făclia 

patriotismului meu românu17! 

Cu aceste cuvinte mărea Kogălniceanu focarul cultural berlinez, căruia îi 

datora de acum nu doar cumulul de cunoștințe și instrumentele de relaționare 

cu informația istorică, ci și buna motivație și impulsul spre declanșarea reformei 

universitare și politice din Moldova. Astfel că cel care l-a așezat pe „Tărâmul 

Făgăduinței”, cel care l-a instruit în a privi istoria prin lentila faptelor „in situ”, 

a fost marele istoric Leopold von Ranke, așa cum însuși Kogălniceanu a ales să-

l prezinte în discursul amintit: am avutu de dascălu pe Leopold von Ranke (1796-

1886), marele istoric, căruia, cu ocasiunea jubileului seu de 60 de ani de profesoratu, 

ajunsu la adânci betrânețe, am avutu și eu onorea a-i adresa acum câțiva ani. 20 

                                                           
15 „Leopold von Ranke, părintele istoriografiei germane”, publicat de Alex Mihai Stoenescu, 

disponibil pe https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/leopold-von-ranke-parintele-istoriografi 
ei-germane  

16 Frederick C. Beiser, op.cit., p. 247. 
17 Miahail Kogălniceanu, op.cit., p. 12. 

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/leopold-von-ranke-parintele-istoriografiei-germane
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/leopold-von-ranke-parintele-istoriografiei-germane
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Februarie 187, felicitările mele, felicitările întâiului seu studentu românu de la 

Universitatea din Berlin18. 

Încă din 1834 manifesta dorința de a fi istoric, ceea ce și spune în 1837 

Domnitorului în scrisoarea de la 22 februarie în același an, chiar înaintea plecării 

mele din patria mea, singurul meu gând, singura mea ambiție a fost să dau o prescurtare 

a istoriei țării mele19. Nu împlinise decât 20 de ani când tipărește la Berlin prima 

parte din istoria românilor. Înapoiat în țară, după ce simțise în străinătate lipsa 

unei colecții de izvoare istorice și a unei ediții a cronicarilor, asemenea lui Ranke 

în munca sa cu editarea documentelor „relationi”, Kogălniceanu întreprinde o 

muncă de editare a Arhivei Românești, în care să publice numai scrieri și acte 

vechi, ce ar putea desluși istoria românească și starea lucrurilor trecute. Se anunță și o 

colecție a tuturor Hronicarilor Valahiei și Moldoviei20. Istoricul recurge la editarea 

tuturor acestor documente din marea dorință de a reda istoriei neamului 

românesc realitatea faptică așa cum ea s-a petrecut, urmând necontenit 

directivele însușite de la cursurile „marelui istoric”. 

Datoria noastră, spune Kogălniceanu, au fost să așezăm bătălia de la Rozboieni 

în tot adevărul, nepuind nimică de la noi și neprimind decât fapte autentice însemnate 

de cei mai vrednici de credință istoriografi. Fără să vroiesc sau să mă pot pune mai sus, 

sau măcar deopotrivă cu alții, socot că nu-mi veți lua rea încredințarea ce vă dau că răul 

și minciuna nu vor găsi niciodată în mine un apărător, și că totdeauna mă voiu sili a vă 

spune adevărul, caracterul principal al istoriei,iar când nu-l voiu putea zice, voiu tace, 

și D-voastră veți înțelege pentru ce. Prin aceste afirmații de căpătâi, omul de istorie 

așeza temeliile scrisului savant, așeza istoria pe baze științifice, impunea 

respectarea adevărului prin maturizarea spiritului public român21. Despre 

obiectivitatea și spiritul critic ale lui Kogălniceanu, Xenopol, continuatorul 

drumului deschis de notoriul reformator, spunea: Istoria scrisă de Kogălniceanu 

pare ieșită nu din gura unui român, ce simte pentru poporul a cărui soartă o expune, ci 

din aceea a unui străin rece și nepărtinitor22. 

Opera lui Kogălniceanu nu este o simplă înșirare de biografii seci a 

principilor, ci după noua concepție istorică, așa de bine reprezentată în 

Germania prin Ranke, ea caută să scoată în lumină, urmărind filonul 

obiectivității, viața straturilor largi ale poporului sub multiplele ei aspecte: 

politic, social, cultural. Istoria trebuie să fie reînvierea societăților apuse. 

Asemenea profesorului său, Kogălniceanu consideră că istoria singură poate ca 

                                                           
18 Ibidem, p. 7. 
19 Mihail Kogălniceanu, Scrisori, 1834-1849, publicate de Petre V. Hanes, Minerva, București, 1913, p. 69. 
20 Radu Dragnea, Mihail Kogălniceanu, București, 1926, pp. 35-37. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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într-o panoramă întinsă, se-mi arate împărățiile trecute îaninte de mii de ani...ea scoate 

din morminte strămoșii noștri și mi-i înfățișează ca vii dinaintea ochilor, cu toate 

virtuțile, cu toate patimile, cu toate năravurile lor. Ea dară ne leagă cu vecia, punând în 

comunicație semințiile trecute cu noi, și iarăși pe noi cu semințiile viitoare. În această 

operație de reconstituire a trecutului, istoricul trebuie să asculte de o singură 

lege, aceea a desăvârșitei obiectivități23. Notăm acum faptul că, asemeni lui 

Ranke, Kogălniceanu opta pentru neîndepărtarea de surse, de documente care 

să fie tratate cu imparțialitate, făcând din aceasta o trăsătura profesională a 

istoricului. Cu toate acestea, însă, putem observa la istoricul moldovean o ușoară 

patină înspre a intersecta percepția obiectivă a istoriei cu locul de proveniență al 

savantului, argumentând că înainte de a aparține omenirii în general, istoricul 

aparține naținuii determinate și faptul acesta devine cardinal în fixarea opticii 

sale științifice. Sub acest unghi, istoricul moldovean avea să își formeze, în 

primul rând, aura de om al locului, reprezentant al românității moderne, iar mai 

apoi se așază în poziția de homo europaeus, a cărei creație reușea să îi asigure 

poporului său un loc onorabil în complexul continental. De aici rezultă nevoia 

unei cunoașteri de sine cât mai adânci înspre interior și propensiunea integrativă 

în relația cu exteriorul. Pe ambele fronturi, Kogălniceanu a adus contribuții 

deosebite, elaborând pe de o parte un discurs identitar, pe linie istorică și social-

politică, iar pe de alta, participând intens la repoziționarea noastră în lume24. 

Asemenea profesorului din Berlin, Kogălniceanu își închipuia poporul în 

ipostaza de „izvor” al tuturor mișcărilor și isprăvilor fără de care „stăpânitorii 

n-ar fi nimică”. „Spiritul poporului” nu putea să existe în absența unei 

naționalități comune. Pe lângă acestea, el a aplicat întocmai și principiul lui 

Ranke privind legătura profundă a istoriei cu politica. Dacă în viziunea 

istoricului german omul politic trebuia mai întâi să cunoască istoria poporului 

său și apoi să-i conducă destinele, Kogălniceanu era perfect conștient că doar 

istoria era singura în măsură să judece faptele și oamenii trecutului25. 

În afara preocupării obsedante pentru document și înțelesurile izvoarelor 

mai există și alte asemănări între cei doi. Niciunul nu a aprofundat domeniul 

psihologiei. Ranke s-a limitat să facă doar unele referiri privind caracteristicile 

morale ale personalităților istorice care defineau poporul. Spre deosebire de 

Kogălniceanu, Ranke a evitat să se implice în viața politică. Pe această 

coordonată, el a înțeles ideea de progres în sens de „evoluție” și nu de 

                                                           
23 N. Cartoian, Operele lui Kogălniceanu din timpul studiilor la Berlin, Arhiva Românească, Tom V, 

București, 1940, pp. 42-43. 
24 Alexandru Zub, M. Kogălniceanu în perspectiva modernității românești, Institutul „A.D.Xenopol”, Iași, 

pp. 153-162.  http://www.umk.ro/images/documente/publicatii/Buletin17/13_m_kogalniceanu.pdf  
25 Serinela Pintilie, Mihail Kogălniceanu și intelectualii din Prusia, p. 646. 

http://www.umk.ro/images/documente/publicatii/Buletin17/13_m_kogalniceanu.pdf
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„revoluție”. Pe un alt joc mizează însă Kogălniceanu, care acceptă necesitatea 

unor asemenea transformări petrecute de-a lungul istoriei. Îl putem situa aici 

mai aproape de prelegerile lui Eduard Gans, apologetul Revoluției Franceze, 

profesorul de un liberalism în idei atât de larg, din prelegerile căruia Kogălniceanu 

își sustrăgea seva viziunii sale reformatoare: Revoluția Franceză, zguduind 

Europa până în cele mai adânci temelii, promitea slobozirea popoarelor, vis la care atât 

de mult năzuia și tânărul istoric moldovean pentru Principatele Românești26. 

În vreme ce Ranke gândea că istoria tuturor popoarelor și a tuturor statelor ar 

trebui să stea ca o carte deschisă, Kogălniceanu susținea la rându-i că istoria, după 

Biblie, trebuie să fie și a fost cartea de căpetenie a popoarelor și a fieștecărui om 

îndeosebi...îndemn la slavă și la faptă bună. Prin aceasta, ambii cărturari vizau rolul 

educativ al istoriei, redefinind istoria ca drept „îndrumătoarea vieții”, prin 

analogie cu Biblia istoria fiind, în concepția lor, singura capabilă să ofere o 

judecată nepărtinitoare27. 

Un alt aspect al operei rankeene cu relevanță în gândirea istorică a 

discipolului său poate fi raportat la rolul și ponderea factorului religios. Dacă în 

opera lui Ranke invocarea prezenței divine rămâne o constantă, mai ales în cazul 

absenței unor explicații raționale ale faptelor istorice, în scrierile lui Kogălniceanu se 

întâlnesc rar referiri la divinitate, invocând „solia divină” dar ca un discrus 

regenerativ și oracular cu privire la nașterea națiunii. La fel ca magistrul său, 

Kogălniceanu proclama necesitatea realizării unor exprimări istorice mai elaborate, 

propunând ca subiecte de cercetare nu doar o istorie politică, ci și una socială, 

economică, o istorie a obiceiurilor, a culturii în complexitatea sa, a literaturii vechilor 

români. O asemenea concepție revoluționară aducea un element de noutate în 

scrisul istoric românesc. Toate categoriile sociale, de la domn si legislator la oștean 

și om de rând, toate „breslele lumii” erau chemate să participe la nuclearizarea 

istoriei naționale. Păstrarea identității etnoculturale era un imperativ. Fiindcă istoria 

„ne arată ce am fost, de unde am venit, ce suntem și, ca în regula de trei, să descopere 

și numărul necunoscut ce avem să fim28”. Ranke însuși a fost preocupat de 

elaborarea unei istorii a literaturii și a frecventat chiar saloane literare din Berlin29. 

Ranke nu a fost însă singura personalitate la umbra căruia Kogălniceanu și-a 

încheiat ultimele convingeri ale cercetării științifice. Ajuns la maturitate, scrierile 

sale trădează și o anumită influență din partea școlii istorice a dreptului care și-a 

găsit în Friedrich Karl von Savigny cel mai ilustru exponent. Din perspectiva lui 

                                                           
26 Ibidem, p. 641. 
27 Ibidem, p.642. 
28 Alexandru Zub, op.cit., p.161. 
29 Serinela Pintilie, op.cit., p. 645. 



95 

Johannes Muller (1752-1809), el a încercat să prezinte într-o perspectivă nouă 

trecutul, vedere prin care trecutul nu mai trebuia să fie perceput ca drept unul rău 

și barbar. Discursul istoric al lui Kogălniceanu se oprea asupra exemplelor 

luminoase din istoria românilor. Ele erau chemate să redea măreția unui trecut care 

trebuia să furnizeze contemporanilor modele de comportament. 

Cea de-a doua ipostază care l-a definit pe Kogălniceanu în viața sa a fost 

aceea a omului politic, prin care a încercat să găsească cea mai potrivită cale de 

modernizare a societății, pentru făurirea acestei modernizări el având drept 

model exemplul societății prusace. Destinul său politic, datora enorm „societății 

germane, bărbaților și marilor patrioți care au desăvârșit unitatea și afirmarea 

Germaniei30”. 

Opera didactică începută de Mihail Kogălniceanu a fost continuată în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea de o întreagă pleiadă de succesori iluștri. 

Un demn urmaș al lui Kogălniceanu a fost ilustrul A. D. Xenopol. Teoretician și 

filosof, Xenopol a asimilat în mod original teoriile și sugestiile propuse de 

mediul universitar german31. 

În cele din urmă, putem afirma că Ranke și Kogălniceanu, întâlniți pe via 

Moldova-Berlin, se întâlnesc în duhul ideilor, al gândirii istorismului, al 

relatărilor faptice de la origini, purtând haina plăcută a artei. Deși cu o 

anvergură diferită, totuși, putem spune că atât Ranke, cât și Kogălniceanu, au 

făcut istorie în mediul berlinez și cel al Țărilor Române prin metoda inovatoare 

raportată la scrisul istoric. Departe de a apela la imitare riguroasă, Mihail 

Kogălniceanu a cunoscut toate instrumentele necesare pentru a adapta 

învățătura profesorilor berlinezi la specificul și particularitatea poporului 

român. 

                                                           
30 Ibidem. 
31 „Influențe germane în didactica istoriei românilor”, http://www.scrigroup.com/istorie-politica/ 

istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php, accesat la data de 23.08.2020. 

http://www.scrigroup.com/istorie-politica/istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php
http://www.scrigroup.com/istorie-politica/istorie/Influente-germane-in-didactica94153.php




97 

 

 

 

 

MARINA TRUFAN 

 

 

Abstract: The Paris Peace Conference and the League of Nations produced a real 

explosion of the press around the world, and its role was to exercise as much persuasive power 

as possible and to determine attitudes. From this point of view, the two press publications 

that will be analysed in this study, The New York Times and Le Temps were the most 

important source in broadcasting the events held in Paris in 1919. The word and the image 

begin to be, from this moment, controlled by journalists determined to become as accessible 

as possible and to include a wider audience with their subjects. Thus, the present study will 

try to show that although they are different in essence and content and especially in 

journalistic style, the two had the highest circulations rate in the countries they represented, 

lowering the price and thus becoming accessible to the population. 

Keywords: League of Nations, Le Temps, The New York Times, Paris Peace 

Conference, Woodrow Wilson 

 

Conferința de Pace care a avut loc la Paris între anii 1919-1920, a 

reprezentat un domeniu de interes pentru ziariștii din întreaga lume. 

Evenimentul marca oficial încheierea unui război lung și cu mari implicații 

pentru toate aspectele vieții sociale, iar la Paris, în acele zile puteau fi găsiți prim-

ministrul din aproape fiecare stat, împreună cu de ministrul de externe și o 

mulțime de consilieri. 

  Când a deschis evenimentul în 18 ianuarie 1919, președintele Franței, 

Raymond Poincare a vorbit despre necesitatea unui climat de pace mondială 

care să restabilească ordinea în Europa și să evite, cu ajutorul Ligii Națiunilor ca 

instrument de menținere a păcii, declanșarea unei alte conflagrații mondiale1. 

„Viitorul lumii, le-a spus, se află în mâinile dumneavoastră”2, referindu-se la 

                                                           
 Doctorand, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. 
1 L’ouverture de la Conference de la paix: discours de m. Raymond Poincare, president de la Republique 

francaise în „Le Temps”, An 59, no. 21015, ianuarie 1919, p.1. Articol preluat și de ziarul „Viitorul”, An 
XI, Nr. 3225, 9/22 ianuarie 1919, p.1. 

2 Ibidem. 
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sacrificiile Aliaților care prevesteau, la câteva luni după încheierea războiului, 

un viitor mai bun. 

La Paris au fost invitate în total 32 de state care, spre surprinderea unora3, 

au fost împărțite în funcție de propriile interese: state cu interese generale 

(Franța, Italia, Marea Britanie etc), state cu interese speciale (România, Polonia, 

Grecia, Belgia etc.) și state cu interese neutre (Peru, Uruguay, Bolivia)4. De 

asemenea, presa consemnează absența din primele zile ale câtorva personalități, 

precum premierul Greciei, Eleftherios Venizelos care a fost nemuțumit din 

cauza faptului că Serbia primise dreptul de a avea mai mulți delegați decât țara 

sa, prim-ministrul Canadei, Robert Borden sau a membrilor delegației japoneze 

care nu sosiseră5. Cea mai mare absență permanentă care a fost remarcată, a fost 

cea a Rusiei însă, cea care a avut statut de aliat în 1914 și care a luptat timp de 

trei ani cu Puterile Centrale în Marele Război. Începând cu anul 1917, Rusia 

cedează presiunilor interne și devine o dictatură revoluționară, exercitată de 

bolșevici, despre care o mare parte a lumii nici nu auziseră încă, conform 

cercetărilor lui Margaret Macmillan6. Indiferent de cum ar fi stat lucrurile pentru 

ruși, absența lor de la tratativele de pace după încheierea războiului în care și 

țara lor a fost implicată o perioadă, era inoportună, deoarece apărarea în mod 

inevitabil în orice dezbatere referitoare la statutul teritorial al României, statelor 

baltice sau al Turciei, iar acest lucru trebuia clarificat cât mai repede. Pe 

parcursul Conferinței însă, politica Franței, a Marii Britanii, Italiei și a Statelor 

Unite față de Rusia bolșevică a rămas incoerentă și schimbătoare. Consiliul 

Suprem nu a fost nici suficient de ferm pentru a nu răspunde la niciun fel de 

tratative cu bolșevicii, dar nici suficient de ostil pentru a-i convinge că era clar 

împotriva unei asocieri de oricare fel cu un regim nedemocratic7.  

Încă dinainte de a începe deliberările, Conferința de Pace de la Paris a 

produs o adevărată explozie a presei din toată lumea, mai ales în ideea în care 

scopul său a fost acela de a dezbate noua configurație politico-teritorială după 

Primul Război Mondial, de a rezolva  problemele economico-financiare ale 

statelor rezultate din acesta, pedepsirea responsabililor pentru declanșarea 

războiului,  trasarea pe hartă a noilor granițe pentru state care apăreau din 

                                                           
3 Cu referire la nemulțumirea delegației României care reiese și din articolul A cui e vina? din ziarul 

„Adevărul”, nr. 32, nr. 10798, iunie 1919,  care face referire la statutul acordat statelor mici și mijlocii. 
4 „Rules of the Preliminary Peace Conference at Paris, 1919”, în The American Journal of International 

Law, Vol. 13, No. 2, Supplement: Official Documents (Apr., 1919), pp. 109-112. 
5 Bulletin du Jour în „Le Temps”, an 59, nr. 21.015, p.1. 
6 Margaret Macmillan, Făuritorii Păcii. Șase luni care au schimbat lumea, București, ed. Trei, 2018, pp. 

101-102. 
7 Winston Churchill, The World Crisis. The Aftermath, 1918-1928,vol. IV,  electronic edition, Rossetta 

Books LLC, 2013, p. 185.  
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cenușa vechilor imperii și clarificarea chestiunii naționalității. De asemenea, un 

alt obiectiv al evenimentului era acela de evitare a unui conflict de amploarea 

Marelui Război și redefinirea lumii politice moderne pe baza diplomației și a 

celor 14 puncte wilsoniene. Astfel, conjunctura negocierilor de la Paris a 

favorizat extinderea acțiunilor de propagandă ale statelor prezente.  

La fel ca războiul, forma sub care avea să se încheie pacea a fost 

considerată și ea ceva nou, astfel a fost învăluită în confuzie încă de la început, 

fiindcă politicienii au învățat din mers reguli, scopuri sau diferite proceduri. 

Franța, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Italia, prin Consiliul celor 

Patru8, aveau de rezolvat o chestiune extrem de importantă, și aceea a 

organizării reuniunilor oficiale care să rezolve atât interesele puterilor aliate mici 

și mijlocii, dar și să organizeze tratate prin care să „negocieze” cu statele învinse. 

Aveau de redefinit din nou, ca și predecesorii lor de la Viena9, granițe, însă de 

data acesta, politicienii de la 1919 trebuiau să țină cont și de Asia, Africa sau 

Orientul Mijlociu, mai ales în contextul în care lumea secolului XX se 

schimbase10 și nimeni nu o mai putea recompune. Prin urmare, unul dintre 

efectele războilui era acela că statul căpăta acum o dimensiune mai mare11 și 

trebuia ținut seama de mai multe probleme în organizarea lui, iar presa avea să 

suprindă toate aceste aspecte chiar de la Paris. Aici, guvernul francez a creat un 

club al presei, unde s-au reunit jurnaliști din toate colțurile lumii, printre care și 

Ray Stannard Baker,  consilierul de presă a lui Woodrow Wilson, care relatau 

cele mai nealterate evenimente, ambiționați de discursul președintelui american 

care vorbea despre „tratate deschise și dezbateri publice”. Acestea făceau 

referire însă, la modul în care Wilson își imagina că va clădi viitorul diplomației 

în politică, bazat pe transparență și nu pe încheierea unor tratate secrete, pe care 

atât el cât și alții, le-au considerat unul dintre motivele pentru declanșarea 

Primului Război Mondial12. Cu toate acestea, reprezentanții presei își cereau 

dreptul de a participa la dezbaterile și ședințele Consiliului Suprem și aveau 

pretenția de a primi rapoarte zilnice ale întrevederilor. Georges Clemenceau, 

deși a optat mereu pentru libertatea presei, era de altă părere, considerând că 

                                                           
8 Organismul de conducere al Conferinței. 
9 Congresul de la Viena (1814-1815), de exemplu, nu acordase atenție și statelor din afara Europei, pe 

când Conferința de Pace de la Paris și-a propus să exploreze probleme din aproape orice spațiu geografic, 
de la insule mici din Pacific până în America Latină. Congresul de la Berlin, de asemenea a rezolvat mai 
mult chestiuni interne. 

10 O dată cu sec. XX se dezvoltă tehnologia, cultura și știința, astfel omul modern începe să participe 
la viața publică și tinde să trăiască ritmul intens al schimbărilor politice, sociale și culturale.  

11 Paul Jonhson, O istorie a lumii moderne, 1920-2000, București, ed. Humanitas, 2014, p.12. 
12 Ray Stannard Baker, What president Wilson did at Paris, în „The New York Times”, vol. LXIX, nr. 

22.590, 30 noiembrie 1919, p.25. 
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trebuiau impuse anumite limite între Consiliu și restul oamenilor prezenți la 

conferință, fie că era vorba de presă sau de reprezentanții altor state13.  

Pentru o lume fragmentată de războiul mondial, propaganda și 

manifestele politice, îndemnurile electorale şi critica acţiunilor adversarilor 

politici erau subiectele care manifestau interes ridicat. Stilul gazetăresc era unul 

ușor de înțeles, reprezentând ceea ce Pamfil Șeicaru numea „arta de a spune cât 

mai mult cu cuvinte puține14”. Fraza trebuia să fie clară, iar imaginea simplă, 

ajutătoare, de asemnea trebuia să se regăsească obiectivitatea, ceea ce era destul 

de greu având în vedere că unele organe de presă erau afiliate politic sau aflate 

în slujba diferitelor partide politice. Oamenii doreau stabilitate, astfel că ziarele 

vremii o ofereau în paginile lor după propriile lor orientări politice. Rolul presei 

era acela de a exercita o putere cât mai mare de convingere și să determine 

atitudini15. 

Din acest punct de vedere, cele două publicații de presă care vor fi 

analizate în studiul de față, au reprezentat cea mai importantă sursă în 

transmiterea evenimentelor desfășurate la Conferința de Pace de la Paris. 

Cuvântul și imaginea încep să fie, din acest moment, controlate de jurnaliști 

determinați să devină cât mai accesibili și să cuprindă un public cât mai larg cu 

subiectele lor. Astfel, ziarul francez Le Temps și marele cotidian american The 

New York Times, au încercat același lucru, chiar dacă sunt diferite în esență și 

conținut și mai ales în stilul jurnalistic, cele două aveau tirajele cele mai mari în 

țările pe care le reprezentau, scâzând prețul și devenind astfel accesibile 

populației și prin urmare cele mai citite.  

 

„America shall in truth show the way”16 

La 18 septembrie 1851 apărea primul număr din New-York Daily Times, 

fondat de jurnalistul George Jones și de Henry Jarvis Raymond, de al cărui nume 

este legată nașterea Partidului Republican. La șapte ani distanță, tot în 

septembrie, publicația avea să-și schimbe numele în The New York Times, care 

până în prezent a adunat 130 de premii Pulitzer, mai multe decât oricare alt ziar, 

de când Columbia University a înființat acest premiu la categoria jurnalism în 

                                                           
13 Georges Clemenceau, Grandeur and misery of victory, London, George G. Harrap and Co. LTD, 1930, 

p. 135. 
14 Pamflil Șeicaru, Istoria presei, Pitești, ed. Parala 45, 2007, p. 127. 
15 Ibidem, p.130. 
16 Preluare din discursul lui Woodrow Wilson în fața Senatului, publicat în „The New York Times”, 

vol. LXVIII, nr. 22.448, 11 iulie 1919, p.1. 
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191717. Încă de la începuturile sale, publicația și-a asumat statutul liberal, pur 

informativ, imparțial din punct de vedere politic, dar la fel ca multe alte 

cotidiene, nu și-a putut menține mereu această poziție, de-a lungul vremii18. 

The New York Times a fost organizat în trei secțiuni – știri, opinii și 

particularități, structură pe care încă o păstrează și astăzi. În absența unui titlu 

major, cele mai importante știri ale zilei apăreau în general în coloana din 

dreapta. Ziarul s-a bucurat de succes încă de la început, deoarece editorii săi au 

încercat să-i stabilească un model permanet, încercând să se adreseze cititorului 

intelectual, și mai puțin unui public de masă. Și deși gradul de moralitate era 

destul de ridicat, ceea ce nu i-a adus un atuu în competiția cu celelalte publicații 

ale vremii care promovau o varietate de subiecte cu caracter senzațional, Times 

reușește să devină o publicație cu un tiraj mare, mai ales în prima parte a 

perioadei interbelice, atunci când lumea se dezlanțuia și se descoperea pe sine.  

Tot în perioada interbelică, The New York Times a acoperit evenimentele 

de la Conferința de Pace de la Paris, acolo unde, președintele american avea un 

rol fundamental în evoluția negocierilor cu privire la formarea unei „lumi noi”, 

bazate pe diplomație și principii democratice. Charles Ranson Miller, cel care a 

fost editor șef timp de vreo 40 de ani, a dedicat numeroase editoriale implicării 

președintelui Woodrow Wilson în negocierile din capitala Franței. În anul 1919, 

la câteva luni după terminarea războiului, frica de bolșevism, radicalism și 

anarhie era foarte prezentă în mintea oamenilor politici, astfel că presa 

americană a salutat ideea unei Ligi a Națiunilor, care să restabilească ordinea pe 

principii democratice.  

De asemenea, presa avea așteptări imense de la lista cu cele 14 puncte ale 

președintelui, dar mai ales de la cel care făcea referire la Liga Națiunilor. Cu 

toate acestea, Woodrow Wilson nu a fost primul președinte american care a 

vizualizat o structură care să cuprindă mai multe națiuni împreună. În același 

timp însă, Wilson a fost primul care a fost obligat de împrejurări să vadă acest 

organism fără aderarea Statelor Unite în Consiliul Executiv al acesteia.  

În anul 1910, un alt președinte, Theodore Roosevelt vorbea despre crearea 

unei „ligi a națiunilor”, dar a insistat asupra asocierii militare dintre Statele 

Unite ale Americii și Marea Britanie ca fundație a acestei structuri19. 

                                                           
17 Jaclyn Peiser, The New York Times Won 3 Pulitzers în „The New York Times”, 4 mai 2020; 

https://www.nytco.com/company/prizes-awards/ , accesat în luna ianuarie 2021.  
18 Susan E. Tiefft, Alex E. Jones, The Trust. The Private and Powerful Family Behind The New York Times, 

Little, Brown and Company, New York, 2000, p. 31. 
19 Ronald E. Powaski, Toward an Entangling Alliance. American Isolationism, Internationalism and Europe 

1901-1950, New York, Greenwood Press, 1991, pp. 14-15. 

https://www.nytco.com/company/prizes-awards/
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În 1918, când și-a prezentat lista cu cele 14 puncte în fața Congresului 

american, Wilson dorea formarea unei noi elite democratice, iar statele care ar fi 

făcut parte din Liga Națiunilor nu trebuiau să facă apel la forța militară, ci doar 

la viziunea politico-diplomatică. 

Odată ajunși la Paris, puțini dintre reprezentanții presei știau că o parte 

dintre ideile adoptării unui proiect pentru Ligă i-a aparținut lui Sir Edward 

Grey, ministrul de externe al Marii Britanii, iar dacă din 1915, Grey a crezut că o 

oarecare implicare a Statelor Unite în chestiunile politicii europene era necasară 

dacă soarta de după război avea să fie favorabilă Aliaților, astfel că a insistat pe 

lângă președintele american prin intermediul colonelului House ca acesta să 

accepte constituirea unei Ligi a Națiunilor20.  

În luna mai a anului 1916, Woodrow Wilson exprimă public dorința de a 

crea o Ligă a Națiunilor care să încorporeze ideea de egalitate a tuturor statelor 

ce aveau să adere21. În final însă, atunci când s-a constituit la începutul anului 

1920, Liga avea să fie dominată de statele care au ieșit învingătoare în Primul 

Război Mondial, astfel Franța, Marea Britanie și Italia erau singurele care aveau 

locuri permanente în Consiliul executiv al Ligii Națiunilor. Astfel, în ciuda 

faptului că președintele Theodore Roosevelt a pledat pentru o apropiere 

internațională în discursul pentru acceptarea Premiului Nobel din 1910, 

Conferința de Pace de la Paris este cea care reușește să pună bazele unei ligi 

pentru menținerea păcii. La 25 ianuarie 1919, după 3 ore de dezbateri ale lui 

Wilson, Lloyd Geroge, Orlando și a senatorului francez Leon Bourgeois, în 

cadrul unei ședințe plenare, este aprobată înființarea unei comisii care să se 

ocupe de Liga Națiunilor al cărei consilier general a fost numit avocatul 

american David Hunter Miller22.  

Presa și opinia publică au primit cu entuziasm apariția oficială a 

proiectului Ligii, însă, spre deosebire de alte subiecte, referitor la acesta, presa s-

a ferit să ofere îndrumări sau păreri concrete cu privire la forma sa. Mai mult, 

The New York Times s-a mulțumit doar să transmită informațiile pe care le 

primea de la Ministerul Afacerilor Externe din Paris. Ziarul american publica pe 

prima pagină în ziua de 17 ianuarie a anului 1920 că Liga Națiunilor este o 

realitate – „Modest și democratic, Liga a început să funcționeze în această 

                                                           
20 David Hunter Miller, „The Making of the League of Nations”, în  Edward Mandell House, Charles 

Seymour (edit), What really happened at Paris; the story of the Peace Conference, 1918-1919, New York, Charles 
Scribner's Sons, 1921, p. 399. 

21 Ronald E. Powaski, Toward an Entangling Alliance. American Isolationism, Internationalism and Europe 
1901-1950, New York, Greenwood Press, 1991, p. 15.  

22 Seance pleniere du 25 janvier. La Ligue des Nations în „Le Temps”, am 59, nr. 21023, 27 ianuarie 1919, 
p.1.  
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dimineață la ora 10:30, când Consiliul Executiv a deschis prima sa ședință în sala 

de ceasuri a Ministerului de Externe francez”23. 

Ziaristul american Edwin L. James, specialistul cotidianului The New 

York Times în chestiunile europene, transmitea cu tristețe de la Paris faptul că 

singura absentă din Consiliul Executiv al Ligii era țara sa. Astfel, la prima 

întâlnire oficială a Executivului, o întâlnire care nu a stabilit nimic mai mult 

decât locația următoarei întâlniri, absența Statelor Unite a fost evidențiată și de 

politicianul francez liberal, Leon Bourgeois care în lipsa președintelui Woodrow 

Wilson, prezida acest eveniment. 

„Astăzi, domnilor, ținem prima ședință a Consiliului așa cum a convenit 

președintele Statelor Unite.  Misiunea de a prezida inaugurarea acestei mărețe 

insituții internaționale trebuia să-i revină lui Woodrow Wilson, dar respectăm 

întârzierea unui răspuns din partea prietenilor noștri de la Washington. Ne 

exprimăm, însă, speranța că toate greutățile vor fi depășite curând și că SUA va 

ocupa locul pe care îl merită printre noi”24. 

Ce nu știa Bourgeois atunci, era că omul care plasase Liga pe agenda 

Conferinței de la Paris nu avea să mai ocupe locul liber pe care Aliații îl 

păstraseră pentru Statele Unite în cadrul Consiliului executiv al Ligii Națiunilor, 

deoarece Senatul american avea să voteze împotriva statutului de membru 

oficial, și de asemenea, nu avea să ratifice Tratatul de la Versailles, semnat de 

Marile Puteri în 28 iunie 1919.  

„Proiectele președintelui sunt lipsite de esența americană și nu e datoria 

americană să luăm parte la o asemenea înțelegere cum este presupusa Ligă a 

Națiunilor ”, spunea senatorul Warren Gamaliel Harding, republican din statul 

Ohio și care avea să devină președintele Statelor Unite din 1921, atunci când 

Woodrow Wilson a înaintat în fața Senatului, proiectul Ligii Națiunilor și 

documentul Tratatului de la Versailles în luna iulie25. Reprezentantul statului 

New Jersey, republicanul Joseph Frelinghuysen și-a motivat refuzul de ratificare 

al Tratatului de la Versailles, spunând că Woodrow Wilson a plasat proiectul 

Ligii Națiunilor în centrul preocupărilor sale, devenit astfel și principala 

prevedere a Tratatului de la Versailles, astfel că americanii ar trebui să aștepte și 

să analizeze care vor fi consecințele și resposabilitățile Statelor Unite, daca ar fi 

să ocupe scaunul din cadrul Consiliului Executiv al Ligii26. „Dacă ar fi să 

                                                           
23 Edwin L. James, League Council Starts, în „The New York Times, vol. LXIX, nr. 22.638, 17 ianuarie 

1920, pp.1-2. 
24 Ibidem. 
25 Warren Harding, It Laks Americanism, în „The New York Times”, vol. LXVIII, nr. 22.448, 11 iulie 

1919, p.3.  
26 Comment dives on Party lines, în „The New York Times”, vol. LXVIII, nr. 22.448, 11 iulie 1919, p.3. 
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acceptăm condițiile președintelui Wilson, ar însemna să renunțăm la unele 

dintre drepturile noastre fundamentale”, sublinia Frelinghuysen în vara anului 

1919, în timp ce democrații, îi arătau susținerea încă de la început, precizând că 

președintele deja a justificat Liga ca fiind un proiect destinat să evite și să prevină 

orice formă de război27. 

În aceste condiții, cotidianul american, prin vocea lui Charles Ranson 

Miller, a denunțat refuzul senatorului republican Harding și a susținut proiectul 

Ligii Națiunilor, spunând că lumea are nevoie de pace și stabilitate, după ce 

trecuse prin experiența Primului Război Mondial28. Miller îl atacă pe Harding 

care în 1920 tocmai fusese nominalizat pentru președinte, și îl descrie ca fiind  „ 

o floare fină și perfectă a lașității29”, pânând în seama republicanului lipsa 

Statelor Unite din Consiliul Executiv al Ligii Națiunilor.  

„Liga Națiunilor trebuie acceptată și de americani și de europeni ca fiind 

un semn de naștere a libertății în lume, spune el. De aceea, niciun politician 

american nu poate fi orbit de conflictele personale sau de sentimente partizane. 

Într-un final, America are șansa să influențeze Europa să mențină pacea pe care 

o caută de atâtea secole în care a fost măcinată de războaie. E timpul ca ideile noi 

să prindă viață și pare că Europa l-a primit cu cele mai bune gânduri pe 

Woodrow Wilson să o ghideze după cele mai democratice principii, iar în acest 

fel toată lumea a putut vedea că Liga Națiunilor și Consiliul Celor Patru nu 

trebuie văzute ca fiind perfecte, ci ca fiind necesare”30.  

Chiar dacă nu și-a ocupat locul în Consiliul Executiv al Ligii Națiunilor, 

Woodrow Wilson a fost cu siguranță unul dintre cel care a inspirat sesiunile de 

lucru ale Conferinței de Pace de la Paris din 1919 – 1920, alături de cele mai 

importante figuri ale politicii europene, prin prezența lui David Lloyd George 

sau Georges Clemenceau. Presa europeană a transmis mai departe lumii fiecare 

decizie pe care Consiliul Suprem a luat-o la Paris cu privire la viitorul lumii 

moderne.  

 

 

 

                                                           
27 Ibidem. 
28 Charles Ransom Miller, Why so hard on Harding? în „The New York Times”, vol. LXIX, nr. 22.786, 

13 iunie 1920, p.1. 
29 Ibidem.  
30 Charles Ransom Miller, Peace with safeguards în „The New York Times, vol. LXVIII, nr. 22.448, 11 

iulie 1919, p.8.  
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„Noi suntem Liga Popoarelor”31   

În continuare, presa din întreaga lume avea așteptări imense de la lista 

celor 14 puncte ale președintelui, dar mai ales de la cel care făcea referire la 

controversata Ligă a Națiunilor. În opinia unor publicații de presă de mare 

însemnătate, precum ziarul francez, Le Temps cu sediul chiar în Paris,  Liga 

Națiunilor și Conferința de Pace aveau un rol important și trebuiau să 

simbolizeze o recunoaștere a schimbărilor deja resimțite la nivelul relațiilor 

internaționale, dar și o provocare pentru un viitor incert. Trebuiau să reprezinte 

voința poporului, cel care nu mai voia o cursă a înarmărilor, sau vreun război, 

și cu siguranță nici greutăți economice și sociale. Liga trebuia să consolideze 

convingerea că lumea devenea mai bună, că politica cunoștea în sfârșit noi forme 

de expresie. De asemenea, tot consiliul ei era cea care trebuia să se asigure că 

termenul tratatelor de pace care stabileau noi granițe avea să fie respectat.  

Le Temps a fost fondat în anul 1861, iar în perioada interbelică a ajuns la 

un tiraj de 50.000-80.000 de exemplare32. A fost moderat din punct de vedere 

politic, încercând să-și păstreze caracterul obiectiv-informativ. În preajma 

conferinței a devenit cel mai important cotidian, mai ales în sfera politică și 

economică. La fel ca și The New York Times, editorii ziarului Le Temps au 

recunoscut importanța Ligii Națiunilor ca un organism care avea rolul să 

mențină un climat de pace în Europa33, în contextul în care răspândirea 

democrației și creșterea influenței naționalismului aveau să deschidă un drum 

spre un alt model politic, cel diplomatic.  

Spre deosebire de opiniile politicienilor americani republicani prezentate 

în 1919 de The New York Times care spuneau că Liga Națiunilor nu reflectă 

spiritul american, cotidianul francez prezintă în ianuarie 1919 opiniile din cercul 

politic francez, acolo unde se considera că Liga Națiunilor trebuie să își păstreze 

dimensiunea mondială pentru ca statele să poată coopera împreună pentru a 

evita orice urmă de conflict34. Le Temps scria că imediat după război, unul care 

s-a dovedit a fi extrem de constisitor pentru majoritatea statelor implicate, elita 

politică europeană își dorea să găsească o cale mai bună de a administra relațiile 

internaționale35, astfel că agenda lui Woodrow Wilson cu cele 14 puncte 

reprezenta cel mai bun demers în acest sens. 

                                                           
31 Preluare din discursul de deschidere al Conferinței de Pace a lui Georges Clemenceau în „Le 

Temps”, an 59, no. 21015, ianuarie 1919, p.1 
32 James Napoli, American Journalism and the French Press în „Harvard International Journal of 

Press/Politics”, pp. 104-112. 
33 La Ligue des Nations, în „Le Temps”, an. 59, nr. 21023, 27 ianuarie 1919, p. 1. 
34 Ibidem. 
35 Discursul lui Leon Bourgeois în „ Le Temps”, an 59, nr.21.032, 27 ianuarie 1919, p.1. 
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În Franța și Marea Britanie, proiectul Ligii a atras numeroși oameni din 

câmpul politic, astfel că încă de la începutul anului 1919, guvernele celor două 

țări s-au concentrat asupra actului constitutiv al organizației. Ziarul francez scria 

în ianuarie 1919 că Leon Bourgeois a redactat un plan elaborat pentru Ligă și că 

încrederea lui în acest organism nu putea fi pusă la îndoială de nimeni36. 

Bourgeois era un expert în drept și legislație, iar cariera sa a cunoscut o 

ascensiune rapidă, fiind pe rând ministru de interne, educație, justiție, anul 1919 

găsindu-l în funcția de minstru al Afacerilor Externe. În perioada războiului 

reprezentase Franța la toate întrunirile care discutau reglementarea situațiilor de 

război, iar atunci când Wilson a prezentat la Paris așteptările pe care le avea de 

la Liga Națiunilor, acesta s-a declarat un susținător categoric al acesteia37.  

Pentru Franța, care se vedea în postura de căștigătoare a războiului era 

deosebit de important un parteneriat cu Statele Unite, astfel că Liga Națiunilor 

îi oferea o oarecare stabilitate din acest punct de vedere. Astfel, în cercetările 

sale, Margaret Macmillan susține că tratativele francezilor de a întări 

prerogativele Ligii i-a înfuriat pe reprezentanții statelor aliate, pe motiv că 

Franța nu se concentra în totalitate pe problemele de la Conferința de Pace38. 

Critici i-au fost aduse și lui Woodrow Wilson de către presa franceză, deoarece 

acesta întârzia să ia decizii cu privire la o eventuală agendă a Ligii până nu 

prezenta proiectul în fața Senatului american  pentru aprobarea deplina a 

Statelor Unite în Consiliul Executiv al Ligii39. 

În 10 iulie 1919, Wilson a pus în fața americanilor documentul Tratatului 

de la Versailles pentru ratificare și documentul pentru aprobare al Ligii 

Națiunilor care menționa statutul SUA în cadrul Consiliului Executiv al Ligii, 

iar 18 zile mai târziu, Le Temps consemnează faptul că „problemele interne 

americane nu vor permite ca Statele Unite să ocupe locul pe care îl merită în 

cadrul Ligii40” . 

Liga Națiunilor s-a constituit ca organism independent în 1920 și nu a făcut 

decât să confirme deciziile luate în cadrul Conferinței de Pace prin intermediul 

Consiliului Suprem. Fundamentul pe care se clădea era principiul securităţii 

colective potrivit căruia statele trebuiau să încheie acorduri prin care să își ofere 

sprijin pentru eliminarea oricărui tip de ameninţare, fiind instituit un cadru de 

negociere prin care statele cautau soluţii diplomatice pentru rezolvarea 

divergențelor. Atunci când o ședință a Consiliului Executiv marca agenda după care 

                                                           
36 Le Temps, an 59, nr. 21.033, 28 ianuarie 1919, p.1. 
37 Margaret Macmillian, Făuritorii păcii. Șase luni care au schimbat lumea, București, ed. Trei, 2018, p. 136. 
38 Ibidem, p. 137. 
39 Bulletin du Jour în „Le Temps”, an 59, nr. 21.192, 16 iulie 1919, p.1 
40 France et Etats-Unis în „Le Temps”, an 59, nr. 21.194, 19 iulie 1919, p.1. 
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avea să se ghideze, Le Temps consemnează că „națiunile mici s-au plâns că din 

Consiliu făceau parte doar Marile Puteri”41. Astfel, când Liga Națiunilor devine un 

fapt, în ziarul The New York Times din 17 ianuarie 1920 apăreau primele nume din 

Consiliul Executiv al Ligii, iar printre numele reprezentanților Franței, Italiei sau 

Marii Britanii se numărau și reprezentanții Greciei sau Braziliei42. 

În final, Liga Națiunilor, care deși a rezistat doar până la declanșarea celui 

de-al Doilea Război Mondial și nu a avut succesul anticipat, atât presa 

americană, cât și cea franceză a privit-o cu entuziasm, deoarece lumea 

începutului de secol XX a devenit mai dinamică și mai imprevizibilă o dată cu 

finalul războiului și era în căutarea păcii, dar mai ales, plină de provocări la 

adresa securității teritoriale și era nevoie de o structură care să asigure un climat 

de pace favorabil. În ciuda criticilor pe care le-au avut de înfruntat, Consiliul 

Suprem de la Paris format din Woodrow Wilson, Georges Clemenceau, David 

Lloyd George si Vittorio Orlando, ei au crezut în acest proiect ca fiind necesarul 

de care aveau nevoie pentru a impune un nou model politic, acela al diplomației 

și al democrației. „Liga trebuia să fie speranța unei lumi libere, și nu putem să 

întoarcem spatele Europei43”, le spunea președintele american colegilor săi din 

Senat în iulie 1919 când republicanii au refuzat să ratifice Tratatul de la 

Versailles. De asemenea, după Primul Război Mondial problemele economice 

erau colosale pentru aproape toate statele angrenate în conflict, iar refacerea lor 

nu era o sarcină simplă pentru Consiliul Suprem al Conferinței de Pace de la 

Paris, indiferent câte puncte îi dedicau pe ordinea de zi. Lipsurile erau acute, fie 

că era vorba de fabrici care erau dezafectate sau de terenuri agricole necultivate, 

de state care se confruntau cu integrarea unor teritorii și a unui număr însemnat 

de populație, iar podurile, drumurile sau mijloacele de cale ferată erau distruse. 

Astfel, nevoia de sprijin politic și umanitar era incontestabilă, iar pentru 

realitatea respecitivă, Liga Națiunilor avea să fie o ușurare.  

Astfel, Conferința de Pace de la Paris și Liga Națiunilor nu trebuie privite 

în termenii unui eșec sau a unui succes, ci trebuie analizate cu toate aspectele 

lor, ținând seama de factori precum presa, opinia publică, economie, ideologie, 

identitate și naționalism, dar mai ales istorie. Toate sunt importante pentru că 

au contribuit în luarea deciziilor la Paris din 1919-1920. În plus, cu siguranță 

Conferința de Pace de la Paris a avut succes în a promova o nouă paradigmă în 

relațiile internaționale și în politica externă, cea a diplomației, iar pentru ca acest 

lucru să nu treacă neobservat, presa a avut un rol imens. 

                                                           
41„Le Temps”, an 59, nr. 21021, 25 ianuarie 1919, p.1. 
42 League Council Starts în „The New York Times, vol. LXIX, nr.22.638, 17 ianuarie 1920, p.1. 
43 „The New York Times”, vol. LXIX, nr. 22.448, 11 iulie 1919, p.1. 
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Abstract. The second interwar decade brought along great challenges for Romania 

and its diplomatic policy. The new greater Romanian State had to consolidate the 1918 Great 

Union and to instil in the European conscience the new map outlined after the Great War. 

This desideratum seemed arduous given that the revisionist States – the Soviet Union, 

Hungary, and Bulgaria – had not come to terms with this idea. In this context, the 

propaganda was the main “weapon” to be used by Romanian diplomacy in order to fight and 

to create premises for the new State construct – resulted from the Alba Iulia National 

Assembly and from the Treaties of Saint-Germain-en-Laye, 10th September 1919 and 

Trianon, signed on 4th June 1920 – to stop being contested. Through the Press Bureau – 

reconstituted on 1st April 1925 – the Romanian propaganda unfolded in Paris received a new 

impulse. Under the “wing” of the new plenipotentiary minister Constantin Diamandy, the 

propagandistic endeavour within the most important European capital had to become more 

poignant and capable of carrying out significant projects. Concomitantly, the Press Service 

had to create the connections necessary for a better representation of the country and for a 

successful promotion of its image on the interwar European scene. 
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Istoric  

Istoria birourilor de presă își găsește rădăcinile încă din timpul Războiului 

de Independență al coloniilor americane. Aceste inițiative propagandistice au 

început să fie materializate cu precădere în epoca ascensiunii maselor ca factor 

determinant al istoriei și au devenit o componentă esențială a propagandei în 

timpul Primului Război Mondial. Atât statele implicate în conflict, cât și cele 

neutre, și-au înfiinţat birouri de presă cu rolul de a controla informaţiile venite 

de pe front, de a culege informaţii din cadrul mass mediei și de a demara 

proiecte propagandistice1. Odată cu intrarea României în „Marele Război”, 

autorităţile românești au simţit nevoia creării unui organism care să se ocupe cu 
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administrarea informaţiilor și cu propaganda. Astfel, în 1917, autorităţile 

române decid să înfiinţeze un birou de presă în cadrul Legaţiei României de la 

Paris. Fondarea Biroului de Presă a fost făcută din iniţiativa privată a unor 

ziariști, în frunte cu C. Rădulescu-Istriţa, de la ziarul Universul, și P. Păltînea, de 

la ziarul Viitorul. Prin intermediul Biroului de Presă se dorea transmiterea rapidă 

și metodică de știri presei din Franţa, dar și celei din Peninsula Iberică. Noul 

birou de presă de la Paris asigura legăturile cu presa din Anglia, Italia, Elveţia și 

SUA, prin intermediul Associated Press2. Propaganda demarată prin intermediul 

Biroului a fost de folos statului român care, și în cele mai negre zile ale „Marelui 

Război”, a găsit resurse să contribuie la funcţionarea organismului de presă.  

La sfârșitul anului 1918, ministrul plenipotenţiar de la Paris, Victor 

Antonescu, înaintează autorităţilor române un plan de reorganizare a 

propagandei. Noul plan propagandistic trebuia să fie adaptat la noile condiţii din 

timpul negocierilor păcii. Conform părerii ministrului plenipotenţiar, acţiunile de 

propagandă trebuiau să fie intense și să se centreze pe marile puteri victorioase. 

Ţintele propagandistice vizau presa și personalităţile politice. După aprobarea și 

finanţarea proiectului de către autorităţi se stabilește legătura cu Société Générale 

de Publicité, care deţinea monopolul asupra a patru mari ziare: Le Temps, Petit 

Parisien, Le Matin și Echo de Paris. Ca urmare a acestui fapt, ziarele trustului Société 

Générale de Publicité a publicat mai multe materiale ce susţineau cauza română 

la Conferinţa de Pace de la Paris3. 

În primii ani de după încheierea Conferinţei de Pace, acţiunile de 

propagandă externă s-au diminuat. Reușitele teritoriale ale României și 

cheltuielile au dus la o regândirea a strategiei propagandistice. În octombrie 

1919 a luat fiinţă Biroul de Presă de la București, care avea menirea de a alimenta 

permanent cu informaţii legaţiile române de la Paris și din celelalte capitale 

europene. Se dorea ca eforturile Biroului de la București să suplinească 

iniţiativele propagandistice ale Biroului de Presă de la Paris. În acest context, 

Biroul de Presă de la Paris și-a încetat oficial activitatea în toamna anului 1920. 

Închiderea Biroului de la Paris a afectat simţitor propaganda românească 

externă4. Iniţiativele propagandistice care au fost demarate ulterior s-au făcut 

fără un plan bine stabilit și fără coordonare, iar rezultatele lor au fost diminuate5. 

Începând cu anul 1922, în condiţiile unui nou guvern liberal, interesul 

pentru propagandă a crescut. Autorităţile române au devenit conștiente că 
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procesul de consolidare a unirii trebuia să integreze și propaganda, în condiţiile 

în care revizionismul maghiar devenise politică de stat6. Treptat, de la București 

au fost alocate sume din ce în ce mai mari pentru propaganda internațională, iar 

la începutul anului 1925 se trece la reorganizarea Ministerului Afacerilor Străine. 

Acest demers a fost dublat, pe plan extern, în decursul lunii aprilie 1925, de 

reînființarea Biroului de Presă și Propagandă de la Paris7. Reînființarea Biroului 

de Presă de la Paris făcea parte dintr-un amplu proiect de reorganizare a întregii 

Legații românești de la Paris. Schimbările vizau segmentul propagandei, care 

urma să fie mai bine finanțată, dar și a Legației însăși, care trebuia să fie 

remaniată pentru a se eficientiza și, într-un final, a se preta pentru o Ambasadă8. 

Metamorfoza Legației de la Paris a fost, în final, completată prin prezența lui 

Constantin I. Diamanady, diplomat cu prestanță și cu legături puternice în 

capitala Franței, care deținea toate pârghiile pentru a crea conexiunile politice 

necesare la Quai dʼOrsay9. Constantin Diamandy era un diplomat cu experienţă, 

activând până în acel moment ca ministru plenipotenţiar la Sofia (1910-1911), 

Roma (1911-1914), Petrograd (1914-1918) și Înalt Comisar la Budapesta în timpul 

ocupaţiei militare românești a capitalei ungare10. 

Misiunea lui Constantin Diamandy la Paris se corelează cu reînființarea 

Biroului de Presă din aprilie 1925. Biroul de Presă îi putea crea premisele unei 

misiuni reușite noului diplomat, în condițiile în care abilitățile sale diplomatice 

erau însoțite de o propagandă pe măsură. Activitatea lui Diamandy păstra 

oarecum linia trasată de diplomații ce l-au precedat. Pe lângă latura politică, 

diplomatul a încercat să comunice mai mult cu ziarele franceze și să le înduplece, 

cel mai des plătindu-le sume consistente de bani, pentru a împiedica publicarea 

de materiale defăimătoare la adresa statului român11. Implicarea într-o mai mare 

măsură a propagandei diferenția întrucâtva activitatea lui Diamandy de a 

celorlalți diplomați de dinaintea sa12.  

 

                                                           
6 Adrian Viţalaru, Nicolae Petrescu-Comnen, Diplomat, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 

Iași, 2014, p. 116. 
7 Adrian Butnaru, Familia Iamandi. Origine și evoluţie istorică (până la mijlocul sec. al XX-lea), Teză de 

doctorat, conducător știinţific Ștefan S. Gorovei, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 2013, p. 340-353. 
8 Patria, anul 6, nr. 265, miercuri, 10 decembrie 1924, p. 2. 
9 Îndreptarea, anul 7, nr. 2, sâmbătă, 3 ianuarie 1925, p. 1. 
10 Raoul Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică (1918 – 1940), vol. I, Editura Humanitas, București, 1993, 

p. 115. 
11 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Fond Franța, Problema 71, vol. 15 bis, Raport nr. 125, 

semnat de Noti Constantinide, trimis lui I.G. Duca, 10 octombrie 1925, f. 315-318. 
12 În ziarul lui Alexandru Averescu se bănuia noua politică propagandistică care urma să fie 

demarată odată cu numirea noului ministru plenipotențiar, vezi în Îndreptarea, anul 6, nr. 571, miercuri, 
19 noiembrie 1924, p. 4. 
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Reînființarea Biroului de Presă (aprilie 1925) 

Reînființarea Biroului de Presă a necesitat crearea unei echipe 

propagandistice. La 12 martie 1925, Constantin Diamandy primește o scrisoare 

oficială din partea Ministrului de Externe, I. G. Duca, prin care i se confirmă 

numirea lui Noti Constantinidi13 la șefia Biroului de Presă. Scrisoarea, trimisă de 

Duca lui Diamandy, dezvăluie serioase îndoieli ale ministrului de externe cu 

privire la capacitatea lui Constantinide de a face față acestei provocări 

profesionale. De fapt, Duca îi spune lui Diamandy că l-a înștiințat pe 

Constantinide că viitorul său profesional la Paris este incert și că că dacă se 

dovedește a „nu fi la înălțimea acestei misiuni”, va fi rechemat la București. 

Înainte de a ajunge pe malurile Senei, Constantinide a fost pus în temă cu 

demersurile propagandistice pe care trebuia să le materializeze, printre acestea 

se regăseau: presa rusească sub toate aspectele, opera de consolidare internă 

săvârșită în ultimii ani și Ungaria. Acestea păreau obiectivele principale care 

trebuiau îndeplinite, de viitorul șef de presă, odată ajuns la Paris. Constantinide 

urma să fie însărcinat direct și „alimentat” cu materiale propagandistice de 

ministrul de externe. Totodată, activitatea sa trebuia să depindă și de directivele 

care trebuiau date de Diamandy. Pe lângă venitul său lunar, Constantinide urma 

să primească 2000 de franci lunar pentru a-și plăti propria sa echipă, care trebuia 

să fie întocmită de acesta. Dar Constantinide nu avea liberate deplină, dacă cei 

2000 de franci erau considerați exagerați de către Diamandy, suma urma să fie 

revizuită14.  

Proaspăt ajuns la Paris, Noti Constantinide a fost pus în legătură cu mulți 

oameni de stat francezi, precum Aristide Briand, Georges Leygues, Raymond 

Poincaré. Activitatea sa bogată îi crease reputaţia de prieten activ al Franţei, 

lucru care conta la Paris15. Din postura de șef al Biroului de Presă, Noti 

Constantinide, îi cooptează în echipa sa pe Alexandru Stănescu, numit secretarul 

biroului, și Germaine Lagrost, dactilografa serviciului de presă. Componența 

biroului avea să rămână neschimbată pe tot parcursul anului 1925. Autoritățile 

de la București finanțau Biroul cu suma de 10.000 de fr. lunar, bani care nu 

includeau și sumele care vizau propaganda. Noti Constantinide era plătit pentru 

                                                           
13 Noti Constantinidi făcuse parte din delegația României de la Conferința de Pace de la Paris, pentru 

ca mai apoi să ocupe postul de consilier tehnic și director al Biroului de Presă. În 1921 este primit în 
corpul diplomatic, cu gradul de secretar II de legație, datorită intervenției lui Take Ionescu, ministru al 
Afacerilor Străine în acel moment, vezi în Noti Constantinidi, Valiza diplomatică 1890-1940, Editura Libra, 
București, 2002, p. 7. 

14 Arhivele Naționale ale României, Fond Constantin Diamandi, nr. 206, 1922-1927, Cabinetul 
Ministrului Afacerilor Străine, Notă, I. G. Duca către Constantin Diamandy, 12 martie 1925, f. 3. 

15 AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 17, f 85 – 96. 
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activitatea sa cu suma de 3000 de fr.. Alexandru Stănescu, secretarul Biroului, 

primea 1500 de fr., în timp ce Germaine Lagrost, dactilografa serviciului de 

presă, era plătită cu sumă de 500 de fr.. 2500 de fr. erau puși la dispoziția lui 

Constantin Diamandy16, iar alți 2500 de fr. erau rezervați cheltuielilor de 

reprezentare. Pe parcursul anului 1925, sumele trimise Biroului de Presă nu au 

mai fost suplimentate17. De asemenea, a fost organizată o arhivă în care trebuia 

să se găsească tot materialul documentar asupra României. În această arhivă se 

regăsea tot materialul colecționat în urma Conferinței de Pace de la Paris (1919) 

predat cu proces verbal, în mod provizoriu, Școlii românești de la Fontenay-aux-

Roses și care conținea o cantitate considerabilă de documente și mii de tăieturi 

de ziare18.  

Prin intermediul activităţii Biroului, autorităţile române doreau să reia 

treptat contactul, cu o anumită parte a presei franceze, întrerupt de mai mulţi 

ani. Se dorea organizarea unui serviciu de informaţii cu un personal nou și 

profesionist care să poată eficientiza demersul Legaţiei române din Paris. În 

același timp, autorităţile române doreau ca reînfiinţarea acestui serviciu să nu 

producă un prea mare ecou în cadrul presei franceze pentru a nu naște bănuieli 

că Legaţia ar dispune de fonduri prea mari și astfel să li se ceară subvenţii prea 

mari. Din acest motiv, personalului i se cerea să fie extrem de precaut cu 

cheltuielile.  

A fost organizat un nou serviciu de transmitere a informaţiilor politice. Acest 

demers avea ca obiectiv o reducere a timpului de reacție atât în cadrul Biroului de 

Presă, cât și în cadrul Legației19. La ora 11:30 dimineață, Diamandy primea, din 

partea Biroului de Presă, un caiet de foi volante conținând extrasele de presă 

subliniate cu creion colorat și ale comentariilor zilei. Acest demers avea rolul de a-i 

permite de a cunoaște starea opiniei publice din Franța și din lumea întreagă20. 

Informațiile obținute prin intermediul rapoartelor sosite de la legațiile românești din 

principalele capitale europene aveau rolul de a completa tabloul de ansamblu al 

relațiilor internaționale după care Diamandy trebuia să-și ghideze activitatea și să 

                                                           
16 Subvenția primită de Constantin Diamandy avea caracter confidențial. Diplomatul nu avea 

obligația de a da explicații Biroului de Presă despre cheltuirea banilor primiți, vezi în AMAE, Fond 
Problema 71/Franţa, vol. 15bis, 1925, Raport nr. 110, semnat de Noti Constantinide, trimis lui I.G. Duca, 
15 august 1925, f. 139. 

17 AMAE, Fond Paris, vol. 799, 1921-1928, Legația Română de la Paris, Stat de plată a Personalului 
Serviciului Pressei pe luna Mai 1925, nepaginat. 

18 Noti Constantinide, op. cit., p. 175. 
19 AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol 15, 1925, nepaginat. 
20 Ibidem, Raport despre activitatea Biroului de Presă și Propagandă în decursul lunilor aprilie, mai, 

iunie 1925, semnat Noti Constantinide, trimis lui I.G. Duca, f. 3. 
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poată acționa, la nevoie, mai eficient. Cadrul informațional trebuia să reprezinte 

baza de plecare a relațiilor lui Diamandy cu Parisul. 

Membrii Biroului de Presă au contactat personal gazetarii francezi care se 

ocupau cu politica externă a Franței și corespondenţii străini care se aflau la 

Paris. Biroul de Presă a încercat să obţină în cercurile ziaristice, mai ales în 

cercurile redactorilor speciali de politică externă și a secretarilor de redacţie, ceea 

ce se numea o „atmosferă simpatică”, încercând să deștepte interesul pentru 

România. Se dorea strecurarea unor știri favorabile din ce în ce mai numeroase, 

avându-se în vedere sistemul de a nu proceda prin subvenţii regulate, ci de a 

face apel la prietenia ziariștilor și la spiritul de concurenţă al ziarelor între ele21. 

Cu această ocazie, Diamandy a obținut contacte cu foarte mulţi ziariști, vizitând 

zilnic câte două, trei redacţii. Diplomatul nu s-a limitat la a discuta cu ei doar 

chestiuni politice, ci a căutat să prezinte sub forma de conversaţii particulare și 

prietenești, chestiunile românești într-o lumină favorabilă, căutând a le deștepta 

interesul pentru ţara noastră prin povestirea de detalii care păreau curioase sau 

amuzante, prin citarea de cifre și de date care să-i surprindă și mai cu seamă 

insistând asupra simpatiei ce se manifesta în România în toate straturile sociale 

faţă de Franţa.  

O atenție deosebită a fost acordată presei socialiste din Franța. În contextul 

negocierilor cu privire la semnarea tratatului franco-român, partea română a 

ajuns la concluzia că politicienii și gazetele de stânga au fost neglijate22. Presa 

socialistă părea să manifeste o atitudine ostilă față de Legația românească și 

România. Conform lui Noti Constantinide, ostilitatea ar fi fost provocată de 

Francmasonerie care ar fi condus, în mod ocult, Guvernul și Parlamentul Franței 

și care stăpânea organele de presă de stânga23. Francmasoneria ar fi urmat „o 

politică destul de puțin binevoitoare față de actualul guvern român”24. La rândul 

ei, Francmasoneria ar fi fost controlată de marea finanță evreiască și dat fiind 

                                                           
21 Ibidem, Raport despre activitatea Biroului de Presă și Propagandă în decursul lunilor aprilie, mai 

și iunie 1925, semnat de Noti Constantinide, trimis lui I.G. Duca,  f. 2-5. 
22 AMAE, Fond Paris, vol. 22, însemnări, nepaginat. 
23 Părerea lui Constantinide pleca de la ideea preconcepută că evreii, care înclinau „natural” spre 

socialism și comunism, ar fi controlat această societate secretă.  Astfel, inevitabil, Francmasoneria ar fi 
favorizat, în opinia lui Constantinide, partea stângă a politicii franceze. Este însă adevărat că rapoartele 
Biroului de Presă scoteau la iveală reticența presei de stânga față de politica internă și externă a României. 
Dar această reticență era cauzată mai mult de diferențele ideologice dintre socialismul francez și dreapta 
românească, reprezentată de Partidul Liberal, care guverna România în acel moment,  și de imaginea 
negativă, care încă persista, a liderului liberal Ion I. C. Brătianu în cercurile politice franceze. Pe de altă 
parte, gazetele comuniste prezentau, în repetate rânduri, pe paginile lor, știri calomnioase la adresa 
guvernului român, care erau  preluate, de multe ori, de presa socialistă vezi în AMAE, Fond Problema 
71/Franța, vol. 15, 1925, nepaginat. 

24 Noti Constantinide, op. cit., p. 176. 
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incidentele antisemite din România, ar fi avut niște motive întemeiate să fie 

ostilă25. Cu această ocazie, Diamandy a căutat să prezinte ziariștilor francezi 

marele interes pe care îl arătau ziarele românești tuturor chestiunile ce privesc 

Franţa. Demersurile pe lângă ziare pariziene s-au desfășurat pe tot parcursul 

anului 1925 și s-au materializat prin vizite în redacţii, invitaţii la mese și 

atragerea atenţiei asupra știrilor privitoare la România. Contactul a fost 

menţinut, atât cu directorii și redactorii principali, cât și cu șefii de rubrică, cu 

secretarii de redacţii și cu mulţi redactori. De asemenea, s-a contactat diferite 

agenţii telegrafice. În afara de aceasta, s-a menţinut contactul cu foarte mulţi 

corespondenţi și redactori ai ziarelor străine în misiune la Paris. Pentru a apropia 

și mai mult presa franceză de Legaţie, Noti Constantinide, șeful Biroului de 

Presă, considera că era nevoie ca autorităţile române să pună la dispoziţie sume 

consistente pentru plata acestora. Sumele variau, în funcţie de importanţa 

ziarului și de istoricul cooperării, între 10.000 franci francezi pe an, pentru Le 

Figaro și L’Europe Nouvelle, și 200.000 franci francezi26, pentru Le Temps27. O mare 

parte a relaţiilor pe care Legaţia română le avea la Paris în cadrul presei erau 

moșteniri ale legăturilor liberale create în timpul Primului Război Mondial și 

imediat după conflict, în timpul Conferinţei de Pace de la Paris28. Legături care 

dețineau un loc important în cadrul propagandei liberale și care erau folosite, în 

multe cazuri, în prescrierea și condiţionarea comportamentului politic al 

adversarilor P.N.L29.  

Demersul Legaţiei române de a atrage presa franceză de partea sa a fost 

considerat un succes. Noti Constantinide a remarcat că tonul gazetelor de stânga 

se schimbase semnificativ și în mod favorabil de când Diamandy ajunsese la 

Paris „și nu mai apar micile știri și comentarii tendențioase și răuvoitoare”.30 

Singurele organe de presă care mai manifestau ostilitate față de România erau 

publicaţiile comuniste, Agenţia Sans-Fil și anumite persoane din Agenţia Radio. 

Ministrul plenipotenţiar, Constantin Diamandy, a avut întrevederi și cu 

reprezentanţii ziarelor comuniste, încercând să stabilească pe cât posibil relaţii 

bune cu aceștia. Întrevederile nu au fost fructuoase, Diamandy nereușind să 

                                                           
25 Ibidem, p. 176. 
26 Sumele oferite erau consistente având în vedere că, în 1925, la Paris,  un litru de vin de calitate 

medie costa 1-1,3 franci, 1 kg de jambon costa între 8 și 12 franci, 1 kg de carne de pui costa între 14 și 22 
franci, 1 kg. de grâu costa 1, 2 franci, 1 gram de aur valora 14, 25 franci și 1500 de franci costa chiria lunară 
într-un apartament decent, vezi în Paris-Soir, année 3, n. 610, Dimanche, 7 juin 1925, p. 2 

27 Nicolae Dascălu, Propaganda externă a României Mari (1918-1940), Editura Alternative, Iași, 1998, p. 40. 
28 Ovidiu Buruiană, Liberalii,Structuri și sociabilități politice liberale în România interbelică, Editura 

Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, p. 462. 
29 Ibidem, p. 463. 
30 Noti Constantinide, op. cit., p. 177-179. 
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ajungă la o înţelegere cu privire la publicarea articolelor negative despre 

România31.  

În primele luni de la reînființarea sa, Biroul de Presă a avut o activitate 

intensă. Constantinide s-a dovedit a fi foarte ambițios și cu multe inițiative. 

Rapoartele trimise de acesta la București erau foarte detaliate și scrise într-o notă 

pozitivă, de multe ori ignorând problemele cu care se confruntau demersurile 

sale32. Pentru Diamandy, inițiativele trebuiau să nu iasă din linia trasată de 

autoritățile de la București. În acest mod, Diamandy a abordat toate misiunile 

sale și se părea că această metodă poate funcționa în orice circumstanțe. Astfel, 

diplomatul căuta să-și mulțumească superiorii. De altfel, tactica propagandistică 

a lui Diamandy, în misiunea sa de la Paris, respecta politica trasată de la 

București. O politică ce miza pe cheltuieli minime și pe crearea de relații, cât mai 

apropiate, cu gazetarii și cu liderii mediatici. Diamandy considera că stipendiile 

trebuiau date doar după ce o gazetă se dovedea a fi de „bună credinţă”, iar 

sumele de bani, oferite ulterior de Legaţie, aveau rolul de a consolida relaţiile 

dintre cele două entităţi. Șeful misiunii diplomatice de la Paris era sigur că poate 

reconstrui relațiile cu gazetele pariziene fără a apela la plăţi preventive. Cert era 

că Diamandy știa să își creeze relații, acest fapt fusese dovedit din plin atât în 

cadrul misiunilor, cât și la București33. Totuși, atunci când „valul” 

propagandistic sovietic, provocat de evenimentele de la Tatar Bunar, a atins 

presa franceză, relațiile construite de Diamandy, în presa pariziană, nu și-au mai 

făcut efectul. 

De cealaltă parte, Constantinide milita pentru distribuirea de stipendii 

tuturor gazetarilor francezi ca unică metodă de a controla și manipula știrile din 

presa pariziană. Teoria sa se baza pe informații obținute din „surse sigure”, din 

cadrul cercurilor mediatice și diplomatice, care sugerau că sovieticii și maghiarii 

ofereau subsidii mai mari de două-trei ori decât cele pe care le oferea partea 

română. Dar presa pariziană părea imposibil de controlat. Liderii mediatici nu 

refuzau banii și își arătau disponibilitatea de a colabora până în punctul în care 

oferta părții române era declasată de o alta mai substanțială. Astfel că strategia 

lui Constantinide și-a arătat limitele încă de la început. Suplimentarea financiară 

cerută de Constantinide nu și-a făcut efectul, ziarele franceze publicând pe tot 

                                                           
31 Ibidem, p. 177-179.  
32 Constantinide îi transmite lui I.G. Duca că propaganda bolșevică este un eșec, ignorând efectul, la 

nivelul opiniei publice franceze, dar și pe plan internațional, materialelor publicate de majoritatea presei 
franceze în care erau prezentate așa-zisele crime ale autorităților române de la Tatar-Bunar, vezi în 
AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 16, 1925-1926, Raport nr. 145, semnat de Noti Constantinide, 
trimis lui I.G. Duca, 15 noiembrie 1925, f. 57. 

33 Adrian Butnaru, op. cit., p. 340-353. 
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parcursul anului 1925 știri preluate de pe filiera comunistă. Așa se face că, la 12 

decembrie 1925, Duca îi scrie lui Diamandy că eficiența propagandei bolșevice 

demonstrează cât de „puțin spornică este munca lui Constantinide și mă întreb 

dacă e bine să-l mai păstrezi”34. 

 

În propagandă imaginea contează 

Atât strategia lui Diamandy, cât și a lui Constantinide aveau breșe greu 

de soluționat. Totuși, o soluție putea atenua această problemă și aceasta viza 

tocmai ceea ce statul român nu deținea în Occident – vizibilitatea. Dacă România 

devenea mai cunoscută în Franța, aceasta ar fi putut influența atât presa, cât și 

opinia publică care ar fi judecat diferit evenimentele ce se petreceau pe teritoriul 

țării noastre. Această inițiativă, semnalată atât de Diamandy, cât și de 

Constantinide, se lovea de lipsa materialului telegrafic și propagandistic. 

Această problemă era justificată de lipsa de bani a Guvernului de la București, 

dar și de faptul că Biroul de Presă era relativ nou creat, autoritățile române 

neavând timp să pună la dispoziție material suficient. Totuși, pe parcursul 

anului 1925, autoritățile române au încercat în permanență să suplimenteze 

lipsurile Biroului, materialul telegrafic și propagandistic fiind în permanență 

sporit35. O oportunitate importantă de propagandă și de imagine avea să apară 

la mijlocul verii anului 1925. Sosirea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la 

Paris a reprezentat o adevărată lovitură mediatică pentru Diamandy. Vizita 

regală a fost pregătită cu minuțiozitate de Biroul de Presă și Diamandy. Au fost 

vizitate mai multe gazete franceze cu scopul de a deștepta un curent de simpatie 

față de România și suveranii săi și de a preveni apariția unor materiale cu 

caracter negativ36.  

La 29 iunie 1925, familia regală din România ajunge la Paris. Suveranii 

sunt primiți cu flori de o mulțime mare de oameni. După „o ploaie de Legiuni 

de onoare” pentru diplomații români de la Legația din Paris, Regele, însoțit, în 

permanență, de Diamandy, călătorește la Lyon. Mai apoi, suveranul își exprimă 

dorința de a „simți” viața pariziană. Îmbrăcat în civil, Ferdinand frecventează 

saloanele Parisului. Regina Maria iese la cumpărături în magazinele de lux 

pariziene, acordă interviuri și probează produse cosmetice37. Nelipsit de lângă 

                                                           
34 AMAE, Fond Problema 71/Franța, vol. 16, 1925-1926, Telegrama nr. 66546, Ministerul Afacerilor 

Străine, 12 decembrie 1925, I.G. Duca către Constantin I. Diamandy, f. 81. 
35 Ibidem, f. 430. 
36 AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 15, 1925, Raport nr. 104, semnat de Noti Constantinide, 

trimis lui I.G. Duca, 8 iulie 1925, f. 6-7. 
37 Regina Maria a României, Însemnări zilnice, 1 ianuarie-31 decembrie 1925, vol. VII, ed. Vasile Arimia, 

trad. Sanda Ileana Racoviceanu, Editura Polirom, Iași, 2013, p. 198-269. 
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Regele Ferdinand, Diamandy participă la o serie de serate și baluri. Frecventând 

saloanele Parisului, Ferdinand este primit ca o vedetă. Membri de seamă ai 

aristocrației franceze veneau în special pentru a-l vedea. Se dau mese festive, 

sunt invitați mari personalități franceze. De cealaltă parte, Regina Maria, 

adevărată personalitate mondenă a perioadei, a atras cu sine atenția atât a presei, 

cât și a marilor personalități ale Franței. Prin intermediul cuplului regal, numele 

României ajunsese cunoscut în toată Franța. Ziarele franceze au surprins în 

detaliu vizita celor doi suverani. Ce nu reușise Diamandy și Biroul de Presă, în 

tot acest timp, reușise cuplul regal românesc. Sora latină mai mică, din „Orientul 

Europei”, ajunsese să fie cunoscută în Franța38. Alături de suverani, Diamandy 

a fost în centrul atenției. Perioada petrecută de suverani la Paris a fost una 

efervescentă, petreceri, serate, expoziții românești etc. Totul creat pentru a 

mulțumi pe suverani și pentru a crea vizibilitate României în Franța. Dar vizita 

regilor a fost însoțită și de o întețire a propagandei comuniste. Știrile 

tendențioase la adresa României aveau legătură și cu începerea procesului de la 

Chișinău în care erau judecați bolșevicii implicați în revolta de la Tatar-Bunar39. 

Mai mult, intelectualii francezi se adresează României, condamnând așa-

numitele crime din Basarabia, cât și incidentele antisemite petrecute în țară. 

Partea română nu a răspuns la atacul propagandistic mediatic pentru a nu da 

impresia că simte nevoia unei explicații sau scuze cu privire la acțiunea judiciară 

în curs40.  

Propaganda derulată în Franța, în acel moment, prezenta două imagini 

total opuse ale României. O primă imagine înfățișa niște suverani moderni, 

mondeni, deschiși către spiritul democratic european. O altă imagine surprinde 

un stat antisemit, polițienesc și dur cu minoritățile sale41. În tot acest context, 

diplomația românească de la Paris a acționat pentru a împiedica ziarele franceze 

să menționeze în articolele lor problemele cu care se confrunta statul român cu 

privire la datoriile publice și particulare42. Tot în această perioadă, la Paris a fost 

prezent și Vintilă Brătianu, cu scopul vădit de a forța semnarea tratatului 

româno-francez și de a negocia un eventual împrumut financiar. Oficialii români 

au fost primiți de Aristide Briand. În cadrul întâlnirii, lui Constantin Diamandy 

i se oferă Crucea de Mare Ofițer al Legației de la Paris43. 

                                                           
38 AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 15, 1925, f. 63-150. 
39 AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 15bis, 1925, f. 233. 
40 Ibidem, Raport nr. 125, semnat de Noti Constantinide, trimis lui I.G. Duca, 10 octombrie 1925, f. 315. 
41 Ibidem, f. 12-58. 
42 AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 16, 1925-1926, Raport nr. 115, semnat de Noti Constantinide, 

trimis lui I.G. Duca, 31 august 1925, f. 26. 
43 AMAE, Fond Paris, vol. 22, însemnări, nepaginat. 
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Dar lucrurile nu se limitau doar la imagine și propagandă. Problemele 

vizau și alte aspecte ale activității Biroului de Presă. Cei de la Birou se credeau 

defavorizaţi în comparaţie cu Legaţia, care părea privită de autoritățile de la 

București ca o entitate distinctă, deși oficial era parte componentă. Dacă ar fi fost 

rezolvată această problemă, șeful Biroului de Presă credea că activitatea Legației 

se putea îmbunătăți considerabil. În acest context, Constantinide critică lipsa de 

transparență și de comunicare a lui Diamandy44. Într-un raport trimis la 1 

noiembrie 1925, Noti Constantinide transmite Ministerului Afacerilor Străine că 

a aflat „din sursă foarte bună că domnii Briand și Diamandy au încheiat un tratat 

secret de alianță între Franța și România, dar atât la Legațiunea noastră, cât și în 

cercurile de la Quai dʼOrsay ni s-a refuzat orice confirmare oficială sau 

oficioasă”. Informația eronată trimisă de Constantinide la București avea ca 

motiv atât lipsa de comunicare a lui Diamandy, cât și excesul său de zel care îl 

făceau să acorde o prea mare importanță speculațiilor din cercurile diplomatice 

și mediatice45. Încă de la începutul misiunii, Constantinide îi pare în ochii lui 

Diamandy un „învățăcel”, cu care diplomatul nu putea să comunice cu adevărat, 

cum o făcea cu ceilalți membri ai Legației, ci doar să-l învețe sau să-i dea 

directive. Toate aceste disfuncții nu făceau decât să îngreuneze demersul 

Legației, iar acest fapt stârnea neliniște la București. 

Mai mult decât atât, în țară, imaginea Biroului de Presă era neclară și părea 

lipsită de importanță. Se poate afirma că presa nu era deloc la curent cu ceea ce 

se întâmpla la Paris. Ziarul Cuvântul nota pe paginile sale că autoritățile de la 

București finanțau un „vag birou de presă la legațiunea din Paris” care avea o 

activitate nulă. De fapt, erau gazete care credeau că de la înființarea sa și până 

în acel moment, Biroul de Presă funcționase fără întrerupere46. Propaganda 

românească din străinătate era permanent criticată de presa din București. Deși 

se considera că nu se alocau suficienți bani, incapacitatea diplomaților români 

făcea ca și acele sume mici să fie cheltuite fără nici un rost47. Nici contextul intern 

și internațional nu favorizase reînființarea Biroului de Presă. Inițiativa 

propagandistică a avut loc într-un moment dificil pentru Legația României de la 

Paris. La 11 septembrie 1924, în localitatea Nicolaevca și în noaptea dintre 15-16 

septembrie la Tatar-Bunar, localități din sudul Basarabiei, au avut loc o serie de 

acțiuni armate derulate de bande bolșevice susținute de Moscova. Deși acțiunile 

armate au eșuat, Uniunea Sovietică a deschis un adevărat „al doilea front 

                                                           
44 Ibidem, nepaginat. 
45 AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 16, 1925-1926, Raport nr. 141, semnat de Noti Constantinide, 

trimis lui I.G. Duca, 1 noiembrie 1925, f. 39. 
46 Cuvântul, anul 1, nr. 29, luni, 8 decembrie 1924, p. 1. 
47 Vezi articolul „Propaganda” în Patria, anul 7, nr. 103, joi, 14 mai 1925, p. 1. 
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antiromânesc”, de data asta cu caracter propagandistic. Ziarele sovietice au 

început să publice așa-numitele scrisori din partea grupurilor de ţărani 

basarabeni care cereau formarea unei republici autonome, montând apoi o 

campanie „umanitară” internaţională împotriva Bucureștiului, pentru 

eliberarea „ţăranilor și muncitorilor nevinovaţi” aduși în faţa tribunalului. 

Instrucţiile au fost clare în acest sens: convingerea opiniei publice internaţionale 

că o eventuală intervenţie militară ar fi considerată legitimă48. Activitatea 

propagandistică desfășurată de bolșevici la Paris a făcut ca demersul Biroului de 

Presă să nu fie eficient. 

Atacurile propagandistice bolșevice s-au derulat nestingherite pe tot 

parcursul anului 1925, acest fapt ajungând și în presa românească. Totuși, 

imaginea lui Diamandy rămânea una pozitivă. Faptul că Diamandy se afla încă 

la începutul misiunii presupunea că așteptările nu puteau fi foarte mari. Criticile 

unor periodice românești se îndreptau spre Legația de la Paris, Patria acuzând 

faptul că bugetul destinat propagandei ar fi fost cheltuit pe orice altceva, dar nu 

pe propagandă. Alte critici atingeau modul cum autoritățile de la București 

planificau și puneau în practică propaganda la Paris49. Atacurile nu îl vizau însă 

direct pe Diamandy, o parte a presei românești manifestând încă un sentiment 

de satisfacție că România era reprezentată de un diplomat cu prestanță și 

experiență bogată. Cotidianul Îndreptarea nu a ezitat în a-și exprima încântarea 

cu privire la salvarea întregii colecții de acte și documente diplomatice, cât și a 

celei mari părți a mobilierului din incendiul care mistuise o mare parte a casei 

de la Roșiești a lui Constantin Diamandy50. Prin intermediul ziarului său, 

Nicolae Iorga critica politica externă a lui Ionel Brătianu, istoricul încercând să 

motiveze lipsa unei reacții pe măsura, a Legației de la Paris, în fața atacului 

propagandistic sovietic, de grave lipsuri pecuniare51. 

Problema finanțării era și ea o parte importantă din ecuație. Solicitările 

legate de finanțare se regăseau tot timpul în cadrul telegramelor și rapoartelor 

trimise de Constantinide52. Aceste cereri erau făcute în ciuda insistențelor cu care 

guvernul de la București menționa lipsa banilor. Atât lui Constantinide, cât și 

                                                           
48 Pavel Moraru, Serviciile secrete și Basarabia (1918-1991), Dicționar, Editura Militară, București, 2008, p. 231. 
49 Vezi articolele „Propaganda” în Patria, anul 7, nr. 79, joi, 9 aprilie 1925, p. 1, „Prestigiul nostru în 

străinătate” în Patria, anul 7, nr. 123, miercuri, 10 iunie 1925, p. 1 și „Situația externă a României” în Patria, 
anul 7, nr. 144, marți, 7 iulie 1925, p. 1. 

50 Îndreptarea, anul 7, nr. 11, joi, 15 ianuarie 1925, p. 1 și Îndreptarea, anul 7, nr. 22, joi, 29 ianuarie, 1925, p. 3. 
51 Neamul românesc, anul 20, nr. 104, duminică, 10 mai 1925, p. 3. 
52 Constantinide menționează, în raportul său că, în lunile mai și iunie 1925, fondul destinat 

Serviciului de Presă a fost înjumătățit. Diferența a fost acoperită, în mod provizoriu, din fondurile 
obținute de încasările consulare, vezi în AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 15bis, 1925, Raport nr. 
110, semnat de Noti Constantinide, trimis lui I.G. Duca, 15 august 1925, f. 138-139. 
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lui Diamandy li s-a sugerat, încă de la numirea lor la Paris, să se folosească mai 

mult de relaţiile sale diplomatice decât de sursele bănești53. Nici veniturile celor 

de la Birou nu păreau să fie suficiente. Șeful Biroului de Presă54. se plângea că 

era obligat să trăiască într-o cameră modest mobilată și să ia masa în restaurante 

economice, explicând autorităților de la București că se simţea stânjenit de faptul 

că nu putea onora pe deplin obligaţiile sociale care îi permiteau să menţină 

contactul cu lumea bună55. Dar problemele de natură financiară afectau tot 

personalul Legației.  

În telegramele sale, Diamandy raporta uneori întârzierea plăților către 

Legație56. Mai mult chiar, într-o telegramă datată la 15 decembrie 1925, 

Diamandy îi transmitea lui Mihai Oromulu, guvernatorul BNR, să îi transfere 

bani din contul său personal la Paris, motivând că primește o „diurna tot mai 

precară”57. Dar Diamandy știe cum să pună presiune pe autoritățile de la 

București. Ajuns la Paris, implicat de Legație în proiectele sale propagandistice, 

Nicolae Iorga58 se întreține des cu Diamandy, istoricul român găsindu-l agreabil 

pe diplomat. Întors la București, Iorga critică, în ziarul său, lipsa de eficiență a 

propagandei românești care părea să fie cauzată de lipsa de finanțare și nu de 

incapacitatea lui Diamandy, care „se zbătea în greutăți pecuniare”59. Cu toate 

astea, Constantin Diamandy era un „client” obișnuit al saloanelor, având relaţii 

bune cu foarte multe personalităţi politice și culturale, acest fapt fiind unul din 

punctele sale forte care l-au recomandat ca ministru plenipotențiar la Paris60. 

Activitatea în cadrul Biroului de Presă a depins de relațiile dintre 

Constantin Diamandy și cadrele propagandistice. În memoriile sale, Noti 

                                                           
53 AMAE, Fond Problema 71/Franţa, vol. 15, Raport nr. 104, semnat de Noti Constantinide, trimis lui 

I.G. Duca, 8 iulie 1925, f. 9. 
54 Deși lipsa finanțării era o realitate, diplomații exagerau de multe ori lipsurile cu care se confruntau 

pentru a forța creșterea finanțării și a veniturilor salariale. În memoriile sale, Constantinide consemna că 
avea bani suficienți pentru a nu-i lipsi nimic și că avea parte de o viață de societate animată de concerte, 
expoziții, teatre și vacanțe minunate „cum numai în Franța puteai să le petreci”, vezi în Noti 
Constantinide, op. cit., p. 131. 

55 AMAE, Fond Problema 71/Franța, vol 15 bis, Raport nr. 110, semnat de Noti Constantinide, trimis 
lui I.G. Duca, 15 august 1925, f. 139-141. 

56 Diamandy cere autorităților de la București pentru ca acestea să satisfacă cererile financiare, vezi 
în  ANR, Fond Constantin Diamandi, nr. 333, Telegrama nr. 6565, Constantin I. Diamandy trimite lui I. 
G. Duca, 7 aprilie 1925, f. 7, pentru ca mai apoi să insiste cu o altă telegramă pentru ca Bucureștiul să 
„satisfacă necesitățile financiare ale personalului”, vezi în Telegrama nr. 6604, Constantin I. Diamandy 
trimite lui I. G. Duca, 24 aprilie 1925, f. 8. 

57 Diamandy îl roagă pe Tresnea Greceanu să transmită guvernatorului BNR, Mihail Oromulu, să îi 
convertească inițial banii din contul său bancar în dolari și să îi depună la o bancă din Paris, vezi în, Ibidem,  
Telegrama nr. 7063, Constantin I. Diamandy trimite lui Tresnea Greceanu, 15 decembrie 1925, f. 11. 

58 Îndreptarea, anul 7, nr. 26, marți, 3 februarie 1925, p. 2. 
59 Neamul românesc, anul 20, nr. 104, duminică, 10 mai 1925, p. 3. 
60 Adrian Butnaru, op. cit., p. 364. 
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Constantinide descrie o atmosferă sumbră și o colaborare conflictuală dintre 

Diamandy și cei de la Birou. Vinovat al acestei situaţii ar fi fost caracterul dificil 

a lui Diamandy, care îngreuna comunicarea și demersul propagandistic 

propriu-zis. Firea sa impulsivă ar fi făcut din omul Diamandy o persoană dificilă 

și inflexibilă, mai ales în relaţiile cu subordonaţii săi. Era perceput ca un om 

vocal și cameleonic, „de o grosolănie incredibilă”, dar și „încântător” când 

situaţia o impunea61. Pe de altă parte, Diamandy era un om dedicat meseriei sale 

de diplomat și nu precupețea nici un efort în acest sens. „Rupt de afaceri”, 

Diamandy era la curent cu întreaga tradiție a corpului diplomatic de carieră și 

se implica, făcând eforturi ca să îndrume și să-și formeze colaboratori. 

Împărtășea subordonaților săi arta negocierii, învățându-i „cum să conducă 

discuțiile cu un adversar abil, cum să-ți dai un aer naiv și încrezător, cum să faci 

oamenii să vorbească, cum să obții confidențe, cum să faci rapoarte și cum să 

duci o luptă diplomatică strânsă rămânând, totuși, în cei mai buni termeni cu 

adversarul.” Practica trebuia să fie strâns legată de teorie, care putea fi asimilată 

prin aprofundarea legilor lui Gratiani, memoriilor lui Gontaut-Biron, Metternich 

și Talleyrand62. 

Reînființarea Biroului de Presă, în aprilie 1925, și-a atins scopul. Legaţia 

era informată mai prompt, iar răspunsul propagandistic a evoluat în cantitate și 

calitate. Întrevederile avute atât de Diamandy, cât și de membrii Biroului cu 

reprezentații gazetelor franceze au avut darul de a crea conexiuni utile cu 

reprezentanții mediatici și cu oamenii politici parizieni și de a ajuta demersul 

diplomatic. Datorită acestui fapt, Legaţia română devine mai incisivă în 

demersul său și capabilă de a derula proiecte propagandistice de amploare în 

anii care au urmat. 

 

                                                           
61 Noti Constantinidi, op. cit., p. 130. 
62 Ibidem, p. 146. 
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Abstract: The papers focuses on several aspects of Sergei Eisenstein’s movie 

construction and techniques, defining its conceptual and desired ideological goal towards the 

audience. The main goal of the paper is to demonstrate how Eisenstein turned 

cinematography into an ideological means of Soviet propaganda by editing movies in a way 

that had an emotional impact on the audience. Before Potemkin, cinema was considered an 

extension of literature and poetry – an instrument of telling a story – but Eisenstein managed 

to change that and create a synthesis between the revolutionary state of Soviet Russia and 

the artistic life. We will try to approach Eisenstein observing his montage techniques such as 

close-up shots, parallel and simultaneous narrative constructions, the intercuts between two 

different events, the innovative movement of the cameras, the unique shooting angle and so 

on. Finally, we aim to analyze how those montage innovations were used in the Battleship 

Potemkin movie. 

Key-words: Eisenstein, Battleship Potemkin, propaganda, montage techniques 

 

Introducere 

Sergei Eisenstein s-a născut la Riga, în Letonia, la data de 23 ianuarie 1898, 

având origini ruso-evreiești. Copilăria sa nu a fost una fericită, mama lui și-a 

abandonat familia și s-a mutat la Paris, în timp ce tatăl său era o persoană 

austeră. Alte surse afirmă că tatăl său era deosebit de inteligent, trăsătură pe care 

fiul său a moştenit-o1. Sergei s-a refugiat în lectura romanelor de aventură (în 

special pe subiectul Revoluției Franceze), în mersul la circ și în afișarea unei 

fascinații adolescentine pentru violență, care ulterior a fost expusă în filmele 

sale2. În 1915, Eisenstein se înscrie la Institul de Inginerie Civilă din Petrograd, 

                                                           
 Masterand, anul II, Program masteral „Istorie, memorie, oralitate în secolul XX”, coordonator 

științific prof. univ. dr. Virgiliu Țârău, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca. 

1 Liam O’Laoghaire, „Three Film Pioneers III: Sergei Eisenstein” în The Irish Monthly, vol. 81, nr. 962, 
octombrie 1953, p. 397. 

2 Ron Briley, „Sergei Eisenstein: The Artist in Service of the Revolution” în The History Teacher, vol. 
29, nr. 4 (august 1996), p. 526. 
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însă Revoluția bolșevică i-a oferit acestuia oportunitatea de a urma o carieră cu 

totul diferită. Sergei a renunțat la inginerie și s-a înscris în rândurile Armatei 

Roșii, unde și-a folosit talentul de a face schițe în serviciul propagandei 

comuniste. Tatăl său s-a aderat la armata contrarevoluționară a rușilor albi. 

După încheierea revoluției s-a înscris la State School for Stage Direction, unde s-

a aflat sub coordonarea lui Vsvoled Meyerhold, care i-a devenit o figură paternă 

până la dispariția acestuia în timpul Marii Terori din anii ’30. Eisenstein făcea 

parte din generația producătorilor de film cunoscuți drept „Copiii lui 

Meyerhold” (The Children of Meyerhold)3. 

Anii ’20 au fost anii unei intense activități de creație în noua Uniune 

Sovietică, revoluționarii bolșevici încercând să distrugă trecutul, iar artiștii 

căutând noi forme de exprimare artistică4. Lenin a declarat că cinematografia 

este cel mai influent domeniu al artelor întrucât are capacitatea de a instruit 

masele iliterate cu ideologie marxistă. La momentul revoluției din 1917, marea 

majoritate a locuitorilor Uniunii Sovietice erau analfabeți5. Naționalizarea 

industriei filmului în 27 august 1919 a dus la transformarea cinematografiei într-

o unealtă a instrucției și propagandei de stat. Eisenstein a devenit asociatul 

Teatrului avangardist Proletkult, producând o serie de piese experimentale: The 

Mexican, Gas Masks, The Wise Man, unde a combinat diferite elemente din sfera 

tradițioanlă a teatrului și circului cu noile mijloace de exprimare ale filmului, 

folosind noi tehnici de interacțiune cu auditoriul. Rațiunea teatrului Proletkult 

era de a înlocui formele artistice „burgheze” cu o cultură „proletară” pură, fapt 

pentru care arta revoluționară nu mai trebuia să ofere delectare intelectuală unor 

persoane privilegiate, ci să insufle conştiinţă de clasă auditoriului. Funcția artei 

era una energizantă, care să „motiveze proletariatul în construcția societății 

socialiste”6. Acest lucru era urmărit în timpul proiecțiilor de film, când cineaștii 

observau direct reacția spectatorilor din sălile de cinema. Un observator trimis 

de către Asociaţia pentru Cinematografie Revoluţionară la ultima proiecție a 

Crucișătorului Potemkin de la Teatrul Goskino din 29 ianuarie 1926 notează: „Am 

fost surprins de izbucnirile sălbatice ale oamenilor atunci când ofițerii au fost 

uciși: „yees!”, „l-au prins” şi apoi „krasnota”, plânsul unei femei cu basma”7. 

În acest climat artistic al libertății de exprimare, Sergei Eisenstein a început 

să formuleze teoria „montajului de atracţii” (montage of attractions) prin care 

                                                           
3 Annette Michelson, „The Eisenstein Centenary” în The Museum of Modern Art, vol. 1, nr. 2, mai 1998, p. 7. 
4 Marilyn Fabe, Closely Watched Films, University of California Press, 2014, p. 20. 
5 Liam O’Laoghaire, op.cit., p. 396. 
6 Marylin Fabe, op.cit., p. 22. 
7 Anne Nesbet, Savage Junctures. Sergei Eisenstein and the Shape of Thinking, I.B. Tauris, London, 2003, p. 51. 
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artistul îl induce pe spectator într-o „dispoziţia dorită” (desired mood)8. Trebuie 

să ţinem cont că în perioada NEP-ului exista o anumită diversitate a studiourilor 

de film, precum și opinii divergente între cineaști, dar care nu presupunea o 

„diversitate” în sensul democratic al termenului9. Eisenstein s-a inspirat din 

teoriile regizorului american D.W. Griffith, căutând să transforme filmele în 

mijloace ideologice de propagandă sovietică prin editarea acestora într-o 

manieră care avea impact emoțional asupra audienței. Eisenstein, care era atât 

un teoretician, cât și un producător de film, a explorat noi principii artistice, 

luând forme care depășesc convențiile realismului a cărui pionier a fost Griffith. 

Rezultatul, în pofida stilizării, a fost un film „care niciodată nu s-a simțit atât de 

real” precum acesta10. 

Oportunitatea de a-și pune în aplicare teoriile a venit în 1924, când 

Goskino (Comitetul de Stat pentru Cinematografie în URSS) a acceptat 

propunerea unui ciclu de filme bazate pe evenimentele politice premergătoare 

revoluției bolșevice din 1917. Primul film al lui Eisenstein, Strike, a generat reacții 

mixte, însă noile tehnici de montaj i-au adus o reputație rapidă. În aceste condiții, 

Comitetul Jubiliar format pentru a comemora revolta din 1905 l-a selectat pe 

Eisenstein pentru a produce un film pe acest subiect. Deși revolta echipajului 

crucișătorului Potemkin nu a fost decât unul dintre episoadele de contestare 

politică a autorității țariste, Eisenstein, după ce a vizitat Odesa, a decis să 

ilustreze acest eveniment ca metaforă și esențializare a unui proces istoric mai 

larg, care a culminat cu preluarea puterii de către sovietici în 1917. Iniţial, 

Eisenstein a intenționat să realizeze o lucrare monumentală în opt părți 

(începând cu războiul ruso-japonez și până la revoluția din Moscova). În script-

ul original doar 22 de cadre urmau să expună revolta marinarilor de pe vasul 

Potemkin, însă vizita lui Eisenstein la Odesa și vederea scărilor care duceau în 

portul orașului l-au determinat să pună în scenă un masacru al civililor 

neînarmați, chiar dacă acest eveniment nu era atestat istoric. 

 

Filmul: Crucișătorul Potemkin (1925) 

Filmul Potemkin este o sinteză dintre statul revoluționar al Rusiei Sovietice 

și „inexhaustivul entuziasm şi disciplina”11 lui Sergei Mikailovich Eisenstein. 

Până la acea dată, cinematografia era considerată o extensie a literaturii și a 

poeziei – un mijloc de a transmite o poveste. Primele schimbări apar odată cu 

                                                           
8 Ron Briley, op. cit., p. 527. 
9 Louis Menashe, „Requiem for Soviet Cinema 1917-1991” în Cinéaste, vol. 21, nr. ½, 1995, p. 24. 
10 Marilyn Fabe, op.cit., p. 19. 
11 Krishnan Hariharan, „Eisenstein and the Potemkin Revolution” în Social Scientist, vol. 7, nr. 6, 

ianuarie 1979, p. 54. 
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David Griffith, care a regizat filmul Intolerance (1919) și The Birth of a Nation 

(1915). Acesta a explorat diferite tehnici de montaj care ar fi putut crea scene 

tensionate: a inventat filmarea de aproape (close-up shot), construcțiile narative 

paralele și simultane, intercut-urile dintre două evenimente diferite, mișcarea 

inovativă a camerelor, unghiul inedit de filmare etc12. Eisenstein a văzut în 

evenimentul din 1905 o inspirație și chiar o legendă care a construit motivaţia 

pentru „glorioasa revoluţie socialistă”13, fapt pentru care filmul nu încearcă să 

se acomodeze convențiilor, ci să transmită tensiune: the film is struggle, in form 

and in content. 

Filmul este structurat pe principiul tragediei grecești în cinci acte, care îi 

oferă unitate compozițională: Actul I – Men and Maggots (expozițiunea, 

ilustrează condițiile de viață ale marinarilor și nemulțumirea lor); Actul II – 

Drama on the quarter-deck (marinarii refuză să mănânce hrana stricată, revolta); 

Actul III – The Grey Sequence (doliu la trupul neînsuflețit al lui Vakulinchuk și 

ridicarea steagului roșu); Actul IV – The Odessa Steps (masacrul de pe scările 

Odesei); Actul V – Meeting the squadrom (refuzul trupelor țariste de a trage în 

marinari). Dinamica filmului evoluează mai degrabă prin juxtapunerea unor 

cadre inter-shot decât prin realismul temporal al cadrelor. Toate tensiunile și 

conflictele de timp rezultă din următoarele: a) conflict grafic; b) conflict de 

planuri; c) conflict de volume; d) conflictul maselor; e) conflictul luminilor; f) 

conflictul tempoului14. Fiecare scenă are menirea de a totaliza și interioriza 

conflictul dialectic al ideologiei comuniste: „Condiţiile inumane provoacă 

răzvrătire. Răzvrătirea se amestecă cu doliu. Doliul duce la fraternizare și 

sacrificiu. Suma totală a acestora duce la camaraderie și unitate de forțe”15. 

Crucișătorul Potemkin, o navă de război a Flotei Imperiale Ruse, era situat 

în Marea Neagră, în portul orașului Odesa. Marinarii navei trăiau în condiții 

mizere și se confruntau cu o serie de neajunsuri alimentare, în special cu 

mâncarea infestată de viermi, problemă care generează și intriga acțiunii. În 

momentul în care carnea infestată este pusă în supă, mulți membri ai echipajului 

refuză să o mănânce, fapt pentru care căpitanul de vas ordonă trupelor de 

marină să îi execute pe marinarii revoluționari. Cu toate acestea, marinarul 

bolșevic Vakulinchuk conduce o insurecție împotriva “bastionului ţarist” de pe 

vas. Eisenstein alege să scoată în evidență nu atât dificultățile meseriei de 

                                                           
12 Marilyn Fabe, op. cit., p. 21. 
13 Krishnan Hariharan, op. cit., p. 55. 
14 Ibidem, p. 57. 
15 Ibidem, p. 55. 



126 

marinar, cât condițiile grele de viață – mâncarea și odihna, adică „cele mai 

voluptoase activităţi ale maselor exploatate”16. 

Revolta lui Vakulinchuk previne masacrul, însă acesta era omorât în 

proces și devine martirul revoluției. Marinarii preiau controlul crucișătorului, 

aruncându-i peste bord pe ofițeri, pe doctor și pe preot ca „mâncare pentru 

viermi”, referință la mâncarea infestată pe care „exploatatorii” le-o serveau 

marinarilor. În fapt, personajele din conducerea vasului întruchipează clase 

sociale „asupritoare”, efigii ale ordinii Rusiei țariste. 

Începutul celui de-al treilea act este un exemplu briliant de „montaj 

tonal”17, prin folosirea luminii și a tonalității ei în diverse ipostaze. În timp ce 

barca care poartă trupul neînsuflețit al lui Vakulinchuk ajunge la malul Odesei, 

imaginea primelor ore ale dimineții transmite profundul sentiment de întristare 

care mai apoi avea să învăluie întregul oraș. Cadrul respectiv este construit 

dintr-o ceață densă, lumina pare să pătrundă în diferite obiecte și planuri 

precum strălucirea apei, balansarea balizelor ancorate, pescărușii matinali, 

macaralele care se pun încet în funcțiune și începutul muncii de dimineață din 

doc. Indicatorul principal al ansamblului cadrelor are la bază vibrația optică a 

luminilor – grade variate de „ceaţă” şi de „luminozitate”18. Vasul Potemkin ajung 

în portul Odesei, iar trupul neînsuflețit al lui Vakulinchuk este adus pe uscat și 

afișat public într-un cort cu un semn pe piept care spune „Pentru o lingură de 

borș”. Locuitorii Odesei îi aduc omagiu martirului revoluției și, împuterniciți de 

sacrificiul lui Vakulinchuk, sunt cuprinși de revoltă împotriva țarului și a 

guvernului său. Un bărbat aliat cu guvernul încearcă să canalizeze furia 

cetățenilor împotriva evreilor, dar este repede linșat de oameni. Marinarii se 

adună pentru a-și lua rămas bun. Oamenii din Odessa îi salută pe marinari, și 

atrag poliția în mobilizarea lor împotriva guvernului.  

Viziunea multiperspectivă asupra locuitorilor Odesei a fost influențată de 

metodele cubiste de abstractizare, pe lângă obiectele industriale folosite în 

cadru, pentru a încerca să ofere viziuni simultane asupra unui singur eveniment 

– revolta maselor, din diferite perspective particulare. Influența cubismului este 

evidentă și în designul general al decorului și în costumația actorilor19. 

 

 

 

                                                           
16 Ibidem, p. 56. 
17 Ibidem, p. 58. 
18 Ibidem, p. 58. 
19 Annette Michelson, op. cit., p. 7. 
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The Odessa Steps (Actul IV) 

Al IV-lea act al filmului debutează cu fraternizarea maselor de pe uscat cu 

marinarii navei Potemkin. Velele navei și steagul roșu flutură în zare, 

întruchipând o dispoziție generală pozitivă, semn al unei stări celebrative în 

urma unui eveniment major. Directorii de film au știut încă de la început că 

scenele violente au o atracție irezistiblă pentru spectatori, pentru „acelaşi motiv 

pentru care oamenii care trec pe şoşea pe lângă un accident se uită fascinaţi la 

scena accidentului”20. Eisenstein a considerat că narațiunea filmului nu trebuie 

să fie construită lin, ci printr-o serie de șocuri. Oriunde s-a putut, acesta a 

încercat să creeze conflicte vizuale și discontinuități între două cadre, cu scopul 

de a zdruncina psihicul spectatorului. Credința lui Eisenstein că fimul trebuie să 

fie construit dintr-o serie de șocuri și conflicte a fost „inspirată de viziunea 

dialectică a lui Hegel, pe baza căreia Marx și-a bazat teoriile revoluționare”21. În 

opinia marxiștilor, însăşi revoluţia bolşevică a fost o ciocnire a opozițiilor 

dialectice: din conflictul proletariatului cu establishmentul claselor asupritoare 

a rezultat sinteza noului stat al muncitorimii. 

Secvența masacrului de la scările Odesei este una plină de un pathos care 

stârnește emoție și entuziasm. Pentru a reuși să transmită emoția inerentă 

masacrului, Eisenstein a construit scena printr-o inedită „organizare a mişcării” 

fiecărui om care fugea din calea soldaților. Există și aici o dialectică între 

mișcarea organizată a soldaților și fuga haotică a mulțimii. Tehnicile de editare 

ale lui Eisenstein dezorientează intenționat spectatorul în spațialitatea generală 

a scenei. În primul rând, nu avem un cadru panoramic al scenei masacrului, care 

să orienteze auditoriul în spațiu (așa cum Griffith, în filmul The Birth of a Nation, 

a plasat soldații confederați în stânga și soldații nordului în dreapta). La 

Eisenstein auditoriul experimentează scările în scene fragmentate: se succed 

cadre cu marea masă a oamenilor, cu chipurile depersonalizate ale soldaților 

țariști și cu micro-evenimentele tragice ale unor indivizi. În definitiv nu există 

un sens clar al relației dintre două evenimente particulare. Trupele țariste sunt 

dezumanizate nu atât prin cuvinte cât prin compoziția cadrelor. Soldații sunt 

mereu construiți en masse și în formație compactă, mișcările lor sunt ritmice și 

mecanizate. Cadrele de filmare se concentrează mai puțin asupra fețelor 

soldaților, cât pe părțile lor amenințătoare – bocancii și armele – pentru a crea 

imaginea unei forțe impersonale capabile să comită atrocități. 

Scenele sunt filmate în diferite cadre: cadre de aproape (figura 1), ilustrând 

teroarea și spaima de pe chipurile oamenilor; cadre de departe (figura 2), pentru 

                                                           
20 Marilyn Fabe, op. cit., p. 24. 
21 Ibidem, p. 27. 
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a scoate în evidență învălmășala și debandada generală. De exemplu, cadrul 

„larg” al oamenilor care fugeau pe scări este urmat de un cadru detaliat, 

apropiat, al picioarelor unui om aflat pe punctul de a cădea. De-a lungul acțiunii 

se manifestă motivul „gurii deschise” (open-mouth motif), pe care mulți critici de 

film l-au considerat revoluționar: Eisenstein reproduce vizual strigătele de 

suferință ale oamenilor într-un film mut la o intensitate aproape auditivă22.  

La începutul scenei observăm o femeie tânără cu părul bob privind în 

spate și reacționând la ceea ce aveam să știm că sunt trupele țariste mărșăluind 

în rânduri. Aici Eisenstein nu a exprimat șocul femeii fotografiind doar expresia 

ei facială, așa cum ar fi făcut Griffth, ci a ales să îi ilustreze reacția prin patru 

cadre de apropiere, editate intermitent și convulsiv, prin jump-cuts neordonate, 

care durează o fracțiune de secundă. În felul acesta, reacția femeii este expresivă 

nu doar prin mimica facială, ci și prin trepidațiile cadrelor haotice și 

neconvenționale. Eisenstein a sfidat încă o regulă cinematografică: „a inversat 

ordinea cauzei şi efectului”23. În loc să ne arate un cadru cu soldații ruși care 

încep să tragă în mulțime, el ne ilustrează mai întâi reacția și abia apoi cauza. 

Cauza panicii femeii este revelată doar după două cadre. Mulțimea de oameni 

începe să fugă pe scări în jos, în timp ce trupele țariste avansează și deschid focul.  

Eisenstein a legat chiar o cameră de un acrobat și l-a îndemnat să se 

rostogolească pentru a obține imagini cu susul în jos în vederea aproximării 

punctului de vedere al unui om care cade frontal pe scări. Oamenii cad secerați de 

gloanțe, alții continuă să fugă, ritmul se accelerează până în punctul culminant în 

care o mamă, care își ține în brațe copilul mort, se întoarce și o ia în sens invers, 

către soldați, implorând milă. În acel moment se creează o tensiune statică, care este 

depășită prin împușcarea brutală a femeii. Situația devine din ce în ce mai 

dramatică: este împușcată în stomac o mamă care ducea un bebeluș în cărucior 

(chipul ei aduce a Pieta lui Michelangelo), iar din inerția căderii trupului ei 

căruciorul este împins la vale, trecând printre cadavrele care zăceau pe scări, 

sfârșind prin moartea bebelușului ei. Aici Eisenstein operează cu două temeri 

primare: teama unui nou născut de a fi abandonat de mama sa și teama mamei de 

a fi incapabilă să-și protejeze copilul. Agonia femeii este surprisă în 10 cadre lente, 

moartea ei este dureroasă și căderea trupului ei pe pământ este neobișnuit de 

lungă. Unii autori afirmă că Eisenstein a inserat în film o serie de simboluri 

mitologice, de exemplu Pieta ucisă de gloanţele unor forţe istorice pe care nu le 

poate înţelege agonizează ţinându-se de catarama curelei pe care apare o lebădă. 

                                                           
22 Ibidem, p. 40. 
23 Marilyn Fabe, op. cit., p. 32. 
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Lebăda ar putea însemna „proclamaţia că după o violenţă teribilă, ca şi după 

violul Ledei, frumuseţea şi istoria vor lua naştere”24. (vezi figura 1) 

Crucișătorul Potemkin răspunde violenței trupelor țariste cu 

bombardamente, după care apar în montaj trei lei în trei ipostaze diferite: unul 

dormind, unul deranjat, iar altul stârnit, în plin răget. Cele trei ipostaze se succed 

prin juxtapunere de cadre, simbolizând, în starea de „ridicare”, deșteptarea 

maselor și revolta lor împotriva asupririi țariste. Leii sunt personificări ale stării 

conștiinței umane, masacrul servind drept element care raționalizează starea de 

asuprire a maselor și care declanșează revolta acestora. Leii mai amintesc și de 

pathosul eroic prezent în tragediile grecești. Conform lui Eisenstein, leii de 

marmură sunt o metaforă pentru caracterul scandalos al opresiunii țariste, în 

fața căreia și „pietrele se revoltă”. 

Scena a fost realizată printr-un procedeu artistic numit „extensie 

temporală”. În realitate, sunt 120 de scări la Odesa, iar estimările arată că secvența 

masacrului n-ar fi durat mai mult de un minut, în timp ce în film durează opt 

minute. Acest procedeu marchează o ruptură de naturalism și realism, creând un 

moment extrem de brutal și de tensionat care se întinde pe un interval de timp 

ficțional și care este construit în așa fel încât să transmită imagini afective intense. 

Timpul a fost extins prin repetarea acelorași cadre (individuale), care devin fațete 

particulare ale unei singure acțiuni (de exemplu, o rafală de gloanțe). În prezent, 

tehnica extensiei temporale în vedere prelungirii stării de tensiune a fost preluată 

de către toate filmele dramatice și fantastice, inversându-i-se însă rolul și funcțiile: 

un erou pare a fi lovit ore în șir numai pentru a se ridica dintr-o dată și de a-și 

înfrânge dușmanul. Încercând o analiză comparativă între Potemkin și sonetul On 

the Late Massacre in Piemont a lui John Milton, Sidney Gottlieb notează că „secvenţa 

masacrului s-a născut ca o improvizație imaginară, o reprezentare a unei recreații 

artistice”25. (vezi figura 2 și 3) 

Actul V este și actul final. Acesta începe cu o noapte plină de anxietate. În 

punctul culminant al filmului, trupele țariste sunt expediate să distrugă nava de 

război pentru a preveni răspândirea rebeliunii. Tensiunea crește odată ce 

escadronul țarist apare la orizont – tunurile sunt încarcate, sunt plasate în poziție 

de tragere și se așteaptă semnalul de tragere. Cu toate acestea, într-un gest de 

solidaritate, trupele țariste refuză să deschidă focul asupra camarazilor lor și 

Potemkin reușește să evadeze. Prora înaltă a crucișătorului merge înainte 

victorioasă trecând prin cameră, eliberându-i pe marinari și posibil pe cei aflați 

                                                           
24 Anne Nesbet, op.cit. p. 68. 
25 Sidney Gottlieb, „Milton’s On the Late Massacre in Piemont and Eisenstein’s Potemkin”, în Milton 

Quarterly, vol. 19, nr. 2, mai 1985, p. 39. 
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în audiență26. Observăm cum această scenă oferă posibilitatea maximă a unui 

final deschis, care construiește o nouă formă a cinematografiei. Filmul trimite 

către „realizarea revoluţiei în istoria generală a culturii, construind o sinteză 

între ştiinţă, artă şi militantism de clasă”27. 

 

Paradoxul Potemkin 

Filmul a fost bine primit în Paris, Berlin, Hollywood, unde Charlie 

Chaplin l-a proclamat „cel mai bun film din lume”. În 1958, un juriu format din 

peste o sută de istorici de film, reprezentând 26 de națiuni au proclamat 

Crucișătorul Potemkin „cel mai bun film din toate timpurile”28. În Germania, 

Potemkin a avut premierea în Berlin la data de 29 august 1926, iar reacțiile pe 

care le-a stârnit sunt bine documentate: cultura cinematografică germană de 

stânga a fost galvanizată de apariția filmului, în timp ce presa mainstream și cea 

conservatoare anti-comunistă și anti-semită l-a receptat negativ29. A se vedea 

dezbaterile dintre Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Oscar A.H. Schmitz, 

Herbert Ihering, Bela Balasz30. Filmul a fost bine primit în Statele Unite ale 

Americii. Mary Pickford și Douglas Fairbanks au fost impresionați de dinamica 

acțiunii şi au insistat ca Eisenstein să lucreze în SUA. În cele din urmă i s-a oferit 

un contract cu Paramount, iar în 1930, acompaniat de cameramanul Eduard 

Tisse și asistentul Gigorii Alexandrov, Eisenstein a petrecut șase luni în 

California, elaborând adaptări la An American Tragedy (Theodore Dreiser) și 

Sutter’s Gold (Blaise Cendrar). Cu toate acestea, niciunul din aceste proiecte nu a 

fost aprobat pentru producție31. 

Ironia constă în experimentarea și considerarea filmului ca fiind realist, în 

pofida intenției declarate a lui Eisenstein de a nu reproduce realitatea. Această 

problematică naște așa-numitul „paradox Potemkin”, tratat în literatura de 

specialitate drept capacitatea artistului de a rescrie „adevărul” pe baza faptelor 

imaginare, care devin în mod eronat metode de investigație științifică. Printre 

metodele clasice de demonstrație istorică se distinge ficțiunea, care „se 

mândrește cu faptul că este erudită și că nu este lipsită de sens”32. Jay Leyda a 

                                                           
26 Ibidem, p. 42. 
27 Marilyn Fabe, op. cit., p. 61. 
28 Yon Barna, Eisenstein, Bloomington, Indiana, University of Indiana Press, 1973, p. 111. 
29 Miriam Hansen, „Of Lightning Rods, Prisms and Forgotten Scissors: Potemkin and German Film 

Theory” în New German Critique, nr. 95, Special Issue for David Bathrick, vara 2005, p. 164. 
30 A se vedea Daniel Mourenza, Walter Benjamin and the Aesthetics of Film, Amsterdam University 

Press, 2020. 
31 Annette Michelson, op. cit., p. 8. 
32 Marc Ferro, „Le paradox du Potemkin” în Cahiers du Monde russe et sovietique, vol. 30, nr. ¾, 

Hommage a Alexandre Bennigsen, iulie-decembrie 1989, p. 293. 
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scris în a sa istorie a fimului sovietic că „unul dintre cele mai curioase efecte ale 

filmului a fost de a înlocui realitatea revoltei de pe vasul Potemkin cu o revizuire 

artistică a acelor evenimente în pofida tuturor referințelor ulterioare ale 

istoricilor cu privire la ele”33. Eisenstein nota că „realismul absolut nu este în 

niciun caz forma corectă de percepţie”34. Paradoxul a fost definit astfel: Les choix 

des situations, lié à l'enjeu qu'elle mettent en scène, voilà où se sécrète la génie 

analytique des certaines cinéastes. C'est la forme artistique de l'histoire expérimentale: 

il doit tout à l'imaginaire, mais qu'a secrété l'information. Là se génère le paradox du 

Potemkin35.  

Concluzionăm spunând că filmul Crucişătorul Potemkin are menirea de a 

ataca audienţa din teatre pentru a o smulge violent din planul limitat al propriei 

existenţe şi pentru a o arunca într-un plan superior, într-o hipersferă a 

conștiinței. Eisenstein a numit acest film „propria sa contribuţie la Noua Politică 

Economică a lui Lenin”, ca „prim pas al luptei din faza NEP”36. Filmul său ne 

arată că o creație artistică poate să fie percepută ca fiind autentică chiar și atunci 

când directorul deviază de la convențiile reprezentării realiste a evenimentelor. 

Scopul filmului lu Eisenstein a fost parțial îndeplinit: deși nu a provocat revoluții 

politice la nivel mondial, metodele sale de montaj au revoluționat cu siguranță 

arta cinematografică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Marilyn Fabe, op. cit., p. 36. 
34 Ibidem, p. 36. 
35 Marc Ferro, op. cit., p. 295. Traducere: „Alegerea situațiilor, legate de problema pe care o reprezintă, 

acesta este secretat geniul analitic al anumitor cineaşti. Este forma artistică a istoriei experimentale. Ea 
datorează totul imaginației, care secretă informație. Aceasta generează paradoxul Potemkin.” 

36 Anne Nesbet, op. cit., p. 66. 
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Ilustrații 

 

 
Figura 1. Leda și lebăda 

 

 

 
Figura 2. Cadru larg: oameni fugind pe scările Odesei. 

 



133 

 
Figura 3. Un cadru detaliat (close-up) al picioarelor unui om, care crează un 

conflict vizual cu scena anterioară. 
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Abstract: This article aims to characterize the propaganda functions of historical film 

in cinematography in the communist states of Eastern Europe and the USSR, in order to 

understand the cinematography of Eastern European space that addresses the film with a 

historical subject. In the analysis, namely the presentation of the main functions of historical 

film in Soviet cinema, however, in the special framework of this chapter are the two case 

studies made on the films The Potemkin Cruiser and Ivan the Terrible by Sergei Eisenstein 

and Andrei Rublev by Andrei Tarkovsky an image on two. The presentation of the 

cinematography of the Eastern European space, especially Hungary and Poland, presents the 

classification in terms of themes of the films that represented a majority in the 

cinematography of these countries. 
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Introducere 

Regizorii sovietici din perioada post-revoluționară timpurie au urmărit cu 

atenție cinematografie americană. Acest nou val de artiști a respins influența 

cinematografiei ruse din perioada țaristă cu preponderența sa a triunghiurilor 

de dragoste și a adaptărilor literare inexacte, ca fiind fără speranță și 

decadentă.Sovieticii au admirat vitalitatea și activitatea frenetică a acestor filme 

„naive”, sperând să adapteze acest stil energetic într-un cinema agresiv, 

revoluționar.1 

Lucrarea lui Eisenstein, Problems of Soviet Historical Films, ce abordează 

filmulul istoric sovietic este utilizată de către cercetătorii specializați în istoria 

filmului, istoria culturală sovietică și, bineînțeles, pentru cei preocupați de viața 

și gândirea regizorilor sovietici, cu scopul de a justifica marxismul ca fiind 

unicul ghid ideologic pentru cineaștii sovietici, mai ales când subiectul filmului 

este istoric. Eisenstein se confruntă cu mai multe probleme fundamentale 

                                                           
 Masterand, anul I, Program masteral „Istorie, memorie, oralitate în secolul XX” și „Leadership și 

comunicare în organizații internaționale”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, 
Cluj-Napoca. 

1 Vance Kepley Jr., Intolerance and the Soviets: a historical investigation, în Richard Taylor and Ian Christie, 
Inside the Film Factory. New Approaches to Russian and Soviet Cinema, Londra, Routledge, 2001, pp.51-52. 
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inerente ideologiei marxiste, de exemplu, a încercat să reconcilieze latura 

deterministă a marxismului cu apelul său simultan la acțiunea revoluționară, de 

schimbare a lumii.2 

 

Funcția propagandistică a filmului istoric în cinematografia sovietică 

În capitolul intitulat sugestiv: „Câțiva pași prin nori” Jean-Louis Leutrat 

demonstrează linia pe care o urmăresc sovieticii în vederea cinematografiei lor, 

având ca exemplu cinematografia germană și pe cea americană realizând o lucrare 

cinematografică ce conține în structura narativă influențe occidentale. Unii ca Lev 

Kuleșov, Vsevolod sau Putdovskin au luat act de sistemul de reprezentare din 

Statele Unite și decid să îl adapteze nevoilor societății sovietice. Cei doi mari artiști 

teoreticieni sovietici sunt Dziga Vertov și Serghei Mihailovici Eisenstein. Gândirea 

radicală a primului se exprimă în teoria cine-ochiului (kino-glaz) și intră operă 

care cuprinde seria Kino-Pravda și Omul cu camera din 1929. 

Eisenstein rămâne cineastul cel mai remarcabil al a Uniunea Sovietică 

pentru motivele pe care Barthelemy Amengual le exprimă în ceea ce privește 

practica și teoria având în vedere estetica marxistă a cinematografiei și analiza 

filme în lucrarea ”Trăiască Eisenstein”, socotindu-l un Leonardo da Vinci al 

cinematografului.3 

Istoria cinematografiei ruse este inseparabilă de cea a adaptării filmului. 

Încă de la înființare, filmul rus s-a angajat într-un dialog cu literatura, 

modelându-se mai întâi cu ajutorul teatrului și ficțiunii clasice pentru a-și 

consolida propriul statut cultural, apoi a încercat să se stabilească drept „artă 

înaltă” la propriu. Multe filme sovietice timpurii au fost adaptări ale ficțiunii 

rusești din secolul al XIX-lea.  

Nașterea cinematografiei în spațiul sovietic a coincis cu o creștere a 

sentimentului național și a adaptărilor operelor fundamentale ruse ale lui 

Lermontov și Dostoievski explorându-se astfel, noul mediu pentru a promova 

un sine rusesc revitalizat.4 

În 1919 a apărut un val de filme de propagandă, cu titluri precum 

Daredevil, Eyes They were Opened, We Are above Vengeance sau For the Red Banner, 

dedicate primei aniversări a Armatei Revoluționare. Aceste agitki (piese 

                                                           
2 Sergei Eisenstein, John Burke, Pasquale Micciche and Louis Wagner, Problems of Soviet Historical 

Films, în  Film Criticism Vol. 3, No. 1 (Fall, 1978), pp. 1-16, Editura Allegheny College, https://www. 
jstor.org/stable/44018611. 

3 Jean-Louis Leutrat, op.cit.,  pp.71-72. 
4Stephen Hutchings, Ana Vernitskaia, Introduction: the ekranizatsiia in Russian culture, în Anat 

Vernitskaia, Russian and Soviet Film Adaptations of Literature, 1900-2001, Screening the Word, Curzon, 
Editura, Routledge, 2005. 

https://www.jstor.org/stable/44018611
https://www.jstor.org/stable/44018611
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agitaționiste), care urmau să devină o caracteristică obișnuită a cinematografiei 

sovietice timpurii, au fost prezentate în toată țara cu ajutorul cinematografelor 

mobile special echipate și a celebrului „Agit-trenuri”, destinat pentru zona 

rurală sub conducerea M.I.Kalinin în aprilie 1919.5 

Atributul citat universal de Anatoli Lunacearski lui Lenin, primul 

Comisar al Poporului pentru Instrucția Publică, responsabil de sectorul 

specializat pe cultură și educație afirma faptul că cinematograful a fost, pentru 

sovietici, cea mai importantă dintre arte fapt datorat atenției oferite de către stat 

în solicitările nevoilor industriei. 

Marile variații culturale, istorice și religioase din diferite părți ale Uniunii 

Sovietice aveau un impact asupra imaginilor femeilor prezentate pe ecran. 

Lynne Attwood, în „Red Women on the Silver Screen” în prima parte a cărții sale, 

realizează o analiză în care se observă faptul că femeile, cinema-ul și societatea, 

oferă un cadru foarte sugestiv în vederea modului în care sovieticii au căutat să 

legitimeze ascensiunea Partidului Comunist a putere, în vederea combaterii prin 

filme a posibilelor critici care ar evoca insuficiența puterii partidului. Totodată 

autorul, analizează schimbările în drepturile și obligațiile femeilor în diferite 

perioade din istoria țării și rolul cinematografului atât în reflectarea, cât și în 

propagarea acestor schimbări.6 

Al doilea val de filme s-a preocupat de istoria mișcării revoluționare din 

Rusia și de lupta revoluționară din alte țări. Printre peliculele reprexentative s-

au numărat cele două filme ale lui Pudovkin, Mama din 1926 și Potomok Chingis-

khana (Urmașul lui Ginghis-Han) din 1928. Grigori Kozintsev și Leonid Trauberg 

S.V.D , The Club of the Big Deed, realizat în 1927, bazat pe Răscoala Decembristă 

din 1825, în timp ce filmul New Babylon (Noul Babilon), regizat în 1929, se ocupa 

de Comuna de la Paris din 1871. Fantoma care nu se mai întoarce, realizat 1929, 

înfățișa o situație revoluționară într-un cadru sud-american. Iacov Protazanov a 

regizat Vulturul alb, în 1928, în jurul evenimentelor din 1905. Toate aceste filme 

au servit în plasarea Revoluția din Octombrie în ceea ce aparent a fost un context 

istoric legitim și coerent.7 

Dacă istoria și istoriografia sunt văzute ca procese, atunci se consideră că 

niciun eveniment istoric nu poate fi văzut izolat și nici o singură perioadă 

istorică exclusă din perioadele precedente și succesive de echivalentul istoric al 

                                                           
5 Natalia Nussinova, The Soviet Union and the Russian émigrés în Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford 

History of World Cinema, Oxford University Press, 1996, pp. 166-168. 
6 Lynne Attwood (ed.), Red Women on the Silver Screen: Soviet Women and Cinema from the Beginning to 

the End of the Communist Era, Editura Pandora, 1993, pp.11-13. 
7 Richard Taylor, The politics of the Soviet Cinema. 1917-1929, Londra, Cambridge University Press, 

1979, pp. 96-98. 
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unei perdele erudite de fier. La urma urmei, am argumentat în altă parte 

împotriva periodizării rigide a subiectului însuși. Rezultă așadar că reevaluarea 

istoriei cinematografiei sovietice nu este ceva care a apărut din senin, mai mult 

decât au procesele de glasnost și perestroika care au accelerat acea reevaluare.8 

 Sfârșitul Războiului Rece a îmbunătățit accesul la surse arhiviste 

sovietice interzise anterior, în același timp în care istoricii au devenit din ce în ce 

mai interesați de rolul culturii în relațiile de stat. În domeniul istoric în 

ansamblu, un accent pe imagini și percepții a dobândit un impuls, iar în istoria 

sovietică aceste tendințe mai mari sunt vizibile atât în centrul atenției asupra 

subiectivității sovietice, cât și a unei curiozități reînnoite despre ceea ce au crezut 

de fapt sovieticii despre sistemul sovietic și despre lumea exterioară. Registrul 

arhivistic sovietic dezvăluie serioase încercări de a controla și manipula 

percepțiile Statelor Unite în Uniunea Sovietică. Ideologia, propaganda și relațiile 

culturale au jucat un rol important, deoarece anti-americanismul sovietic 

depindea în mare parte de canalele culturale.9 

 

Studiu de caz: 

Sergei Eisenstein și filmele Ivan cel Groaznic respectiv Crucișătorul 

Potemkin 

Născut din părinți cultivați, din clasa de mijloc, la Riga în 1898, Serghei 

Eisenstein a studiat, întâi, ingineria. În 1917 a participat la Revoluția Rusă 

punându-și cunoștințele științifice și talentul artistic la dispoziția bolșevicilor. 

Anul 1923 aduce în primplanul carierei lui Eisenstein, scrierea „Manifestului 

atracțiilor” regizând totodată o piesa de teatru, Destulă simplitate în fiecare 

înțelept din secolul XIX, montată ca un circ, și filmul Jurnalul lui Glucov.10 

Având în vedere filmele sovietice de montaj în scopuri propagandistice, 

Eisenstein a reușit prin juxtapunerea imaginilor și selectarea cu grijă a 

compoziției lor, o încercare de stimulare a gândirii și emoțiilor. Primul său film 

Greva conține multe exemple de acest tip inclusiv o secvență în care face o 

comparație între măcelărirea muncitorilor și cea a animalelor. 

Nerăbdător să scape de ceea ce descriseseră ca „formalism” criticii teoriei 

montajului sovietic, au condamnat public opera lui Eisenstein. Stalin ia mai 

                                                           
8 Richard Taylor and Ian Christie, Introduction Entering the film factory în Richard Taylor and Ian 

Christie, Inside the Film Factory. New Approaches to Russian and Soviet Cinema, New York, Routledge, 2001, 
pp.1-7. 

9 Rósa Magnúsdóttir, Enemy Number One. The United States of America in Soviet Ideology and Propaganda, 
1945-1959, Oxford University Press, 2018, pp.1-17. 

10 Sorin Șerb, Ilieș Câmpeanu, Filmul-regizori, genuri capodere. De la origini la al Doilea Război Mondial, 
Editura Litera, București 2010, p. 60. 
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acordat o șansă oferind posibilitatea să realizeze filmul Alexander Nevski. Filmul 

respectiv nu aveau intrigă foarte complicată fiind vorba despre un erou țăran 

foarte prietenos astfel că Eisenstein aderând la stilul sovietic, a reușit totuși să se 

strecoare cu vechile sale tehnici de montaj.11 

Crucișătorul Potemkin12 a apărut în momentul în care cei mai buni dintre 

intelectualii pre-revoluționari au fost profund afectați de toate marile și noile 

lucruri aduse în viață de clasa muncitoare victorioasă.13 

Având în vedere un sinopsis al acestui film, acesta este bazat pe răscoala 

marinarilor ruși împotriva comandanților aflați la bordul navei de luptă 

Potemkin, acțiunea petrecându-se în timpul Revoluției din 1905.Însă victoria lor 

a fost de scurtă durată, în vederea încercării lor de a face din populația Odessei 

un puternic front revoluționar. Faptul este datorat cazacilor care acționează în 

urma ordinelor primite de a risipi insurgenții și a stinge spiritul revoluționar 

care ar duce în cele din urmă la ascensiunea comunismului. 

Filmul, împărțit în cinci acte evidențiază modul original de expunere al 

poveștii în stilul lui Eisentein. În primul capitol, „Oameni și Viermi”, este 

demonstrată flagranta maltratare a marinarilor la mâna ofițerilor lor, în timp ce 

a doua, „Drama pe Quarterdeck”, prezintă răzvrătirea reală și sosirea navei la 

Odessa. „Apel la morți” stabilește solidaritatea cetățenilor din Odessa cu 

insurgenții iar cea de-a patra secvență, „Treptele Odesei”, înfățișează masacrul 

cetățenilor, care aduce filmul în referințele cinematografice mondiale datorită 

modului de a nu oferi un personaj central și a scenelor ca mama care are grijă de 

soldați. Concluzia filmului, este reprezentată de „Întâlnirea escadronului”, în 

care, la bordul navei, cetățenii din Odessa solicită marinarilor să facă echipă cu 

armata într-o rebeliune activă și deschisă împotriva țarului.  

Într-adevăr, materialul tematic al filmului este destul de simplu, datorită 

în parte condițiilor istorice ale producției sale. Eisenstein a regizat filmul „Ivan 

cel Groaznic” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când a servit în mare 

parte ca propagandă patriotică.14 

Probabil că această abordare a apărut datorită situației lui Eisenstein; el a 

fost forțat să producă un film suficient în interiorul realistului socialist pentru a 

                                                           
11 Pentru descrierea trecutului lui Eisenstein înainte de filmul Ivan cel Teribil, vezi capitolul : 

Eisenstein’s Career before Ivan din cartea lui Joan Neuberger, Ivan the Terrible.The Film Companion,Editura 
I.B.Tauris, 2003, pp.4-11. 

12 Engleză- Battleship Potemkin, original (rusă): Bronenoseț Potiemkin. 
13 Luda Schnitzer, Jean Schnitzer, Marcel Martin, Cinema in Revolution. The Heroic Era of the Soviet Film, 

Londra, Editura Hill and Wang, 1973, p. 128. 
14 Thompson Kristin, Ivan the Terrible: a neoformalist analysis, Princeton University Press, 1981, p.8. 
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fi acceptabil pentru autorități, cu toate acestea înclinațiile sale teoretice erau în 

cea mai mare parte în direcția opusă.15 

Mulți spectatori din Uniunea Sovietică și din alte părți au crezut că, în 

timp ce Ivan cel Groaznic conținea mult interes estetic, conținutul său nu era 

altceva decât o piesă de propagandă stalinistă. Dar o vizionare atentă a filmului, 

susținută de propriile note de producție ale lui Eisenstein și memoriile 

oamenilor implicați în filmare, arată că a putut să folosească convențiile politice 

și estetice ale realismului socialist stalinist pentru a contesta valorile și practicile 

pe care le-au aplicat. Filmul rezultat este opera unui mare artist care navighează 

în apele trădătoare ale politicii culturale staliniste, deși cu succes mixt.16 

Pentru istoricii de astăzi, problema aflată în joc nu este exactitatea 

portretului lui Ivan cel Groaznic al lui Eisenstein, ci dacă conceptul de istorie 

înscris în secolul al XVI-lea ne poate ajută să înțelegem portretul de putere al 

filmului și modul în care tirania și teroarea ar putea fi concepute în Uniunea 

Sovietică în anii `40, gândirea istorică a lui Eisenstein este serioasă și nuanțată. 

Drept urmare, și în ciuda licenței sale artistice, Ivan cel Groaznic ne oferă o rară 

meditație în epoca stalinistă asupra ciclurilor violenței și despotismului din 

istoria rusă care ar trebui să intereseze toți istoricii moderni.17 

În urma diferențelor de opinie identificate în cea ce privește susținerea 

filmului, partea I din Ivan cel Groaznic câștigă Premiul Stalin însă partea a II-a 

și a III-a vor ajunge a fi interzise fie datorită inacurateții istorice invocate ca 

motiv principal de către autoritățile de cenzură, fie din asemănările puternic 

evidențiate în ceea ce privește realitățile regimului stalinist și acțiunea filmului.18 

 

Andrei A. Tarkovski și filmul Andrei Rubliov 

Născut în 1932 Andrei Arsenievici Tarkovski a câștigat chiar de la primul 

său film, Copilăria lui Ivan, Leul de Aur la Festivalul de la Veneția. Limbajul 

vizionar și liric al lui Tarkovski n-a fost acceptat total în patria sa. Dacă debutul 

său a avut o viziune socialistă, următoarele sale filme au devenit tot mai 

inovatoare și mai lipsite de compromisuri. În ciuda unei reputații crescânde în 

străinătate a trebuit să se confrunte cu obstacolele serioase în URSS. 

                                                           
15 Idem. p. 67. 
16 Joan Neuberger, Ivan the Terrible, The Film Companion, Editura I.B.Tauris, 2003, pp.23-25. 
17 Idem., Sergei Eisenstein’s Ivan the Terrible as History, în The Journal of Modern History Vol. 86, nr. 2 

iunie 2014, pp. 295-334, The University of Chicago Press,  https://www.jstor.org/stable/ 
10.1086/675483 (accesat la 23.05.2020) 

18 Maureen Perrie, The Cult of Ivan the Terrible in Stalin's Russia, Palgrave Mcmillan,2001, pp. 169-174. 

https://www.jstor.org/stable/10.1086/675483
https://www.jstor.org/stable/10.1086/675483
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În cazul lui Andrei Rublev până în 1969, provocările aduse preconcepțiilor 

noastre complementare sunt extraordinar de stridente. Mai bine de trei ore, 

protagonistul principal nu face decât să observe. 

„As for the historical side, we wanted to make the film as if we were dealing with 

a contemporary. And so the historical facts, people, artifacts, had to be seen not as the 

stuff of future memorials, but as something living, breathing, even every day.”19 

Realizarea unui film biografic al unui personaj istoric impune anumite 

așteptări asupra narativului, cum ar fi o progresie liniară din copilărie până la 

moarte și un accent pe realizările remarcabile ale persoanei. Într-una din primele 

sale declarații despre Andrei Rublev, Tarkovsky și-a declarat cu îndrăzneală intenția 

de a contesta aceste convenții și de a căuta un nou tip de narativ.20 

Controversatul portret al unui pictor medieval de icoane a fost interzis în 

Uniunea Sovietică și a fost prezentat doar pe piața internațională în 1971 luând 

un premiu la Cannes. Tarkovski își sintetiza filmul astfel :„artistul nu lucrează în 

condiții ideale. Dacă ele ar exista, opera sa,n-ar mai fi… Artistul există pentru că lumea 

nu e perfectă... Arta s-a născut dintr-o lume prost concepută. Asta este tema și în Andrei 

Rubliov”.21 

 

Cinematografia spațiului est-european 

În filmele din Europa de Est, istoria devine mai mult decât o simplă 

evocare a trecutului. Este o manieră de discurs, în care cineastul prin prezentarea 

evenimentelor din trecut, transmite publicului realitățile istorice impuse de către 

regim invocând realitățile de care trebuie să se preocupe societatea. 22 

David W. Paul, afirmă în lucrarea „ Politics, Art and Commitment in the East 

European Cinema” faptul că cineastul a devenit istoric prin prisma împrumutului 

de teme istorice ce au fost ecranizate și care au rezultat în bucuria publicului. În 

acest sens, cineaștii Europei de Est au fost atrași și de teme istorice. Un exemplu 

în acest sens este regizorul ungar Miklós Jancsóce a realziat filme reprezentând 

eveniment istorice ca războiul civil rus din 1917 în filmul The Red and the White, 

sau despre revoluția din 1848 din Ungaria împotriva coducerii casei de 

Habsburg, eveniment ecranizat prin filmul The Round-Up din 1966. Exemple în 

ceea ce privește relatarea unor momente din istoria națională se pot regăsii și în 

                                                           
19 Andrey Tarkovsky, Sculpting in Time: Tarkovsky The Great Russian Filmaker Discusses His Art, Editura 

University of Texas, 1989, P. 35. 
20 Robert Bird, Andrei Tarkovsky. Elements of cinema, Reaktion Books, Londra, 2008, pp.12-23. 
21Sorin Șerb, Ilieș Câmpeanu, Filmul-regizori, genuri capodere. Cinematografia postbelică, Editura Litera, 

București 2010, pp.284-285. 
22 Frantisek Daniel, The Czech Difference în David W. Paul (ed.), Politics, Art and Commitment in the East 

European Cinema, Londra, The Macmillan Press, 1983, p.58. 
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filmul Marketa Lazărova din 1966 regizat de František Vláčil ce prezintă momente 

din epoca medievală sau ecranizarea unor momente din timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial în The Battle on the Neretvad espre lupta partizanilor 

iugoslavi regizat de Veljko Bulajić în 1969.23 

Cinematografia Europei de Est a produs epopei istorice de amploare, de 

obicei, folosindu-se de episoade din istoria țării respective, ca de exemplu, 

Knights of the Teutonic Order al lui Aleksander Ford din 1960, sau Jerzy Hoffman 

și Colonel Wolodyjowski din 1969 și Deluge din 1973, sau LudmilStaikov și filmele 

Asparukh din 1981și Time of Violence din 1988. 

Aceste producții implicau recuzite și costume elaborate și mii de articole 

extra angajate în scene de luptă grandioase cu cavalerii și artilerii. În cadrul 

industriei cinematografice centralizate, regizorii aveau de obicei armata la 

dispoziție, iar superproducțiile nu erau la fel de scumpe precum în Occident. 

Alte filme au explorat istoria ca un concept metaforic cum ar fi MotherJoan of 

theAngels din 1960 și Pharaoh din 1966regizate de Jerzy Kawalerowicz, sau 

Saragossa Manuscript al lui Wojciech Has, din 1965 sau alegoria lui András Jeles 

în The Annunciation, regizat ]n1988. Spiritul Austro-Ungariei a atras și regizorii 

din Europa Centrală, iar acesta este surprins în mod remarcabil de István Szabó, 

în Colonel Redl (1985).24 

În timp ce realismul socialist a devenit rapid ortodoxia dominantă în 

blocul sovietic postbelic al țărilor din Europa de Est, mulți producători de film 

din aceste țări au încercat totuși să treacă de limitele ortodoxiei oficiale încă de 

la început. Acest lucru a fost vizibil în special în perioada de dezgheț, când au 

început să apară filme importante în Cehoslovacia, Polonia și Ungaria. Dintre 

acestea trei, cea mai semnificativă din punct de vedere al dezvoltării 

cinematograf realist critic a fost Polonia, iar cel mai important regizor care a ieșit 

din „Școala Poloneză” din anii 1950 a fost Andrzej Wajda. Trilogia filmelor lui 

Wajda: Pokolenie (A Generation, 1954), Kanal (1957) și Papiaodiament (Ashes and 

Diamonds, 1959) se concentrează pe activitățile rezistenței poloneze ne-

comuniste în timpul celui de-al doilea război mondial și sărbătorește rezistența 

în moduri ceea ce contrazicea dogmele oficiale de atunci ale Partidului 

                                                           
23 David W. Paul (ed.), Politics, Art and Commitment in the East European Cinema, Londra, The 

Macmillan Press, 1983, pp.19-20. 
24 Peter Lev and Dina Iordanova, Eastern european cinema în Journal of Film and Video, Vol. 51, nr. 1, 

iunie-august, 1999, pp. 56-76, University of Illinois Press, https://www.jstor.org/stable/20688210, accesat 
în 02.06.2020. 
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Comunist Polonez. Kanal se bazează, în special, pe stilistica realistă poetică în 

evocarea sa claustrofobă a războiului de gherilă subteran.25 

În mod evident, pe fundalul Războiului Rece, valurile masive de simpatie 

străină pentru mișcarea de opoziție poloneză ar putea fi la fel de bine percepute 

ca un alt epifenomen al concurenței ideologice între Vestul „liber” și Estul 

„autoritar”. 

În timp ce subiectul reuniunii familiei și poziția minorităților etnice au 

devenit subiecte mult dezbătute în anii 1980, realizatorii europeni, atât cu și fără 

origini de migrani, și-au îndreptat din ce în ce mai mult atenția asupra descrierii 

migrației ca fenomen de grup, marcat de loialități familiale, tensiuni 

intergeneraționale și apariția treptată a comunităților etnice ale diasporei. Dacă 

prima jumătate a anilor '80 s-a rotit în mare parte în jurul imigranților polonezi 

care apar de cealaltă parte a Cortinei de Fier pe fundalul „crizei poloneze”, 

atunci mijlocul deceniului a marcat trecerea de la povești de actualitate la 

producții și perioade inspirate de istorie.26 

În cele din urmă, un alt exemplu semnificativ de legare a dimensiunii 

istorice și de actualitate a migrației în perioada de la sfârșitul Războiului Rece 

este oferit de debutul britanic al lui Mike Figgis, și filmul său Stormy Monday din 

1988. Amplasat la Newcastle la sfârșitul anilor 1980, se concentrează pe 

încercările unui om de afaceri corupt american Cosmo, interpretat de Tommy 

Lee Jones, de a aranja un contract lucrativ de dezvoltare a terenurilor în regiunea 

slab dezvoltată economic din nord-estul Angliei. El intră într-un conflict cu un 

proprietar local al clubului de jazz (Finney, interpretat de Sting), care refuză cu 

încăpățânare să-și vândă clubul investitorilor americani. Acest fir narativ este 

introdus și dezvoltat într-o secvență remarcabil de lungă de sărbători etnice 

(inclusiv discursuri poloneze, bucătărie, muzică și dansuri), în centrul 

comunității poloneze din Newcastle. În timp ce a dus spectatorul înapoi în anii 

de formare ai diasporei poloneze în Marea Britanie, decontarea postbelică a 

diasporei poloneze pe pământ britanic, romantismul înflorit între reprezentanții 

„unei singure Polonii” și „cealaltă Polonia” indică, de asemenea, o posibilă 

reconfigurare a alianțelor europene din epoca Gorbaciov, când Blocul de Est a 

început să se dezintegreze.27 

Istoria stalinizării Ungariei a fost articulată în mod similar, ca o istorie a 

victimelor, în același mod în care istoria Europei Centrale a fost scrisă în ultimele 

                                                           
25 Ian Aitken, European Film Theory and Cinema. A Critical Introduction, Edinburgh University Press, 

2001, pp.223-225. 
26 Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European Film.1918–2017, Palgrave Macmillan,2019, 

pp.146-148. 
27 Ibidem. pp.150-153. 
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două secole ca o istorie a națiunilor mici și fără apărare în fața superputerilor. 

Reproșul lui Meszáros prin film, pare să sugereze că stalinismul a fost posibil și 

datorită faptului că și comuniștii din generația lui Dezső nu au rezistat în mod 

corespunzător, așa cum o vor face ungurii mai tineri în 1956. Ea sugerează că 

manuscrisul Dezsőo însoțește pe Juli până pe patul său de moarte, cu speranța 

că îl va citi, îl va face public într-o zi și va dezvălui ceea ce ea crede că sunt câteva 

adevăruri relevante despre istoria mișcării, este un text scris în stilul unui limbaj 

melancolic al intelectualilor de stânga dezamăgiți (din anii 1950 până în anii 

1980), învinovățind istoria pentru propriile neajunsuri personale și colective.  

 

Concluzii 

Diary for My Childrens din 1984 regizat de Márta Mészáros este din nou 

foarte bine clasat ca film istoric. Distanța dintre timpul povestirii și timpul 

complotului este cea mai lungă. În consecință, este și cel mai reflexiv, în sensul că 

reprezentarea lui din trecut este articulată cu o metodă asumată. Metoda folosită 

de Mészáros este sugerată în titlul filmului. Jurnalele sunt scrieri fragmentare și 

structuri deschise. Deoarece sunt fragmentare, nu trebuie să se supună retoricii 

scrisului istoric, ale cărui structuri închise ar putea crea iluzia că adevărul despre 

un anumit timp și loc a fost complet reflectat în reprezentarea sa.28 

Concluzionând, cinematografia internațională definește evoluția relațiilor 

între state ce poate fi demonstrată prin abordările cinematografiei din perioada 

interbelică spre exemplu, în care realizatorii de film făceau schimb de idei și 

metode pentru realizarea filmelor. Perioada celui de-al Doilea Război Mondial 

și anii premergători lui, au însemnat o nouă metodă de a transmite publicului, 

mesajul dorit de stat, folosindu-se astfel evenimente istorice în care statele în 

conflict ce ordonau realizarea filmelor propagandistice, evocau în filmele de 

propagandă rolul negativ al statului advers. 

                                                           
28 Constantin Pârvulescu, Orphans of the East: Postwar Eastern European cinema and the revolutionary 

subject, Indiana University Press, 2015, pp.124-128. 
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Abstract: The Spanish Civil War was one of the biggest military affairs of the 

interwar period. Even though it was fought on Spanish soil only, it had great effects on the 

international relations. The news of the Spanish pronunciamiento was a shock for the 

international opinion and soon became a regular point on the agenda of the different local 

Parliaments. The intervention of the totalitarian regimes, the evolution of the Spanish affairs 

and most importantly, its effects on the evolution on the course of the international relations 

were subject of long discussions in the British Parliament. The aim of this article is to present 

and analyze one of Britain's greatest politicians, Sir Winston Churchill's attitude toward 

the Spanish Civil War. The article offers the readers an introduction on the Spanish situation 

before the Civil War, as well as Great Britain's reaction, but the emphasis lies on the 

Churchill's writings and discourses about Spain. What was Churchill`s point of view about 

the events in the Iberian Peninsula? What was his attitude towards his government's policy? 

Did he approve it or was he against it? These are the central questions of which the present 

article wants to find answers.  

Keywords: Spanish Civil war, Non-Intervention Committee, Great Britain, 
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Istoria perioadei interbelice este înțesată din multiplele incidente locale 

care au prevestit izbucnirea următoarei conflagrații mondiale. Nici nu erau 

ratificate Tratatele de la Paris menite să înceteze violența cauzată de Primul 

Război Mondial, când conflictele locale au resărit în anumite zone ale 

mapamondului. Începând cu Războiul Civil Rus (1917-1922), continuând cu 

invadarea Etiopiei de către Italia mussoliniană în 1935, Războiul Civil din Spania 

(1936-1939) și Războiul Nipono-chinez (1937-1945), toate aceste evenimente 

sângeroase au demonstrat lumii fragilitatea păcii perioadei interbelice. Scurta 

perioadă de pace între cele două ciocniri mondiale a fost zguduită de 

nenumărate evenimente violente stârnite din cauze diferite, economice, sociale 

                                                           
 Doctorand, Școala doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, Universitatea de Medicină, 
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și politice. Climatul tensionat după 1918 a favorizat ascensiunea totalitarismelor 

atât de stânga cât și de dreapta. Deși epicentrul ideologiilor extremiste a fost 

Bătrânul Continent, putem observa cum diferite dictaturi au răsărit și în afara 

Europei. Ideile după care dictatorii s-au ghidat, au perturbat pacea și relativa 

stabilitate în aproape toate colțurile lumii. Cei 21 de ani dintre armistițiul 

german și atacul Germaniei asupra Poloniei au cunoscut violențe și distrugeri 

care au prevestit ororile ce urmau să bântuie întreaga lume timp de cinci ani. 

Momentele cruciale ale perioadei interbelice au avut ca și caracteristică 

implicarea dierctă sau indirectă a reprezentanților ideologiilor totalitare ale 

secolului XX. Bolșevismul și-a dezvăluit primele semne ale monstruozității sale 

în contextul Războiului Civil Rus; Mussolini a invadat Etiopa; Războiul Civil din 

Spania a fost prologul ciocnirii dintre cele două totalitarisme antitetice, iar 

războiul din Extremul Orient menționat a fost rezultatul politicii imperialiste, 

agresive al conducerii extremei-dreapte japoneze. Imediat după venirea la 

putere a lui Hitler și a nazificării Germaniei, lumea a cunoscut setea de putere și 

brutalitatea forței pe care o folosea. Programul de reînarmare, tratamentul 

discriminatoriu și violent la adresa minorităților, existența taberelor de muncă 

forțată, invadarea zonei demilitarizate Renania și acțiunile diplomatice forțate, 

precum Anschluss-ul sau alipirea zonei Sudete erau dovada clară a intențiilor 

nepașnice ale Germaniei hitleriste. În timp ce statele totalitare își arătau 

dezinteresul, indiferența și cinismul față de viața umană în numele țelului 

suprem, democrațiile se uitau stupefiate la forța lor și la încălcările flagrante ale 

tuturor convențiilor internaționale în care erau angjate, menite să evite repetarea 

repulsiilor comise de Marele Război. 

În 1936 lumea era în pragul unui nou război. Deși acum știm cât de 

aproape erau de un nou sfârșit, sfârșitul păcii, al ordinii, al echilibrului, atunci 

încă exista speranța ca aventurile lui Hitler și ale lui Stalin, ale fascismului, ale 

nazismului și ale comunismului pot fi frânate sau ținute sub control, însă 

evenimentele internaționale păreau să prevestească eșecul politicii urmărite de 

Londra. În 1936 Hitler, printr-o lovitură de teatru, a invadat zona demilitarizată 

Renania, iar cum statele democratice nu au oferit un răspuns prompt, drumul 

dictatorului nazist fusese ușurat. În Uniunea Sovietică a început purgatoriul 

nomenclaturii, marea epurare, care a dus la moartea a numeroase de persoane. 

Paralel, Italia fascistă ducea un război pe teritoriu african. Economia mondială 

era în depresie, societățile similare unui cuib de viespi, receptive la discursurile 

liderilor totalitari sau autoritari care ofereau alinare rănilor cauzate de efectele 

Tratatelor de la Paris și ale crizei economice. 
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19 iulie 1936. Lumea tensionată a fost zguduită de vestea puciului militar 

împotriva Guvernului Republican Spaniol. Cu o zi în urmă, pe 18 iulie, un grup 

de militari din Protectoratul Spaniol din Maroc, printre care Francisco Franco, 

viitorul El Caudillo, și Emilio Mola, printr-o lovitură de stat au plănuit 

răsturnarea guvernului de la Madrid. Inițial însuși răsculații au crezut că 

„aventura” lor urma să se termine rapid fie prin reprimarea puciului, fie prin 

victoria lor rapidă, aceasta s-a transformat într-un război fratricid de trei ani1.  

Încă de la început puterile externe au intervenit în război, ceea ce a 

pecetluit destinul conflictului. De pildă, ajutorul prestat de Roma și de Berlin 

trupelor naționaliste, adică răsculaților, a ușurat trecerea Strâmtorii, transferând 

astfel el pronunciamiento în Peninsula Iberică. Statele în fruntea cărora se afla o 

conducere de extremă- dreapta au îmbrățișat rapid cauza naționaliștilor, în timp 

ce Uniunea Sovietică a oferit ajutor Guvernului Republican de coloratură de 

stânga (din care făcea parte și Partidul Comunist Spaniol), iar cele două state 

europene democratice importante, Franța și Marea Britanie au adoptat o 

atitudine pasivă. Deși inițial Guvernul parizian a lui Leon Blum a venit în 

ajutorul Madridului în fruntea căruia se afla un executiv similar din punct de 

vedere ideologic (atât în Spania cât și în Franța conducerea era compusă din 

membrii Frontului Popular), atitudinea Marii Britanii de a rămâne distanți de 

evenimentele spaniole a evitat ca Parisul să ofere ajutor semnificativ 

republicanilor. Londra a preferat să lase chestiunea spaniolă la nivelul 

spaniolilor, a urmărit să țină conflictul în cadrul granițelor Spaniei. Pasivitatea 

politică nu a însemnat însă că politicienii sau opinia publică engleză nu și-a 

format propria părere. Printre aceștia se găsea și Winston Churchill. Viitorul 

premier al Marii Britanii a urmărit cu interes evoluția situației spaniole deoarece 

era primul eveniment de mare anvergură în care doi beligeranți mânați de cele 

două ideologii opuse ale epocii s-au ciocnit pe câmpurile de bătălii. Era un fel de 

repetiție a ceea ce urma să aibă loc între 1939-1945, eveniment în care Churchill 

urma să joace un rol pivot. Articolul de față urmărește atitudinea lui Winston 

Churchill față de Războiul Civil Spaniol prin analiza publicațiilor sale pe 

marginea acestei teme. Însă considerăm că este oportun să marcăm întâi 

principalele aspecte ale evoluției situației interne spaniole care au dus la puciul 

din iulie 1936. 

Spania, imperiul de altădată unde soarele nu apunea niciodată, după 1898 

a pierdut ultimele rămășite din imperiul colonial extra-european. În acest an a 

avut loc Războiul hispano- american, care s-a soldat cu înfrângerea rușinoasă a 
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continuare se va cita ¿Por qué la República perdío la Guerra?) 
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Spaniei, în urma căruia a pierdut Cuba, Puerto Rico și Insulele Filipine, care și-

au proclamat independența intrând sub protectoratul Statelor Unite2. Spania a 

încetat să mai fie o putere de rangul întâi, a trecut pe poziția secundă, fără s ca 

actor internațional. „Este o națiune muribundă‟3, declara secretarul Foreign 

Office-ului.  

În ajunul declanşării Primului Război Mondial, Spania a optat pentru 

neutralitate, fiind motivată în primul rând de interesele ei pentru Maroc şi 

pentru strâmtoarea Gibraltar, şi în al doilea rând, un motiv mai pragmatic, slaba 

dezvoltare şi pregătire a industriei sale de război4. Neutralitatea Spaniei în 

general, a avut efecte pozitive, mai ales în domeniul economiei. A însemnat 

relansarea și modernizarea economică prin protejarea industriilor şi resursele 

existente, respectiv prin comerțul cu statele beligerante5.  

În ciuda avantajelor, anumite probleme sociale au răsărit, chiar dacă nu pe 

fondul efectelor directe ale Marelui Război. În contextul dificultăților, Miguel 

Primo de Rivera în data de 12 septembrie 1923 a lansat o proclamație „către țară 

și către armatăˮ prin care a anunțat formarea unui corp militar, pe un timp limitat, 

cu scopul restabilirii și menținerii ordinii publice „ până se vor naște oameni drepți 

și înțelepțiˮ6. La 15 septembrie 1923 regele Alfonso al XIII-lea a fost nevoit să-l 

numească pe de Rivera președintele executivului și l-a însărcinat cu guvernarea 

țării.7. Prin urmare, lovitura de stat a fost consumată. Miguel Primo de Rivera a 

introdus o dictatură militară, care a durat șapte ani. În momentul loviturii de 

stat, nimeni nu s-a opus lui Primo de Rivera, membrii Cortesului nu au dovedit 

nicio rezistență.  

Deși a încercat să remodeleze societatea spaniolă și să ofere economiei 

spaniole o regenerare, sistemul lui a început să cunoască opozanți începând cu 

1928. Chiar dacă în 1926 a obținut o victorie importantă în Marocul spaniol, 

sistemul a început să fie contestat. În 1928 a avut loc a depreciere acută a pesetei, 

iar intervenția militară în Maroc a cauzat o criză gravă în Spania peninsulară 8. 

Faza finală a dictaturii s-a accentuat în 1929. Succesul anterior a devenit istorie, 

iar nemulțumirile au crescut. Bolnav de diabet, Primo de Rivera nu a fost în stare 

să introducă reforme și nici nu a fost capabil să mențină ordinea9. În ianuarie 

                                                           
2 Vidrașcu și fiii,  Marea istorie ilustrată a lumii, vol. V, Litera Internațional, București, 2008.,  p. 55 
3 Tusell, Javier, Historia de España en el siglo XX, Taurus, Madrid, 1998, p. 96 
4 Ibidem, pp.99- 100 
5 Ibidem, pp. 103-104 
6 Perez, Joseph, Perez, Joseph, Istoria Spaniei, Ed. Artemis, București, 2007, p. 686 
7 Ibidem, p. 687  
8 Ibidem 
9 Tusell, Javier, op.cit. p. 196 
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1930, regele a preluat puterea, dar Spania nu rămânea mult timp monarhie, 

deoarece alegerile din aprilie 1931 au adus proclamarea celei de-A Doua 

Republici Spaniole10. 

Tânăra Republică a fost supusă atacurilor încă de la început. Deja în 1932, 

dreapta, în frunte cu generalul Sanjurjo, a intenționat să consume o lovitură de 

stat, un proninciamiento, dar care nu a avut succes decât la Sevilla, însă la Madrid 

a eșuat, participanții fiind11. Anul 1934 a fost cuprins de o serie de evenimente 

care au demonstrat că societatea spaniolă era un butoi cu pulbere care putea să 

explodeze în orice moment. Liderii de la stânga, Largo Caballero, Indalecio 

Prieto, sindicatul UGT (Uniòn General de Trabajadores), partidul PSOE (Partido 

Socialista Obrero Español), au început pregătirile unei revoluții naționale. Deși, nu 

a existat un consens, sau un program bine definit, sindicatele socialiste, în frunte 

cu UGT au pregătit în vara anului 1934 o grevă generală, dar care s-a dovedit a 

fi un eșec, din cauza lipsei de colaborare în cadrul sindicatelor12. În octombrie 

1934, Spania a fost martora a două revolte: din Catalonia și Asturia. Rebeliunea 

din Catalonia a fost înăbușită cu ușurință și nu a reprezentat o problemă gravă 

pentru Guvern. Nu același lucru se poate spune despre Revoluția din 

Octombrie, din Asturia, care a necesitat intervenția forțelor speciale (conduse de 

Franco) și care s-a soldat cu numeroase vieți pierdute13.  

Perioada octombrie 1934 - iulie 1936 a fost cuprinsă de teroare, tulburări, 

mișcări anti-guvernamentale. Părea că țara se scufunda în anarhie. În contextul 

dezordinii și a haosului, în iulie 1936 un grup de generali staționați în zona 

spaniolă din Maroc, declanșând astfel o revoluție împotriva Guvernului, care în 

decursul a doar câteva săptămâni s-a convertit într-un război civil sângeros, ce 

nu s-a încheiat decât în aprilie 1939. Scopul lor a fost de a destitui guvernul care 

din punctul lor de vedere, prin prezența activă a comuniștilor și anarhiștilor, a 

creat din Spania o țară dominată de haos și de instabilitate, și de a restabili 

ordinea și disciplina14.  

În momentul declanșării rebeliunii atât naționaliștii cât și republicanii au 

fost conștienți de faptul că fără suport internațional nu aveau posibilitatea să 

continuie războiul. Sursele fiecărei părți au fost limitate și nu ar fi fost capabile 

să susțină un război lung și costisitor. Pentru victorie era nevoie, printre altele, 

de o armată disciplinată, de resurse, de muniții. S-a ajuns la concluzia că aceea 
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parte va ieși învingătoare, care dispunea de aceste elemente și care reușea să 

obțină sprijin internațional15.  

Din momentul intervenției părților terțe putem vorbi despre 

internaționalizarea războiului civil, victoria uneia dintre părți depinzând de 

poziția adoptată de posibilele state aliate16. Guvernul Republican s-a sprijinit pe 

ajutorul puterilor democratice din Europa, în special cel al Franței, pe când 

Franco a apelat la marile puteri totalitare de dreapta din Europa, Germania lui 

Hitler și Italia lui Mussolini. Dacă Franco a primit ajutor însemnat survenit mai 

ales din partea Germaniei și Italiei, sprijinul sperat de republicani nu a ajuns sub 

forma, cantitatea și mai ales de la statele la care au apelat inițial. Puterile 

democratice, în special Marea Britanie, au preferat să adopte o politică de 

neintervenție, la care se va alătura pe urmă și Franța. 

Franța și Marea Britanie au fost țările la care republicanii au apelat și de la 

care au sperat ajutor în momentul declanșării revoltei. Marea Britanie, alături de 

Franța, a supravegheat menținerea sistemului versaillez și a dorit să evite sub 

orice formă declanșarea unui nou război mondial. În momentul în care 

reprezentanții spanioli au apelat la Londra, guvernul conservator a lui Stanely 

Baldwin și Neville Chamberlain17 a precizat clar că nu va sprijini Republica 

spaniolă18.  

Poziția Marii Britanii a fost diferită față de cea a Franței. Franța a avut 

relații mai strânse cu Spania, dată fiind și proximitatea geografică, Marea 

Britanie fiind mai departe de câmpurile de luptă, deși Gibraltarul a fost sub 

autoritate engleză, și a reprezentat una din punctele strategice cele mai 

importante. Pentru Marea Britanie scopul cel mai important a fost menținerea 

securității drumului către Indii, menținerea securității colective și ale 

investițiilor engleze din Spania. La un moment dat Dacă premierul Baldwin a 

ajuns la afirmația „britanicii îi urau atât pe fasciști cât și pe comuniști și era mai bine 

dacă exista o țară în care se omorau unii pe alțiiˮ19. Marea Britanie a considerat că 

poziția cea mai bună era neutralitatea, astfel că a acceptat ideea de neintervenție 

a Franței. În data de 15 august 1936, Guvernul Regatului Marii Britanii a răspuns 

planului francez20.  

                                                           
15 Tusell, Javier, op.cit.,  p. 180 
16 Beevor, Antony, op.cit., p.83 
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18 Idem, ¿Por qué la República perdío la Guerra?, p.99  
19 Tusell, Javier, op.cit., p. 184 
20 Dașcovici, Nicolae,  Politica internațională în documente, Editura Institutul de Drept Internațional 

Public al Universității Mihăilene, Iași, 1938, p. 66 



150 

Neutralitatea Marii Britanii a fost benefică lui Franco, la fel ca întregul 

Comitet de Neintervenție. Începând cu primăvara lui 1937, naționaliștii au avut 

un reprezentant la Londra, iar din octombrie aceluiași an un reprezentant 

comercial din partea Regatului Marii Britanii în Spania naționalistă21, culminând 

cu recunoașterea, alături de Franța, a noului guvern condus de Franco în data 

de 27 ianuarie 193922.  

Expresia politicii pasive adoptate de către puterile democratice în 

momentul în care exista posibilitatea ca războiul din Spania să treacă granițele 

țării a fost crearea Comitetului de Neintervenție23. Inițiativa creării unei 

organizații care să aibă ca scop principal supravegherea mișcării ajutorului 

marilor puteri a venit din Franța. Ideea i-a aparținut secretarului general al 

Ministerului de Externe al Franței, Alexis Leger, oferind soluția pentru această 

gravă problemă. El s-a alarmat când a auzit vorbind pe prietenii săi englezi, care 

au afirmat că dacă Franța continuă să sprijine Frontul Popular spaniol, Marea 

Britanie ar putea să creadă de cuviință să se alăture puterilor care au sprijinit 

naționaliștii, Italia, Germania și Portugalia24.  

Franța nu și-a putut permite ca principalul aliat în supravegherea 

menținerii ordinii create de Tratatele de la Paris să treacă de partea puterilor 

dictatoriale, astfel a fost nevoită să adopte o atitudine care să fie în acceptul 

Londrei. Astfel, pe 2 august, Franța a trimis fiecărui stat european propunerea 

creării unui comitet menit să supravegheze evoluția situației spaniole25. 

Britanicii au salutat inițiativa francezilor și au recomandat ca un număr 

cât mai mare de state să fie invitate și să participe la acord. Franța și Marea 

Britanie, stâlpii Comitetului, s-au străduit să obțină avizul pozitiv tuturor 

guvernelor din Europa, cu precădere ale celor dictatoriale, Germania, Italia și 

Uniunea Sovietică26. Toate statele care au primit propunerea franceză au răspuns 

la ea, printre ele și țările cu regim dictatorial. Obiectivele Comitetului au fost 

evitarea trecerii războiului din Spania de frontierele țării, împiedicarea 

escaladării conflictului, obținerea de informații despre schimbul și contrabanda 

                                                           
21 Tusell, Javier, op.cit., p. 184 
22 Graham, Helen, The Spanish Civil War. A Very Short Introduction, Oxford Unversity Press, Oxford, 

2005, p. 165 
23 A se vedea: Lutyan, Brigitta, „The Non-Intervention Committee In The Spanish Civil War” în 

Iulian Boldea (edi.) 
Multiculturalism through the Lenses of Literary Discourse, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, 2019, pp. 

230-236 
24  Howson, Gerald, Armas para España. La historia no contada de la Guerra Civil española, Editura 

Peninsula, Barcelona, 2000,  p. 58 
25 Ibidem 
26 Ibidem, p. 58 
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de armament27. Totuși activitatea comitetului a constituit un eșec, deoarece, 

chiar dacă au fost aduse probe că statele violează tratatul, nu s-a luat nicio 

decizie, de frica reacției germanilor și italienilor28.  

Toate puterile dictatoriale semnatare ale Comitetului- Stalin, Hitler, 

Mussolini, Salazar- au trimis câte un reprezentant, dar acest lucru nu a însemnat 

că au respectat principiile lui. Italia spre exemplu a folosit Comitetul de 

Neintervenție pentru a șantaja Franța. Ori de câte ori a avut ocazia a adus în 

discuție posibilitatea de a interveni – în mod legal, deoarece Italia continua să 

intervină în Războiul civil- în Spania, dacă Franța oferea vreun ajutor 

republicanilor. Comitetul nu a fost un pact adevărat ci doar un acord, și nu a 

avut modalitatea și nici nu a vrut să oblige părțile semnatare să nu încalce 

principiile înscrise. Tocmai din cauza asta mulți istorici consideră Comitetul de 

Neintervenție unul din cei mai mari eșecuri diplomatice din secolul al XX-lea29. 

Situația spaniolă și Comitetul de Neintervenție a ajuns rapid pe agenda 

Parlamentului Marii Britanii. Reprezentanții englezi au dezbătut raporturile 

primite și pașii urmați. Aproape toată clasa politică și-a creat un punct de vedere 

despre chestiunea spaniolă, printre care și Winston Churchill. Asemenea opiniei 

publice engleze a fost profund marcat de vestea izbucnirii războiului din Spania. 

A urmărit și și-a exprimat părerea sa privind evenimentele spaniole, chiar dacă 

nu din postura unui ministru, dar ca membru al Parlamentului din partea 

Partidului Conservator. Pentru el a căpătat o semnificație aparte deoarece a fost 

prima ocazie în care cele ideologii extreme sub ale căror domnii nu ar fi vrut să 

trăiască s-au ciocnit pentru prima dată: „Sper ca nu va trebui să supraviețuiesc în 

lume sub conducerea vreunuia dintre guvernele divizate”30. Viitorul premier al Marii 

Britanii parcă a prevăzut că urma să conducă țara sa în războiul împotriva 

tiraniilor extremiste. În mod ironic, a fost nevoit să se alieze cu „răul cel mic” 

pentru a învinge celălalt rău. Aceasta însă nu constituie tema articolului de față. 

Ceea ce urmărim sunt publicațiile lui Churchill cu privire la evenimentele 

spaniole.  

Sir Winston Churchill a recunoscut teroarea totalitarismelor ce apăsa 

lumea și nu a ezitat în a-și exprima în mod direct dezgustul său față de bolșevism 

și față de fascism deopotrivă. În repetate rânduri și-a expus părerea sa privind 

caracterul ideologiilor extremiste care au răsărit în urma Primului Război 

                                                           
27 Ibidem, p. 166 
28 Ibidem 
29 Payne, Stanely, G., 40 preguntas, p. 82 
30 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1937/apr/14/situation-at-bilbao, data accesării 24 
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Mondial. „Războiul dus de armata rusă împotriva maimuțăriei bolșevice”31 declara în 

1918 în contextul dezbaterilor privind prezența și activitatea trupelor engleze în 

războiul civil rus de partea albilor în lupta împotriva roșilor și în același timp 

pentru evitarea răspândirii ideologiei bolșeviste dincolo de Urali. În bolșevism 

vedea tirania cea mai rea, destructivă și cea mai degradantă32. În decembrie 1925 

în cadrul unui discurs a descris o imagine esențialmente sumbră a 

bolșevismului, numindu-l o nebunie fără margini, fără hotare, care pusese 

stăpânire pe Rusia și căuta să își extindă prezența trecând granițele Rusiei 

sovietice: „Nebuniile socialismului sunt inextinabile. [...] În spatele socialismului se 

află comunismul. În spatele comunismului stă Moscova, aceea putere întunecată, 

sinistră, diabolică ce și-a făcut apariția în lume. [ ...] Acest grup de conspiraționiști caută 

în continuu să elimine toate țările civilziate și să le reducă la nivelul sărăciei în care a 

adus marele popor al Rusiei.”33 În cadrul discursurilor pe marginea evenimentelor 

ruse, a subliniat că exista o diferență între poporul rus, victima ororilor 

bolșevismului și regimul impus. Nu a ezitat să critice în mod deschis liderii 

mișcărilor care au pus în aplicare bolșevismul Troițki și Lenin: „[...] atrocitățile 

comise de Lenin și Troițki sunt incomparabil mai șocante, [...] mai numeroase decât cele 

pentru care poate fi responsabil Kaisarul.”34. În iunie 1921 l-a catalogat pe Lenin 

vinovat pentru moartea a milioane de oameni, care au fost sacrificați pentru 

impunerea ideilor exagerate ale liderului rus: „Unii oameni îl consideră pe Lenin 

deștept, dar noi suntem de acord că el a avut parte de cea mai costisitoare educație. [...] 

Probabil șapte sau opt milioane de oameni și-au pierdut viața [...] pentru a-l convinge pe 

Monsieur Lenin de rudimentele politicii sale economice. 35” Căile misterioase ale 

istoriei l-au plasat pe Churchill în fața unei situații pe care probabil și-a dorit s-

o evite: necesitatea alierii cu Uniunea Sovietică, de a fi nevoit să ocupe loc la o 

masă de negocieri alături de reprezentanții comunismului, avându-i ca 

parteneri, de bunăstarea căruia să depindă soarta propriei patrii, luptând 

împreună împotriva unei alte tiranii. „Nu a existat un oponent mai constant al 

comunismului ca mine în ultimii 25 de ani”36, dar după Operațiunea Barbarossa, 

Winston Churchill, ca șeful Cabinetului Englez, a fost nevoit să-l numească pe 

Stalin ca aliatul său. Acesta însă nu a însemnat că ar fi devenit philocomunist, dar 

                                                           
31 Gilbert, Martin, Churchill. A Life, Pimlico, Londra, 2000, p. 410 
32 Churchill, Winston (volum editat de nepoții lui Winston Churchill),  Never give in! Winston 

Churchill`s Speeches, Bloomsbury, Londra, 2013, p. 92 (în continuare se va cita, Churchill, Winston,  Never 
give in! ) 

33 Ibidem, p. 102 
34 Ibidem, p. 92 
35 Ibidem, p. 95 
36 Ibidem, p. 279 
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existența dușmanului comun a reprezentat liantul între cele două conduceri 

antitetice. Beligeranța Uniunii Sovietice alături de puterile Aliate nu a schimbat 

punctul de vedere al lui Churchill, care în continuare a văzut în comunism și 

socialism o amenințare iminentă la adresa omenirii. În 1944, chiar dacă erau 

aliați, nu s-a sfiit să-i numească pe bolșevici crocodili: „Nu uităm niciodată că 

bolșevicii sunt crocodili”37, iar mai târziu, în contextul Războiului Rece a catalogat 

socialismul drept filosofia eșecului, credința ignoranței și evanghelia invidiei38. 

Părerea sa privind nazismul era la fel de negativă ca și în privința 

comunismului. În contextul invaziei Abisiniei de către trupele fasciste italiene și 

cu un an înaintea remilitarizării Renaniei atrăgea atenția asupra pericolului 

iminent ce îl reprezenta nazismul la adresa securității și păcii mondiale: „[...] nu 

ne putem permite să vedem nazismul în actuala sa fază de cruzime și intoleranță, cu 

atâta ură și cu armele sale sclipitoare să învingă în Europa”39. În urma Crizei Sudeților 

și a alipirii zonei Sudete la al Treilea Reich, lichidând astfel Cehoslovacia, 

Churchill a clarificat că el nu era împotriva națiunii germane, pentru că 

asemenea rușilor, erau victimele unei ideologii distrugătoarea și amenințătoare 

și la adresa lor. Era împotriva nazismului, a acelei puteri „care suprima etica 

creștină, care lăuda spiritul agresivității și al cuceririi, care obținea putere și plăcere 

perversă din persecuții și care folosea cu brutalitate nemiloasă amenințarea unei forțe 

ucigașe”40. Pe Hitler l-a numite un monstru al răutății, incapabil de a fi oprit în 

planul său de a subjuga Europa. În data de 22 iunie 1941, în a doua zi de la 

invazia Uniunii Sovietice de către trupele naziste, în discursul său adresat 

națiunii engleze a caracterizat nazismul drept „[...] lipsit de toate temerile și 

principiile cu excepția răutății umane în eficiența cruzimii și ale agresiunii feroce”41. 

Precum am putut observa ilustrul om politic englez vedea în ambele 

totalitarisme barbaria, forța distructivă și amenințarea constantă atât la adresa 

propriei patrii și la Imperiul Britanic, cât și la întreaga omenire. 

Vestea izbucnirii războiului din Spania a impacientat opinia publică din 

Albion precum și pe clasa politică. Winston Churchill a urmărit cu atenție 

evoluția scenei de luptă spaniolă, care era martora primei confruntări înarmate 

ale celor două ideologii extremiste, pe care l-a considerat o piatră de hotar în 

decăderea Europei. În viziunea sa, expusă într-un articol intitulat The Spanish 

Tragedy în august 1936, în Spania a avut loc ciocnirea a două forțe: una 

reprezentată de proletariatul subdezvoltat, pasionat de greve, înfeirbântat de 

                                                           
37 Gilbert, Martin, op.cit, p. 773 
38 Churchill, Winston,  Never give in!, p. 412 
39 Gilbert, Martin, op.cit p. 546 
40 Churchill, Winston,  Never give in!, p. 181 
41 Ibidem, p. 279 
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răsturnarea instituțiilor tradiționale spaniole precum Biserica, Statul în sine, 

proprietatea privată, toate acestea conform planului lui Lenin cu scopul suprem 

de instaurarea regimului comunist. Pe de altă parte s-au aflat forțele puciste, care 

s-au revoltat împotriva haosului, a instabilității și al dezordinii create de 

comuniști și anarhiști, scopul lor fiind restabilirea ordinii, însă a unei ordini 

interpretate în mod unic, prin impunerea unei dictaturi militare42. La câteva zile 

în urma publicării acestui articol, într-o altă scriere de a sa, a captat realitatea 

obscură a situației spaniole, în care motivația sângeroasă ale ambelor părți era 

impunerea propriei viziuni prin exterminarea oponenților43.  

Majoritatea publicațiilor lui Churchill din perioada 1936-1937 pe marginea 

războiului din Spania a conținut apelul menținerii evenimentelor spaniole 

dincolo de Pirinei. În același timp a recunoscut amenințarea pe care îl reprezenta 

conflictul spaniol. Situația era una extrem de dificilă deoarece niciuna din părțile 

beligerante nu avea intenții pașnice; componența ambelor guverne avea în 

componență reprezentanți ai ideologiilor extremiste. Guvernul republican era 

practic dominat de Partidul Comunist Spaniol, considerat pe bună dreptate 

brațul extins al Uniunii Sovietice, în timp ce Guvernul de la Burgos (guvernul 

naționalist) avea în componență Falanga44. Oricine urma să obțină victoria, aceea 

victorie însemna subjugarea valorilor democratice, a libertății și a Spaniei ca stat, 

observa viitorul premier britanic45. Se năștea astfel situația dificilă de a fi nevoiți 

de a alege răul cel mic.  

Churchill a prevăzut pericolul cel îl putea crea o Spanie fascistă, 

simpatizantă și legată de Italia fascistă și Germania nazistă, în timp ce o Spanie 

cu un guvern comunist era un alt tip de amenințare ce presupunea, printre altele, 

răspândirea ideologiei comuniste în întreaga Peninsulă Iberică, prin apariția și 

întărirea comunismului în Portugalia. În cazul în care guverne comuniste ar fi 

pus stăpânire atât pe Madrid cât și pe Lisabona, nu numai că punea în pericol 

alianța istorică lusitano-britanică, dar dovadea forța comunismului ce putea 

întării crezul lui Stalin în forța ideologiei sale. Însă pentru Marea Britanie 

amenințarea iminentă reprezenta imboldul pe care comunismul francez îl putea 

                                                           
42 Churchill, Winston, , Step by Step. 1936-1939, G. P. Putman`s Sons, New York, p. 35 (în continuare 

se va cita Step by Step) 
43 Ibidem, p. 41 
44 Falanga Spaniolă, sau Falange Espanola a reprezentat partidul de extremă-dreapta spaniolă, fondată 
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primi în cazul unei victorii comuniste în Spania46. Precum am văzut, în 

momentul izbucnirii conflictului, la conducerea Parisului s-a aflat Frontul 

Popular Francez, de coloratură politică similară cu Guvernul Front-Populist 

Republican Spaniol. Dacă Partidul Comunist Francez ar fi ajuns la putere ar fi 

fost o pierdere și mai însemnată pentru Marea Britanie, deoarece acesta ar fi 

însemnat pierderea unicului aliat puternic în menținerea status-quo-ului și 

singura democrație europeană cu capacitate militară semnificativă. În urma 

recunoașterii și perceperii dificultății în care se afla Marea Britanie, Winston 

Churchill a folosit capacitatea sa oratorică și persuasivă în atragerea Franței de 

partea Angliei privind atitudinea vis-á-vis de evenimentele spaniole.  

„[...] cea mia strictă neutralitate și imparțialitate trebuie urmată de Marea 

Britanie.”47 pronunța Churchill în august 1936, în ajunul semnării și ratificării 

documentelor Comitetului de Neintervenție de către puterile europene. Într-un 

articol cu titlul intuitiv Keep Out of Spain milita ferm pentru neutralitatea strictă 

ce trebuia urmată atât de Londra cât și de Paris. În mod ironic, încă din acest 

moment a fost conștient că țările Pactului Anticomintern, Italia și Germania, 

trimiteau ajutor însemnat trupelor rebele, iar Uniunea Sovietică oferea muniții 

și suplimente prin intermediul PCI, prevestind viitorul eșec al Comitetului de 

Neintervenție, dar a chemat Franța să rămână fermă și să nu se clatine în postura 

sa de stat neutral: „Sperăm că Franța va rămâne de partea Marii Britanii. Chiar dacă 

Italia, Germania și Uniunea Sovietică încalcă neintervenția”48.  

În prima etapă a Războiului Civil, Churchill a încercat folosind capacitatea 

sa de a convinge opinia publică britanică de necesitatea păstrării neutralității: 

„[...] ce are de a face Marea Britanie cu acest război? Nu avem suficiente probleme? 

Apărarea noastră este atât de bună încât să ne permitem să intervenim?”49 se întreba 

retoric, folosind caracteristicile specifice ale discursurilor sale. Și-a exprimat 

temerea ca niciuna din cele două părți combatante nu ar garanta valorile cele 

mai importante pentru omul politic din Blenheim Palace50. 

Churchill a folosit capacitatea sa persuasivă în articolul său intitulat A 

Testing Time for France în care a enumerat motivele pentru care Franța trebuia să 

se abțină de tentațiile sale intervenționiste. Pentru atingerea scopului său nu s-a 

reținut să descrie Spania ca cea mai înapoiată țară din Europa, ce nu îi putea 
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oferi nimic, niciun favor ca răspuns la ajutorul francez51. În schimb, Marea 

Britanie îi putea garanta prestigiul internațional. În al doilea rând, Churchill, ca 

un bun cunoscător al psihologiei franceze, a făcut apel la poziția internațională 

a Franței și la sentimentul de mândrie care îi cuprindea pe francezi privind 

poziția lor importantă pe arena politică mondială. Știa cât de important era 

pentru Franța să-și păstreze rolul și poziția sa de mare putere, de aceea a atras 

atenția asupra presiunii ce apăsa Parisul pe planul politicii externe. Atâta timp 

cât Spania era practic exclusă din circuitul relațiilor internaționale, nu putea fi 

un aliat important și de nădejde52. Deși nu a descris direct, Churchill făcea aluzie 

la situația în care dacă francezii decideau să renunțe la neutralitate, pierdeau, 

sau cel puțin puneau în pericol, prietenia și alianța cu Marea Britanie, în favoarea 

unei țări slabe și nesemnificative la nivelul politicii externe. În ultimul rând, a 

proiectat posibilitatea unui război civil francez. A proiectat o confruntare 

frățească în Franța, suscitată de sentimentele înfierbântate ale reprezentanților 

extremei drepte și stânge franceze, care cu siguranță s-ar fi „activat” după 

modelul spaniol. În fine, a făcut apel la aspectul cel mai important al oricărui 

stat, posibilitatea pierderii autorității interne, și a făcut apel la posibilele efecte 

pe care politica frenceză le-ar fi avut în Alsacia-Lorena, în zona mult râvnită și 

recent câștigată53. Dacă în 1936 făcea referințe indirecte, în 1937 a concretizat 

necesitatea presionării lui Leon Blum: „Trebuie să ne menținem în mod constant la 

neutralitatea noastră și să-l presionăm pe dl. Blum să adere”54. A chemat toate 

națiunile să respecte litera Comitetului de Neintervenție, dar a atras atenția și 

asupra memoriei și învățăturilor istorice din perspectiva atitudinii comunității 

internaționale în fața Războiului din Etiopia și de a „evita repetarea atitudinii 

ridicole”55 adoptate cu un an în urmă. În concluzie, a încercat să convingă Franța 

să rămână fidelă Marii Britanii și să urmeze politica engleză, prevestind 

posibilele efecte negative ale unei intervenții în problema spaniolă. În acest 

moment istoric, puterea persuasivă engleză, și implicit a lui Churchill a atins 

obiectivul, Leon Blum decizând să adere la Comitetul de Neintervenție, 

interzicând astfel Guvernului Republican de a se procura armament pentru 

apărare, ușurând astfel situația naționaliștilor. În 1940, Churchill, deja din 

postura de lider al națiunii engleze a apelat la aceeași putere de convingere și a 

încercat să înduplece Guvernul Francez să nu semneze armistițiul cu Germania 

nazistă, de această dată fără succes însă. 
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Un alt motiv pe care Churchill l-a analizat a fos teama reacției Germaniei, 

Italiei și chiar a Uniunii Sovietice în cazul în care Marea Britanie sau Franța ar fi 

intervenit de partea vreunei părți beligerante spaniole. Putea Hitler, Mussolini 

sau Stalin să pornească un război mondial pe marginea Spaniei? Anxietatea lui 

Churchill era legată de repercusiunile unei ciocniri directe între reprezentanții 

oficiali ai Londrei și Parisului și trupele naziste și/sau fasciste în Spania. Cum ar 

fi reacționat Hitler, Mussolini și Stalin dacă trupele trimise de ei ar fi suferit 

atacuri de militari englezi și francezi? Ar fi fost intrepretat drept atac direct la 

adresa Germaniei, Italiei sau ale Uniunii Sovitice? Ar fi creat Spania pretextul 

provocării unui nou război? Moartea unui militar german, italian sau sovietic 

provocat de unul englez sau francez putea fi noul Sarajevo care să ducă la 

izbucnirea noului conflict? Ne este greu să credem că în 1936 putea să nască un 

conflict mondial, deoarece puterile combatante europene totalitare, doritoare de 

revizuirea Tratatelor de la Paris și cu politică externă și planuri agresve nu erau 

încă pregătite. Italia fusese angajată într-un război costisitor, care a plasat 

economia italiană șubredă într-o situație dificilă. În privința lui Stalin, Spania nu 

făcea parte din planul său direct. Pentru dictatorul sovietic era un punct 

îndepărtat, unde dacă ideologia comunistă ar fi ajuns la putere ar fi reprezentat 

un plus, însă nu era atât de chintesențială încât să se angajaze într-un conflict 

înarmat cu celelate puteri. În ceea ce îl privește pe Hitler, armata germană era în 

continuă dezvoltare în ciuda clauzelor Tratatului de la Versailles, dar în acel 

moment istoric planurile lui Hitler vizeau Europa Centrală și de Est, Austria, 

Cehoslovacia, Polonia, iar Spania se plasa în coada priorităților germane. Totuși, 

cum acțiunile lui Hitler erau imprevizible, putem considera că ceea ce a urmărit 

Winston Churchill a fost reducerea posibilelor pretexte care să creeze conflict. 

Chiar dacă nu ar fi ajuns la război, exista incertitudinea reacției liderilor 

totalitari, a efectelor intervenției democratice în Spania la nivelul relațiilor 

internaționale și cum ar fi influențat pacea firavă. Din moment ce politica 

germană, italiană și sovietică nu putea fi schimbată nici prin aderarea la 

Comitetul de Neintervenție, a sperat ca democrațiile să nu „supere” dictaturile, 

astfel încât să păstreze pacea. Comitetul de Neintervenție și politica pasivă 

engleză era o dovadă a democrațiilor temătoare de pericolul totalitar. Nu au 

pedepsit statele membre ale Comitetului care au încălcat în mod repetat clauzele 

ei, tocmai de a crea și păstra un modus vivendi. 

În ceea ce privește atitudinea sa față de părțile combatante spaniole, deși 

militant fervent al imparțialității și adversar al ambelor ideologii extremiste ai 

căror militari s-au ciocnit în Spania, în anumite din articolele sale putem observa 

o înclinație în favoarea naționaliștilor. Nu a evitat să învinovățească ambele părți 
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de cruzimile comise, dar există pasaje care par a fi în favoarea trupelor lui 

Franco: „Deși există tendința și la naționaliști să execute adversarii politici, nu cad în 

extrema comisă de comuniști, anarhiști sau troițkiștii de la POUM. Ar fi o greșeală ca 

opinia publică britanică să le evalueze la același nivel”56. După părerea sa, trupele 

naționaliste au adus pacea și ordinea pe teritoriile cucerite, unde viața își putea 

relua cursul obișnuit, de unde alimentele și petrolul putea fi achiziționat liber57. 

Precum am văzut nu a negat atrocitățile comise de răsculați, dar pe partea 

cealaltă a balanței a prezentat trupele naționaliste ca aducătoare de stabilitate și 

renaștere în locul comuniștilor distrugători. Deja în 1937 a prevăzut victoria lui 

Franco, pregătind opinia publică pentru tratativele cu un nou tip de 

guvernământ spaniol, unul mai puțin amenințător pentru Marea Britanie, în 

timp ce posibilitatea unei victorii ale stângii anarhiste ar fi creat instabilitate în 

întreaga Peninsulă Iberică58.  

În lucrarea sa despre al Doilea Război Mondial, Winston Churchill a 

declarat că a fost neutru în războiul din Spania, dar imediat a afirmat clar că nu 

a fost favorabil comuniștilor: „Cum aș fi putut fi dacă eram spaniol comuniștii m-ar 

fi omorât pe mine, pe familia mea și pe prietenii mei?”59. Nu s-a plasat deschis în 

favoarea trupelor naționaliste, dar prin declarația de mai sus și din cele amintite 

înainte putem deduce că a preferat victoria lui Franco în fața Guvernului 

Republican din al cărui compoziție făceau parte reprezentanții extremei stângi. 

„În acest război eram neutru.”60 afirma Churchill în The Gathering Storm. 

Războiul din Spania nu a lăsat indiferentă niciuna din straturile politice ale 

lumii, inclusiv ale Marii Britanii. Era un eveniment care a dovedit posibilitatea 

că disputele, conflictele verbale, la nivelul declarațiilor pot fi transformate cu 

ușurință în acte violente; care avea capacitatea nemărginită de a convinge ființa 

umană de a-și evidenția latura cea mai întunecată și să opună rude, membrii de 

familie pe marginea unor idei, pe care poate nici nu le-au considerat proprii. 

Veștile despre ororile comise de ambele grupări a marcat clasa politică engleză, 

printre care și pe Churchill. Precum am văzut, guvernul londonez a fost adeptul 

unei politici pasive, distante, de neutralitate față de evenimentele spaniole. 

Conștient de sentimentele pe care le suscita în rândul populației engleze precum 

și în rândul clasei conducătoare, liderii englezi au preferat să închidă ochiul și 

să promoveze neutralitatea. Erau conștienți de pericolul pe care îl putea avea 

                                                           
56 Ibidem, p. 53 
57 Ibidem, p. 97 
58 Ibidem 
59 Churchill, Winston, The Second World War. Vol. I. The Gathering Storm, Cassell & Co LTD, Londra, 

1949, p. 192 (în continuare se va cita The Second World War) 
60 Ibidem 
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instaurarea unui regim totalitar, indiferent de coloratura politică, însă au sperat 

ca prin politica de appeasement să lase problema spaniolă spaniolilor. Politica 

oficială a Londrei a fost exprimată prin Comitetul de Neintervenție. Winston 

Churchill a fost adeptul neutralității Marii Britanii și al convingerii Franței de a 

urma aceeași politică.  

Neutralitatea lui Churchill s-a combinat cu o oarecare simpatie cu cauza 

naționaliștilor. Precum am văzut, a repetat de nenumărate rânduri că se 

menținea distant față de ambele grupări și că nu vedea în niciuna din părțile 

combatante garantul libertății, dar din anumite paragrafe putem deduce că i-ar 

fi favorizat pe naționaliști. În schimb însă, în 1937 a declarat că dacă ar fi pus în 

fața situației ingrate de a alege între comunism și nazism, ar fi ales 

comunismul61, asta în contextul intervenției Legiunii Condor62 în Spania de 

partea naționaliștilor. Au existat momente în care a intuit că prezența trupelor 

naționaliste însemna o mai mare stabilitate decât conducerea republicană, care 

practic se afla sub conducerea comuniștilor și ai anarhiștilor.  

În concluzie, Churchill a fost adeptul neutralității, iar cum expresia 

tangibilă a acestei politici a fost Comitetul de Neintervenție, s-a plasat în 

favoarea sa. Deși a militat pentru funcționarea și respectarea sa, a fost conștient 

încă de la primele momente ale fondării organului, de slăbiciunile sale și de 

ipocrizia cu care forțele totalitare europene, Italia, Germania și Uniunea 

Sovietică, au încălcat în mod constant cele stipulate în actele de aderare. 

Comitetul de Neintervenție a fost pentru el, mai degrabă o unealtă de a convinge 

Franța să rămână pasivă, în ciuda simpatiei Guvernului Front-Populist Francez 

la adresa Guvernului Front-Populist Spaniol, și de a împiedica astfel ca guvernul 

legal să își exercite dreptul la apărare într-un context belic. Omul politic britanic 

a recunoscut greșeala lor63, iar în opera sa deja citată și-a exprimat regretul său 

față de nerecunoașterea statutul de beligerant și victimă al Guvernului 

Republican Spaniol.  

                                                           
61 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1937/apr/14/situation-at-bilbao, data aceesării 25 

noiembrie 2020 
62 Legiunea Condor a reprezentat detașamentul aviatic al armatei celui de al Treilea Reich, care au 

bombardat orașul basc, Guernica, importalizat de cerebrul pictor spaniol, Pablo Picasso prin opera de 
artă intitulată Guernica 

63 Churchill, Winston, The Second World War, p. 193 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1937/apr/14/situation-at-bilbao
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Abstract: In this study I have described the historical role that the Marshals of the 

Royal Court of Romania had during the second reign of king Michael (1940-1947). In the 

first years, the sovereign’s powers were very limited in favor of the prime-minister, general 

Antonescu, who also seized control of the Royal Court. While the first marshal of the Court 

named by the government (colonel Râmniceanu) declared his foremost loyalty to general 

Antonescu, the following dignitaries (colonel Mardari or Teodor Rosetti-Solescu) assured a 

balance between the Palace and Antonescu. The youngest (Mocioni-Styrcea) and his succesor 

(general Sănătescu) participated in the royal coup of 23th August 1944. The last (Negel) was 

besides the king during the Soviet takeover of the country. 
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A doua domnie a Regelui Mihai I (1940-1947) a reprezentat una dintre cele 

mai tulburi perioade din istoria contemporană a României. În acest răstimp, 

România a trecut printr-un nou război, la sfârșitul căruia i s-a impus un nou 

regim de ocupație (sovietică). Sub acesta, instituțiile democratice reinstaurate la 

23 august 1944 au fost doborâte treptat, ultimul garant al democrației (monarhul 

constituțional) fiind detronat la 30 decembrie 1947. În prezentul studiu voi 

analiza rolul îndeplinit de mareșalul Palatului – cel mai înalt demnitar al Curții 

Regale – în ultimii ani ai monarhiei constituționale1. Voi cerceta cum a influențat 

Curtea Regală deciziile și activitatea suveranului, în contextul unor regimuri 

politice care au încercat să limiteze influența monarhului în viața publică. 

Articolul se bazează pe surse din arhivele Casei Regale, păstrate la Arhivele 

Naționale, completate de alte izvoare, de surse memorialistice și lucrări de 

specialitate.  

                                                           
* Universitatea din București – Școala Doctorală de Istorie. Coordonatorul lucrării este dr.habil. 

Cosmin Budeancă (Universitatea din București – Școala Doctorală de Istorie). 
1 Articolul de față se bazează pe lucrarea mea de disertație, Serviciul mareșalatului și mareșali în slujba 

Casei Regale a României, 1866-1947, susținută, sub coordonarea conf.univ.dr. Andrei Florin Sora, în cadrul 
Facultății de Istorie a Universității din București în anul 2020. Sub titlul prezentului articol am susținut o 
prezentare în cadrul Conferinței Naționale Philohistoriss, la ediția a V-a din 2019. 
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Cadrul constituțional al domniei regelui Mihai I este stabilit prin decretele 

regale care reduc puterile suveranului și învestesc președintele Consiliului de 

Miniștri, la acel moment generalul Ion Antonescu, cu puteri depline în 

conducerea statului2. În ce privește Curtea Regală, un comunicat din partea 

guvernului anunța „simplificarea la maximum” a noii organizări3.Acest 

principiu era împărtășit, se pare, și de regina-mamă Elena4. Noul statut a fost 

definitivat și făcut public după ziua de naștere a regelui5. La noua curte, 

mareșalul „conduce și coordonează” întreaga activitate; ceilalți demnitari sunt 

șeful Casei Militare, directorul Mareșalatului (care îndeplinește și rolul de 

maestru de ceremonii), marele maestru de vânătoare, prefectul, administratorul 

general, secretarul particular, adjutanții regaliși cele două doamne de onoare. 

Provizoriu, primul mareșal al Curții regelui Mihai a fost Anton Mocioni6. 

Acesta a observat tranziția spre o nouă curte, care nu a fost foarte lină. Deja o 

parte a demnitarilor vechii curți (precum fostul mareșal al Palatului, Constantin 

Flondor, maestrul de ceremonii, Ioan Stârcea, sau directorul secretariatului 

particular, Eugeniu Buhman) au fost concediați sau și-au prezentat demisia, iar 

între cei rămași au izbucnit conflicte (precum între administratorul Listei Civile, 

Florian Marinescu, și administratorul bunurilor private, Ion Rădulescu7). 

Totodată, guvernul a creat o comisie de anchetă a gestionării fondurilor Casei 

Regale din ultimii zece ani, iar asupra averii fostului rege Carol al II-lea a fost 

instituit un sechestru. 

Colonelul Mihail Râmniceanu8, proaspăt numit șeful Casei Militare 

Regale la 18 septembrie, a preluat și demnitatea de mareșal al Curții la 25 

                                                           
2 Decretul Regal nr. 3067 din 6 septembrie 1940 și Decretul Regal nr. 3072 din 7 septembrie 1940, vezi 

Eleodor Focșeneanu, Istoria constituțională a României (1859-2003), ediție îngrijită de Anca Focșeneanu, 
Editura Eikon, București, 2018, pp. 118-119.  

3 Fixarea unui nou statut al Casei Regale (COMUNICAT), în „Universul” din 6 septembrie 1940. 
4 Raul Bossy, Amintiri din viața diplomatică (1918-1940), ediție îngrijită de Stelian Neagoe, Editura 

Humanitas, București, 1993, vol. al II-lea, p. 292. 
5 Statutul organic provizoriu de funcționare al Curții Majestății Sale Regelui Românilor, în Monitorul Oficial 

(MOf.), nr. 254 din 30 octombrie 1940, pp. 6162-6166. 
6 Anton Mocioni (1882-1943), baron de Foen, a fost marele maestru de vânătoare la curtea regelui 

Ferdinand I și a regelui Carol al II-lea, demnitate pe care a păstrat-o la curtea regelui Mihai I. Provenind 
dintr-o familie de bănățeni care au militat pentru drepturile românilor în cadrul Imperiului Austro-
Ungar, a fost membru al Partidului Național Român din Transilvania. În 1919 a fost ales deputat în 
Parlamentul României, iar ulterior a fost cooptat ca ministru de stat pentru Banat și Ardeal în primul 
guvern Averescu (1 mai – 1 noiembrie 1920). 

7 Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fond Casa Regală-Oficiale (CROf.), vol. IV, dosar 
53/1940, f. 24, f. 37 f/v. 

8 Mihail Râmniceanu (1890-1957) a fost ofițer de cavalerie. A luptat în Primul Război Mondial, fiind 
decorat de regele Ferdinand cu Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a. Ulterior, a devenit aghiotant regal 
la curtea regelui Carol al II-lea. 
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septembrie 1940. Acesta se bucura de încrederea generalului Antonescu, căruia – 

datorându-i ascensiunea – îi arăta loialitate, „mergând până acolo încât să 

declare că el este delegatul [lui Antonescu], nu al regelui!”9. La scurt timp după 

numire, Râmniceanu era primit de generalul Antonescu într-o audiență de lucru 

„pentru a primi directive asupra organizării Casei Militare și Civile Regale”10. 

Printre măsurile instituite de acesta, la cererea guvernului, găsim anunțarea 

unor economii lunare la nivelul cheltuielilor Curții11, stabilirea interdicției 

funcționarilor Casei Regale de a face parte din consilii de administrație a unor 

societăți private12șiretragerea dreptului de a obține titlul de „Furnizor al Curții 

Regale” pentru comercianții evrei13. Totodată, având în vedere proclamarea prin 

decret regal a statului român ca „stat național-legionar”, la 14 septembrie 1940, 

mareșalul Curții s-a îngrijit ca regele să-și serbeze onomastica de 8 noiembrie la 

Iași, suveranul participând la o serie de manifestații cu o importantă prezență 

legionară. Situația s-a schimbat în urma evenimentelor cunoscute drept 

„rebeliunea legionară”, în mijlocul cărora a existat o tentativă de implicare a 

regelui pentru o mediere între Antonescu și legionari. Regele, aflat la Sinaia, a 

primit în seara de 22 ianuarie 1941 vizita profesorului său de psihologie din 

liceu, Vasile Băncilă, și a sociologului Traian Herseni, care i-au cerut să intervină. 

În dimineața următoare, suveranul a pornit spre București, însoțit de 

aghiotantul Mircea Tomescu. Convoiul regal a fost oprit la Câmpina la ordinul 

generalului Antonescu, care a considerat intervenția iresponsabilă și 

periculoasă. Monarhul a revenit la Sinaia, în timp ce Tomescu, ajuns la București, 

l-a confruntat pe generalul Antonescu, ceea ce a determinat destituirea sa. În 

raportul întocmit, Râmniceanu a remarcat faptul că încercarea de intervenție a 

regelui a fost neoportună14. La 14 februarie 1941, regele semna decretul de 

dizolvare a statului național-legionar. 

La 12 martie 1941, proaspăt numit șef al Casei Militare la 1 martie15, 

Socrate Mardari16 a fost delegat să preia atribuțiile colonelului Râmniceanu, care 

                                                           
9 Camil Demetrescu, Note – Relatări, ediție îngrijită de Nicolae C. Nicolescu, Editura Enciclopedică, 

București, 2001, p. 289. 
10 Gheorghe Buzatu, Despre jurnalul de război al mareșalului Antonescu, în Trecutul la judecata istoriei: 

Mareșalul Antonescu pro și contra, Editura Mica Valahie, București, 2006, p. 103. 
11 ANIC-CROf., vol. IV, dosar 53/1940, f. 42.  
12 Ibidem, f. 45.  
13 Ibidem, dosar 58/1940, ff. 3-5. 
14 ANIC, Fond Casa Regală-Miscelanee, dosar 1037, f. 378 f/v. 
15 MOf., nr. 52 din 3 martie 1941, p. 1058 [Comunicat nr. 3]. 
16 Socrate Mardari (1894-1954), ofițer de carieră, a fost preceptor și aghiotant al regelui Mihai în 

timpul Regenței. După revenirea regelui Carol al II-lea, în 1930, a fost comandant al Regimentului 21 
Infanterie, profesor de tactică generală și director al Școlii Superioare de Război. Revenit în serviciul 
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absenta din București pentru a urma cursuri de perfecționare militară17. Jacques 

Vergotti (numit ofițer de ordonanță al regelui Mihai în primăvara anului 1941) 

amintea: Cum colonelul Mardare servise la Palat când Mihai fusese prima oară Rege, 

oarecum continua a-l considera ca pe copilul de altădată18. Colonelul Mardari s-a 

dovedit mai preocupat decât predecesorul său de stabilirea unui contact al 

suveranului cu Armata. Astfel, a organizat participarea regelui la o serie de 

evenimente cu caracter militar în Transilvania, precum la 27 mai 1941, o tragere 

de luptă executată de un batalion de soldați-plutonieri pe Dealul Făgețel, la nord 

de Făgăraș, sau, la 29 mai 1941, o descriere a bătăliei de la Sibiu din anul 1916, 

realizată de profesori ai Școlii Superioare de Război. Mardari comunica 

Ministerului de Război că aceste vizite au caracter de instrucție. Nu se va face nicăieri 

primire oficială19. Mareșalul Curții s-a implicat și în organizarea ceremoniei de 

acordare a demnității de mareșal al României regelui Mihai, desfășurată la 10 

mai 1941 la Palatul Regal20.  

La 1 martie 1942, la șefia Mareșalatului Curții ajungea un civil, Teodor 

Rosetti-Solescu21. În memoriile sale, Vergotti apreciază că în numirea lui 

Rosetti-Solescu la curte a cântărit mult relația lui de înrudire cu verișoara sa 

primară, care era soția generalului Friedrich von Paulus (1890-1957). Astfel, 

Rosetti-Solescu era rudă prin alianță cu cel care, din ianuarie 1942, se afla la 

comanda Armatei a 6-a Germane și conducea luptele pentru cucerirea 

Stalingradului. Vergotti amintea că Rosetti-Solescu avea respect [pentru generalul 

Antonescu – n.n.], dar nu frică [de acesta – n.n.], astfel încât numirea lui a produs 

o ameliorare în cadrul Palatului22. Totuși, el nu a rămas în post decât cinci luni. 

Dorind să dea un exemplu, ca mareșal al Curții, de susținere a Armatei, a decis 

să efectueze un stagiu pe front, astfel că, la 11 august 1942, și-a prezentat demisia 

                                                           
Palatului în 1941 (vezi articol), cariera lui militară a continuat cu funcția de subșef al Statului Major 
General (1942-1945). După război a fost disponibilizat, iar în 1948 arestat. A murit în închisoare. 

17ANIC-CROf., dosar 35/1941, f. 60 (Înalta Decizie Nr. 2 din 13 martie 1941). 
18Jacques Vergotti, Fără drept de înapoiere în țară. Amintiri, Editura Albatros, București, 2000, p. 28. 
19 ANIC-CROf., dosar 35/1941, f. 112. 
20 Teodor Frunzeti (coord.), Corneliu Andone, Marian Moșneagu, Ion Giurcă, Vasile Popa, Florian 

Tucă, Mareșali ai României, Editura Rao, București, 2013, pp. 288-291. 
21 Teodor Rosetti-Solescu (1888-1957) era fiul diplomatului Gheorghe Rosetti-Solescu (1853–1916), 

ministrul plenipotențiar al României la Sankt Petersburg în anii 1895-1911. A urmat studii de Drept la 
Sankt-Petersburg (unde servea tatăl său), studii de Litere la Bucureşti și un doctorat în economie politică 
la München. Pasionat alpinist și schior, în 1931 a fost ales președinte al Federației Române de Schi. După 
război a lucrat ca traducător de literatură. 

22 Jacques Vergotti, Amintiri, p. 36. Autorul îl indică cu porecla corectă („Toto”) dar cu prenumele 
greșit („C.”). Totodată, în mod eronat îl numește „frate al soției generalului von Paulus”, confundându-
l, în ce privea relația de rudenie cu Elena von Paulus, cu vărul său primar, Constantin Rosetti-Solescu 
(1892-1964). 
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regelui. A fost repartizat ca ofițer de legătură între Armata Română și Armata a 

6-a germană a generalului von Paulus23.  

După demisia lui Teodor Rosetti-Solescu, atribuțiile mareșalului au fost 

transferate lui Ioan de Mocsonyi-Stârcea24. Tânărul diplomat de 33 de ani fusese 

numit secretarului particular al regelui la 1 aprilie 1942. La acel moment, primise 

sarcina păstrării legăturii cu Mihai Antonescu (1904-1946), ministrul Afacerilor 

Străine care, la 38 de ani, îi era apropiat ca vârstă. Cei doi au pregătit împreună 

vizita regelui pe frontul din Crimea din iulie-august 194225. În august 1942, 

Mocioni-Stârcea prelua (așa cum am arătat) rolul de mareșal al Curții. A fost 

bănuit ca fiind autorul discursului de Anul Nou al regelui Mihai de la 1 ianuarie 

1943, care a creat o controversă prin pomenirea ideilor de „pace, toleranță și 

justiție”. Referirea a indignat reprezentanții autorităților germane din România, 

stârnind furia mareșalului Antonescu26. „Conducătorul Statului” a cerut regelui 

demiterea lui Stârcea și numirea diplomatului Vasile Grigorcea (1883-1949), la 

acel moment revenit în țară după schimbarea sa din postul de la Vatican. Acesta, 

însă, a refuzat postul de mareșal al Palatului27, știind sau sperând, poate, că va 

reveni în viața diplomatică – ceea ce s-a și întâmplat în octombrie 1943, când a 

fost numit, din nou, ministru plenipotențiar pe lângă Sfântul Scaun. 

În această atmosferă își face apariția generalul Constantin Sănătescu28, 

comandantul Armatei a IV-a, numit șef al Casei Militare Regale în 20 martie 

                                                           
23 Ibidem, p. 42. 
24 Ioan de Mocsonyi-Stârcea (1909-1991) era fiul natural al lui Ioan Stârcea (1867-1944), diplomat 

austro-ungar, fruntaș al unioniștilor bucovineni, ales în 1919 senator în Parlamentul României, ministru 
de stat pentru Bucovina în guvernul Averescu (2 mai-1 noiembrie 1920). În 1937 a fost înfiat de Anton 
Mocsonyi (vezi nota 6), care, neavând copii, a dorit ca numele familiei sale să fie purtat mai departe. A 
urmat College de Geneve din Elveția și a studiat limbi moderne la St. John’s College din cadrul 
Universității Cambridge, definitivându-și studiile la Universitatea din București (licența în Litere și 
Filosofie). În 1934 a intrat în diplomație, devenind membru al delegației române la Liga Națiunilor 
conduse de Nicolae Titulescu. A fost rechemat în țară în anul 1941, lucrând în cadrul Ministerului 
Afacerilor Străine până la numirea sa la Curtea Regală la 1 aprilie 1942, ca secretar particular al regelui. 
În 1943, a vândut regelui conacul și domeniul de la Săvârșin, suveranul dorind să aibă o proprietate în 
Transilvania. După 1944, părăsind serviciul Palatului, s-a dedicat administrării moștenirilor sale. În 
septembrie 1947 a fost arestat, fiind eliberat în 1962, cu stabilirea domiciliului forțat la Câmpulung-
Muscel. În 1964 a primit viza pentru Elveția (unde își adăpostise soția încă din 1943). A revenit în 
anturajul regelui, dar nu a desfășurat o activitate în cadrul Exilului românesc.  

25 Jacques Vergotti, Amintiri, p. 51. 
26 Ibidem, p. 63. 
27 Constantin Sănătescu, Jurnalul generalului Sănătescu, cu o prefață de Simona Ghițescu-Sănătescu, 

Editura Humanitas, București, 1993, p. 124. 
28 Constantin Sănătescu (1885-1947) era ofițer de carieră, asemenea tatălui său. A luptat în Primul 

Război Mondial, iar în perioada interbelică a îndeplinit diverse funcții în cadrul Marelui Stat Major, 
Ministerului de Război etc. În mod deosebit merită amintit că a fost atașat militar în cadrul Legației 
României de la Londra (1928-1930), comandant al Regimentului de Escortă Regală (1930-1933) și șef al 
statului major al Inspectorului General al Cavaleriei (1933-1934). În 1940 a devenit comandant militar al 
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1943. Relatând întâlnirea cu regele Mihai din 12 martie, Sănătescu se angaja să 

devină „un fel de tampon între Rege și Mareșal”, solicitând însă schimbarea 

statului Casei Regale, întrucât actualul statut mă subordonează mareșalului Curții, or 

eu doresc să fiu pe picior de egalitate29. La 1 aprilie 1944, generalul Sănătescu prelua 

șefia Mareșalatului ca titular al postului, calitate care îi permitea o mai largă 

libertate de mișcare, necesară pregătirilor pentru ieșirea României din alianța cu 

Axa30. La 23 august 1944, după demiterea și arestarea generalului Ion 

Antonescu, generalul Sănătescu a luat președinția Consiliului de Miniștri. 

Regele Mihai a anunțat, într-o proclamație radiofonică, „sfârșitul dictaturii”, iar 

prin decretul din 31 august 1944 „referitor la fixarea drepturilor Românilor în 

cadrele Constituției din 1866 și cu modificările Constituției din 29 martie 1923”, 

se prevede că puterile Statului se vor exercita după regulile așezate în Constituția din 

29 martie 1923 (art. 2)31.  

Ioan de Mocioni-Stârcea, care fusese numit mare maestru de vânătoare la 

1 aprilie 1944, a revenit pe postul de mareșal al Curții și s-a alăturat regelui în 

adăpostul din satul Dobrița, județul Gorj32. Subșeful Statului Major, generalul 

Socrate Mardari (fostul mareșal al Curții), venea [la Dobrița – n.n.] să raporteze 

situația de pe front33. Regele a revenit în capitală în ajunul semnării armistițiului 

la Moscova, în 12 septembrie 1944. Din cauza avarierii Palatului Regal în urma 

bombardamentului aviației germane din 24 august, regele a acceptat invitația 

principesei Elisabeta de a își stabilit reședința în palatul din șoseaua Kiseleff 

deținut de Casa Principesei Elisabeta34. În perioada 1944-1947, regele și regina-

mamă au folosit palatul Elisabeta pentru audiențe, iar Palatul Regal pentru 

ceremonii. 

La 3 noiembrie 1944, Mocioni-Stârcea își prezenta demisia de la Palat. În 

locul său, regele l-a numit pe Dimitrie Negel35 administrator al Domeniului 

                                                           
Capitalei, funcție din care a condus operațiile de lichidare a rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941 
(moment care i-a câștigat încrederea generalului Antonescu). La scurt timp, a preluat comanda Corpului 
IV Armată, prezent în luptele de la Odessa și Cotul Donului. După 23 august 1944, a condus două 
guverne (al doilea, format la 4 noiembrie, a căzut la 5 decembrie). După aceea, a fost șef al Marelui Stat 
Major până la la 20 iunie 1945, când a devenit inspector general al Armatei la nivelul Inspectoratului 2 
Armată din București. A murit de cancer în noiembrie 1947, iar jurnalul său a fost publicat postum.  

29 Constantin Sănătescu, Jurnal, p. 123. 
30 Eugen Ichim, Generalul Constantin Sănătescu: pentru Țară și Tron, Editura Militară, București, 2014, p. 30. 
31 MOf., nr. 202, din 2 septembrie 1944, p. 6232. 
32„Jurnal de audiențe – Regina-Mamă Elena, 1940-1947”, vol. II, însemnare din 28 august 1944 

(ANIC-CROf., dosar 11/1944-1947, f. 12 f/v/). 
33 Jacques Vergotti, Amintiri, p. 96. 
34„Jurnal de audiențe – Regina-Mamă Elena, 1940-1947”, vol. II, însemnare din 14 septembrie 1944 

(ANIC, loc.cit., f. 14v). 
35 Dimitrie Negel (1890-1969) era nepotul industriașul George Assan (1821-1866), întemeietorul 

Fabricilor Assan. Licențiat în Drept la București, cu un doctorat în Drept la Paris, a lucrat în serviciul 
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Coroanei și fost ministru al Agriculturii în guvernul Sănătescu. Pe lângă rolul 

său instituțional, Negel servea drept consilier politic al regelui36.Un moment 

important în relația dintre Palat și puterea de ocupație a fost episodul „grevei 

regale”. La 20 august 1945, în urma comunicatului Conferinței de la Berlin 

privind necesitatea instaurării unui guvern al României „democratic 

recunoscut”, regele a cerut demisia guvernului Groza și, în urma refuzului 

acestuia, a transmis o scrisoare reprezentanților Comisiei Aliate de Control „ca 

să ajute la crearea unui nou guvern”. La 22 august, Negel a clarificat atitudinea 

regelui față de partea sovietică37, fiind amenințat de generalul Susaikov, 

vicepreședintele Comisiei Aliate de Control, cu ruperea relațiilor bilaterale. În 

plan personal i-a indicat că „vina” pentru redactarea notei regelui va fi atribuită 

nu suveranului, ci consilierilor săi, care – considera el – „ar trebui arestați”38. În 

perioada următoare, regele a avut șederi îndelungate la Sinaia, însoțit de Negel 

și majoritatea membrilor Curții. Până la dezamorsarea situației prin conferința 

de la Moscova, în decembrie 1945, asupra lui Negel s-au exercitat presiuni din 

partea sovietică (inclusiv din partea generalului Susaikov) pentru a îl determina 

pe rege să își schimbe atitudinea39. La 1 ianuarie 1946, după primirea felicitărilor 

Casei Civile și Militare prezentate de mareșalul Curții, regele primea în audiență 

comisia sovietică instituită prin acordul de la Moscova40. 

Activitatea lui Negel, ca a tuturor membrilor Curții, a fost atent urmărită de 

Siguranță. În atenția agenției erau opiniile sale politice, contactele sale etc. Negel 

avea pentru Maniu o admirație pe care nu încerca să o ascundă, se afirmă într-un 

raport41. Au fost observate contactele sale cu consulul american Burton Y. Berry și 

cu șeful Secției Britanice a Comisiei Române de Control al Armistițiului, 

                                                           
îndreprinderilor Assan. În 1938 a fost numit președinte al Secției Industrie a Camerei de Comerț și 
Industrie din București. Sub noul regim Antonescu, a fost subsecretar de stat la Ministerul Economiei 
Naţionale, pentru aprovizionare (26 mai - 17 noiembrie 1941), fiind demis după ce reluase legăturile cu 
întreprinderile Assan, ca președinte al Consiliului de Administrație al societății. A  devenit 
Administrator al Domeniului Coroanei la 22 iulie 1942. După 23 august 1944, a fost ministrul Agriculturii 
și Domenilor în guvernul Sănătescu (23 august 1944-3 noiembrie 1944) şi ministru interimar al Justiţiei 
(4 octombrie - 3 noiembrie 1944). După 30 decembrie 1947, l-a urmat pe rege în exil, unde nu a desfășurat 
o activitate politică. În schimb, a publicat o serie de broșuri privind agricultura românească. 

36 Jacques Vergotti, Amintiri, p. 106. 
37Misiunile lui A.I. Vâșinski în România: (din istoria relațiilor româno-sovietice, 1944-1946): documente 

secrete, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 1997, p. 191, doc. 67. 
38 Imposibila încercare: greva regală, 1945: documente diplomatice, selecție, traducere, note și studiu 

introductiv de Dinu C. Giurescu, București, Editura Enciclopedică, 1999, doc. 40. 
39 Ibidem, doc. 105. 
40„Jurnal de audiențe – Regina-Mamă Elena, 1940-1947”, vol. II, însemnări din 22 august-1 ianuarie 

1945 (ANIC, loc.cit., ff. 66v-82). 
41 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), dosar SIE 7549, r. 7. 
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vicemareșalul aviator Donald F. Stevenson42. În 1946, Siguranța îl suspecta de 

organizarea unui „serviciu de informații al Palatului” condus de Gheorghe 

Cristescu43, alcătuit din cadre ale Poliției demise în urma epurării, care 

supraveghea partidele din Frontul Național Democratic (FND)44. Totodată, era 

bănuit de legături cu mișcarea de rezistență secretă45, condusă de generalul Aurel 

Aldea46. Acuzația nu era deplin falsă, Negel dispunând, la ordinul regelui, un 

sprijin logistic pentru organizație47. În februarie 1946, vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Gheorghe Tătărescu48, a încercat să obțină înlocuirea lui Negel din 

postul de mareșal al Curții, având în vedere scurta perioadă când a fost 

subsecretar de stat în guvernul Antonescu la Ministerul Economiei Naționale (26 

mai - 17 noiembrie 1941). Conducerea PNȚși PNȚ s-a opus, iar Negel a fost 

menținut49, deși teama primirii cereri din partea guvernului de schimbare a sa din 

funcție a persistat până în decembrie 1947.  

Regele primind invitația de a participa la nunta principesei Elisabeta a 

Marii Britanii cu principele Philip din Familia Regală a Greciei, mareșalul Curții 

a organizat deplasarea sa la Londra. Plecarea fiind în 12 noiembrie 1947, Negel 

a condus suita regelui cu ocazia deplasării. La Londra, regele a cunoscut-o pe 

principesa Ana de Bourbon-Parma și, logodindu-se neoficial, și-a extins șederea 

în străinătate, în timp ce l-a trimis pe mareșalul Curții la București pentru a primi 

aprobarea guvernului pentru încheierea mariajului. Negel a revenit cu 

                                                           
42 Ibidem, r. 12. 
43 Gheorghe Cristescu (1904-1975) era fratele lui Eugen Cristescu (1895-1950), director al Serviciului 

Special de Informații în anii 1940-1944. El însuși a fost cadru al S.S.I din 1930 până în 1945. Cristian 
Troncotă consemnează: Din câteva note ale Siguranței rezultă că în perioada 1945-decembrie 1947 ar fi fost folosit 
de Serviciul de Informații al Palatului Regal (Cristian  Troncotă, Eugen Cristescu: asul serviciilor secrete 
românești: 1916-1944: memorii, mărturii, documente, Editura Roza Vânturilor, Editura R.A.I., București, 
1994, p. 28). Informația nu a fost încă verificată. 

44 ACNSAS, dosar SIE 7549, r. 42. 
45 Ibidem, r. 54. 
46 Aurel Aldea (1887-1949) era ofițer de carieră. După studii militare la Iași și în Germania, a participat 

la al Doilea Război Balcanic și în Primul Război Mondial. A avut diverse funcții în cadrul Marelui Stat 
Major, Ministerului de Război și mai multe unități ale Armatei. Avansat general de divizie în 1940, a fost 
trecut în rezervă în 1941 de generalul Antonescu. După 23 august 1944 a fost reintegrat drept cadru 
militar activ și a devenit ministru de Interne în guvernul Sănătescu. Trecut din nou în rezervă de 
guvernul Groza, Aldea a organizat, începând din toamna anului 1945, bazele unei mișcări de rezistență. 
Descoperit, a fost arestat în 1946. A murit în închisoare, la penitenciarul Aiud. 

47 Tudor Vișan-Miu, La școală cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine, Editura Corint, București, 2016, p. 127. 
48 Gheorghe Tătărescu (1886-1957) își începuse activitatea politică în cadrul Partidului Național 

Liberal, în 1919 fiind ales deputat de Gorj. A fost subsecretar de stat la Interne în guvernele liberale (1923-
1926, 1927-1928) iar, după asasinarea președintelui PNL I.G. Duca, regele Carol al II-lea i-a încredințat în 
mai multe rânduri președinția Consiliului de Miniștri (1933-1937, 1939-1940).  În 1945, a revenit în prim-
planul vieții politice în cadrul Guvernului Groza, ca vicepreședinte al Consiliului de miniștri și ministru 
de Externe. În noiembrie 1947 a fost demis. Arestat în 1950, a fost eliberat în 1955. 

49 ACNSAS, dosar SIE 7549, r. 18. 
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răspunsul negativ al guvernului pro-comunist condus la acea dată de Dr. Petru 

Groza, care susținea că nu avea mijloacele necesare întreținerii unei familii regale [mai 

mari – n.n.]50. Astfel, regele s-a întors în țară.La 29 decembrie 1947, șeful 

securității Palatului, Eugen Bianu51, a luat cunoștință de existența unui plan de 

măsuri adoptat de Comitetul Central al Partidului Comunist din România 

privind înlăturarea monarhiei și proclamarea republicii. Acesta l-a prevenit pe 

rege de faptul că proclamarea republicii era plănuită pentru 30 decembrie52. 

Informația a fost discutată de Negel cu Mircea Ionnițiu53 și Savel Rădulescu54, 

dar a fost tratată drept un zvon55. Ionnițiu se temea că guvernul va cere demisia 

lui Negel din postul de mareșal al Palatului. Fără să ia vreo măsură de 

prevedere, Negel i-a comunicat regelui cererea de audiență primită de la 

președintele Consiliului de Miniștri, Petru Groza. Regele a acceptat să-l 

primească la 30 decembrie 1947, la Palatul Elisabeta. Groza a venit însoțit de 

ministrul Industriei și Comerțului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, totodată secretar 

general al PCdR. În acest timp, membrii Batalionului de Gardă Regală au fost 

arestați și înlocuiți de membri ai Diviziei „Tudor Vladimirescu”, iar legăturile 

telefonice ale Palatului au fost tăiate. Groza și Dej au obținut de la rege semnarea 

unui act de abdicare. În acest context, regele a comunicat guvernului decizia de 

a părăsi țara.Aflat la Palat în timpul audienței, Negel a fost însărcinat de fostul 

monarh cu îndeplinirea formalităților necesare plecării. În discuțiile purtate cu 

guvernul, acesta a avansat numele a 25 de persoane care trebuiau să însoțească 

                                                           
50 Jacques Vergotti, Amintiri, p. 129. 
51 Eugen Bianu (1888-1950) a lucrat ca inspector de poliție la Inspectoratul General de Siguranţã din 

Transilvania (1920-1930), apoi la Direcţia Generală a Poliţiei, unde a fost subdirector (1930-1938), director 
general (1938-1940) și, din nou, subdirector (1940-1947). După 30 decembrie 1947 l-a urmat pe rege în 
exil. 

52 Jacques Vergotti, Amintiri, p. 129. Planul într-adevăr exista, vezi ANIC, Arhiva C.C. al PCR, Fond 
103, dosar 488/1947, ff. 5-6, apud Ioan Scurtu, România. Viața politică în documente, Arhivele Statului din 
România, București, 1996, vol. III, pp. 288-289. 

53 Mircea Ionnițiu (1921-1990) a fost coleg de Clasă Palatină al principelui moștenitor Mihai, în anii 
1932-1940. A urmat cursurile Facultății de Drept a Universității din București, iar la 1 aprilie 1944 a fost 
numit secretar particular al regelui. După 30 decembrie 1947, l-a urmat pe rege în exil. Arhiva sa a fost 
donată de Mircea Carp Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. 

54 Savel Rădulescu (1885-1970) era diplomat de carieră. S-a remarcat ca un colaborator al lui Nicolae 
Titulescu, pe care l-a secondat la Londra, la Societatea Națiunilor sau în cadrul Ministerului Afacerilor 
Străine, ca subsecretar de stat. În septembrie 1944 a fost numit președintele Comisiei Române pentru 
Aplicarea Armistițiului, dar, din cauza atitudinii sale de contestare a abuzurilor trupelor de ocupație, a 
fost demis și înlocuit cu Mihail Ghelmegeanu. În 1946 a făcut parte din delegația română de la Conferința 
de Pace de la Paris.  A fost arestat în aprilie 1948, fiind eliberat în 1954. 

55 Mircea Ionnițiu, Amintiri și reflecțiuni, Editura Enciclopedică, București, 1993, p. 103. 
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familia regală în exil56. Doar pentru 14 persoane s-a acceptat plecarea din țară57. 

Negel s-a alăturat familiei regale la 31 decembrie la Sinaia, unde aveau loc 

pregătirile finale. La 1 ianuarie 1948, Negel a plecat spre București și, în zilele 

următoare, s-a ocupat de vânzarea vinurilor aflate în depozitul Domeniului 

Coroanei pentru obținerea unui venit de subzistență al Curții și de lăsarea 

afacerilor Administrației Domeniului în ordine, care au fost încredințare în 

seama maiorului Gheorghe Liatris, consilierul juridic al instituției58. 

La 3 ianuarie 1948, Negel și o parte a suitei s-au îmbarcat în tren la gara regală 

Moșosoaia (Băneasa). El și restul persoanelor au fost supuși unei percheziții de o 

echipă de inspectori din partea Siguranței. Negel a fost pus să despacheteze un cufăr cu 

pahare, farfurioare și porțelanuri, învelite cu grijă în hârtie de foiță, iar, după cercetarea lor 

de către inspectori, l-au lăsat singur să le reîmpacheteze, după care i-au examinat hainele din 

geamantane (fracul, smochingul și celelalte piese care aparțin uniformei mareșalului Curții), 

murdărindu-i cămășile albe59. Trecând prin Sinaia, unde s-a îmbarcat familia regală, și 

pe la Săvârșin, trenul a ajuns la Lausanne la 5 ianuarie 1948. După plata 

îndemnizațiilor membrilor fostei Curți și a ajutoarelor pentru însoțitori, Negel și-a 

încheiat serviciul în slujba regelui Mihai. 

Din această incursiune istorică putem concluziona faptul că o instituție, 

chiar precum Casa Regală, își întemeiază buna funcționare pe relația dintre cei 

care o alcătuiesc. Mareșalul Curții Regale a fost, în istoria regalității, o figură 

centrală și un personaj cheie, care cu greu putea fi ocolit de cineva care dorea să 

ajungă la rege. Numirea unor persoane de încredere în acest post a garantat 

monarhului cadrul păstrării autonomiei suveranului, inclusiv în contextul 

războiului sau al ocupației sovietice. Mareșalii Curții Regelui Mihai, născuți în 

societatea românească antebelică, au fost crescuți în spiritul epocii, al datoriei 

față de Țară și Coroană. Cei care au trăit sfârșitul monarhiei au fost fie arestați, 

fie marginalizați de noua republică populară. Se cuvine să le redăm, astăzi, locul 

cuvenit în istoria noastră. 

 

 

                                                           
56„Nota cu cheltuieli cu pașapoartele Regelui, Reginei Mamă și suitei”, Arhiva Ministerului Apărării 

Naționale, apud Mircea Chirițoiu, Lovitura de stat de la 30 decembrie 1947: preliminarii militare, consecințe 
politice, Fundația Civică, București, 1997, pp. 255-256. 

57Am detaliat subiectul la: Tudor Vișan-Miu, Împreună, la bine și la greu: însoțitorii regelui în exil, în 
Regele, comuniștii și coroana. Adevărata istorie a abdicării lui Mihai I, volum coordonat de Alexandru Muraru 
și Andrei Muraru, Editura Polirom, Iași, 2017, pp. 283-297. 

58 Narcisa Maria Mitu, Dimitrie D. Negel, administratorul Domeniului Coroanei (1942-1948), în „Arhivele 
Olteniei”, noua serie, nr. 31/2017, p. 153. 

59 Relatarea aparține lui Nicolae Ionnițiu, fratele lui Mircea Ionnițiu, reprodusă de Dinu C. Giurescu, 
Cade Cortina de Fier. România 1947. Documente diplomatice, Curtea Veche Publishing, București, 2002, pp. 
237-238. 
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Anexa: Mareșalii Curții Regelui Mihai I, 1940-1947 

Nr. Numele demnitarului Perioada 

1.  Anton Z. Mocsonyi (interimar) 11-23 septembrie 1940 

2.  Colonel adjutant 

Mihail Râmniceanu 

24 septembrie 1940 

-11 martie 1941 

3.  Colonel adjutant 

Socrate Mardari 

12 martie 1941 

-28 februarie 1942 

4.  Teodor G. Rosetti-Solescu 1 martie-10 august 1942  

5.  Ioan I. Mocsonyi-Stârcea 11 august 1942 

-31 martie 1944 

6.  General de Corp de Armată adjutant 

Constantin Gh. Sănătescu 

1 aprilie-23 august 1944 

 

 5bis Ioan I. Mocsonyi-Stârcea 24 august-3 noiembrie 

1944  

7.  Dimitrie D. Negel 

 

4 noiembrie 1944- 

30 decembrie 1947 
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1.Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fond Casa Regală-Oficiale 
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2.Monitorul Oficial (MOf.), nr. 224 din 25 septembrie 1940, p. 558. 
3.ANIC-CROf, dosar 35/1941, f. 60 (Înalta Decizie nr. 2) 
4.MOf., nr. 55 din 5 martie 1942, p. 1512. 
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6.MOf., nr. 78 din 1 aprilie 1944, p. 3152; ANIC-CROf, dosar 67/1944, f. 6 (Înalta 

Decizie nr. 1) 
5bisMOf., nr. 199 din 30 august 1944, p. 6209. 
7.MOf., nr. 257 din 5 noiembrie 1944, p. 7182; ANIC-CROf, dosar 67/1944, f. 10 
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Abstract: This article is about one of the most important measures taken by de 

government of Petru Groza, namely the implementation of the agrarian reform of March 

1945. To get an idea of this peasant ownership we started with some details about the 

condition under which this reform took place. The problem of the peasants related to the 

agrarian reform which did not bring lasting solutions, did not begin in the period after the 

Second World War, but they date back to interwar period. With the end of the Second World 

War this problem has become topical again in Romania. I chose to talk about this agrarian 

reform because it had a strong echo during the communist period and especially in the press. 

The propaganda that the Newspaper Ploughmen’s Front made about these reforms can be 

seen in the following pages. This dispossession of the peasants did not solve the problems they 

were facing. 

Keywords: agrarian reform, March 1945 government of Petru Groza, peasants, 

propaganda, The Newspaper Ploughmen’s Front 

  

Anul 1945, a reprezentat pentru politica internă destul de multe schimbări. 

Odată cu venirea la conducere a comuniștilor programul de guvernare al 

Frontului Național Democrat a fost dat spre publicare la 29 ianuarie 1945, și 

cuprindea la punctul 6 realizarea imediată a reformei agrare prin confiscarea 

pământului din proprietățile ce depășesc 50 de ha și din acelea ale crimininalilor 

de război, ale absenteiștilor și celor ce sabotează lucrările agricole. Discuțiile 

preliminare referitoare la aceste decizii avuseseră loc în data de 24 ianuarie 1945 

în cadrul Consiliului Frontului Național Democrat. Dej se pronunța pentru 

confiscare, pe când Petru Groza dorea să se folosească termenul de expropiere. 

În cele din urmă confiscarea a fost cuvântul sub care se va realiza reforma agrară. 

Aceste evenimente nu au rămas fără ecou în presa epocii, astfel că ziarul Frontul 

                                                           
 Doctorand, Anul I, Școala Doctorală ,,Istorie.Civilizație.Cultură”, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Coordonator: Prof. Univ. Dr. Marcela Sălăgean, Facultatea de 
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Plugarilor a reprezentat un mijloc de propagandă foarte util pentru a vorbi 

despre ceea ce se întâmpla la acel moment.  

Ziarul a apărut la 1 februarie 1945, iar un prim subiect discutat în paginile 

sale a fost despre despre programul partidului Frontului Plugarilor și care erau 

obiectivele pe care voiau să le ducă la bun sfârșit. Pe agenda de lucru a 

guvernului în 1945, se aflau două măsuri extrem de importante: înfăpuirea 

reformei agrare și recuperarea Transilvaniei de Nord cedată Ungariei. Ziarul a 

prezentat într-un mod detaliat ceea ce urma să se întâmple și cum vedeau aceștia 

măsurile luate.  

Primul subiect pe care gazeta l-a prezentat așa cum a fost de așteptat, era 

despre reforma agrară și ce va însemna. Pentru a ne face o idee despre această 

împroprietărire a țăranilor voi începe cu niște detalii despre condițiile în care 

această reformă se va realiza. Problemele țăranilor legate de reforma agrară și 

care nu au adus soluții durabile, nu au început în perioada de după Celui De-al 

Doilea Război Mondial, ci ele datează încă din perioada interbelică, odată cu 

prima reformaă agrară din 1921. Odată cu încheierea războiului această 

problemă a devenit din nou de actualitate în România Susținătorii cei mai 

hotărâți ai acesteia au fost comuniștii, care au propus ca și rezolvare metoda de 

expropiere și împroprietărire a țăranilor1. Chiar dacă Partidul Comunist se baza 

mai mult pe proletariat, aceștia au fost conșienti că țăranii reprezentau cea mai 

numeroasă categorie a sociețății, așadar strategiile lor s-au îndreptat către aceștia 

chiar dacă doar într-un mod superficial, și totuși prin aceste măsuri i-au câștigat 

pe țărani de partea lor. Pe lângă comuniștii care suțineau aceste măsuri, s-au 

alăturat și cei din Partidul Frontul Plugarilor, al cărei menire spuneau că este 

aceea de a-i ajuta pe plugari și de a le face dreptate.  

Ziarul Frontul Plugarilor discută în nr. 2 din 2 februarie 1945 despre 

partidele istorice și reforma agrară. Se aduce la cunoștință că în programul de 

guvernare al Cabinetului Rădescu, acesta la acea vreme era încă ministru până 

la numirea lui Petru Groza din 6 martie 1945, că a fost anunțată această reformă2. 

S-a trecut astfel la formarea unei comisii reprezentată din toate grupările politice 

și reprezentanții diferitelor insituții. În opinia lui Vasile Luca, în urma celor 

hotărâte, ziarul a dat spre publicare și punctul său de vedere, conform căruia 

,,după 2 luni… rostul discuțiilor a fost de a mobiliza țărănimea”3.  

                                                           
1 Dumitru Șandru, Reforma agrară din 1945 în România, București, Ed. Institutul  național pentru 

studiul  Totaliarismului, 2000, p. 61 
2 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 2, februarie 1945, p. 1 
3 Ibidem, p. 1 
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Periodicul nu ezită să facă atacuri la adresa partidelor aflate în opoziție cu 

precădere la adresa Partidului Național Liberal, care conform lor a trimis 

reprezentnți în formarea comisiei doar pe cei care care erau de partea moșierilor, 

pe care P.C.R.-ul dorea să îi deposedeze de proprietățile sale. Acuzele la adresa 

celor dim P.N.L. se referau mai mult conform Frontului Plugarilor la împotrivirea 

acestora în realizarea reformei. Acest lucru era total eronat deoarece să nu uităm 

că cei din P.N.L. au fost făuritorii primei reforme, iar ei au susținut-o și pe 

aceasta doar că cu anumite limite chiar dacă la început nu au fost de acord cu ea. 

Aceștia au afirmat că este imposibil ca toți țăranii să fie împroprietăriți de odată, 

justificând acest lucru prin insuficiența pământului, ducând la agravarea 

procesului de parcelare și de divizibilitate a propoprietății mici, și mai ales la 

imposibilitatea ca muncitorii agricoli să se poată întreține, iar cu expropierea 

acest lucru nu mai era posibil4. În aceste condiții liberalii se opuneau acestei 

reforme deoarece nu aveau resursele necesare pentru a putea realiza ceea ce își 

propunea programul comuniștilor. În ciuda, împotrivirii, P.N.L.-ul venise și cu 

o soluție, prin care propunea doar măsuri de intensificare a producției și 

sprijinirea agriculturii, lucru total neacceptat de P.C.R. În opinia celor din 

opoziție ceea ce dorea să facă guvernul avea un caracter antieconomic prin 

fărmițarea proprietăților mari5. 

Odată cu accentuarea stării de neliniște care cuprinsese satele din țară, dar 

și prin propaganda făcută de comuniști, liberalii au cedat și au acceptat ceea ce 

se presupunea a fi cheia liniștii plugarilor, adică înfăptuirea reformei, susținând 

răspicat că expropierea nu reprezintă soluția ci mai degrabă redistribuirea 

pământului. Propaganda în jurul acestei împroprietăriri, se simțea în paginile 

ziarului Frontul Plugarilor, întrucât în nr. 4 din 4 februarie 1945, erau îndemnați: 

,,Plugari, întâriți alianța voastră, cu muncitorii și intelectualii’6. Observăm prin 

acest apel, disperarea de a căuta aliați în demersul lor, înglobând diferite 

categorii sociale pentru ale suține cauza.  

Au loc o serie de cuvântări publicate, precum cea a lui Constantin Agiu, 

lider comunist, cu ocazia conferinței Frontului Plugarilor. Se aduce în discuție 

statutul major al organizației, care era compus numai din țărani, doar 

președintele va fi un intelectual7. Totuși această prevedere nu rezonează cu 

apelul lor de a se uni și cu intelectualii, dacă doar o categorie socială putea să 

                                                           
4 Dumitru Șandru, op. cit., . p. 73 
5 Ibidem, p. 73 
6 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 4, februarie 1945, p. 1 
7 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 5, februarie 1945, p. 1 



174 

facă parte din partid. Toate acestea până la urmă au fost doar niște îndemnuri, 

care nu aveau neapărat un sâmbure de adevăr.  

Atacurile la adresa celor din Partidul Național Liberal nu au încetat. S-a 

continuat să se vorbească despre împotrivirea lor la adoptarea măsurii 

menționate mai sus, iar topicul de discuție se referea la opoziția lor, iar 

fragmentul este unul relevant : ,,Partidul liberal prin glasul șefului său d. Dinu 

Brătianu și prin acela al d-lui Cipăianu, reprezentantul liberal din comisie, care 

a sabotat lucrările, s-a declarat categoric împotriva reformei agrare așa cum o 

dorește F.N.D.”8. Scrierea cu literă minusculă a formațiunii politice 

demonstrează faptul că aceștia nu acordau importanța istorică pe care acesta a 

avut de-a lungul vremii, iar ceea ce s-a relatat nu are de a face cu realitatea, 

deoarece dacă cei din P.N.L. și-au exprimat dezacordul cu ceea ce doreau să facă 

cei din F.N.D. nu însemna că a reprezentat un boicot. Dramatismul cu care este 

relatată această știre, a avut ca și scop alarmarea țăranilor și întoarcerea lor 

împotriva liberalilor. 

Atacurile la adresa lor nu se opresc. În pagina a treia a ziarului, în partea 

de jos, este scris cu majuscule următoarele: ,,D. IULIU MANIU REPREZINTĂ 

CEL MAI MARE PERICOL PENTRU ȚARA NOASTRĂ, PENTRU CĂ EL ESTE 

ELEMENTUL ÎN JURUL CĂRUIA SE ORGANIZEAZĂ REACȚIUNEA”9 

această afirmație este făcută de Gheorghe Gheorghiu-Dej, unde se poate vedea 

că folosește termenul de ,,reacțiune”, un cuvânt care abundă în paginile ziarului 

de față și care reprezintă o catalogare a adversarului. Pe lângă P.N.L., P.C.R. îi 

consideră adversari și pe cei din P.N.Ț. Deși și aceștia erau de acord cu reforma 

dar sub o altă formulă. Octav Livezeanu cel care va urma la funcția de director 

și care este și autor de articole, critica în mod constant pe cei din P.N.L. care nu 

au acționat în opinia lui cum se cuvine când a avut loc reforma agrară din anul 

192110. Încerca să popularizeze ideea că doar reforma din 1945 va fi cea mai bună 

din toate timpurile.  

Pentru a întreține starea de tensiune și agitație este necesar să vedem cum 

îi instiga pe țărani la revolte împotriva sa: ,,Poporul va trage la răspundere pe 

ministrul Hudiță și Clica lui neepurată încă, pentru sabotajul conștient și 

perseverant pe care-l fac la acest departament11. Nu puteau lipsi din nou 

argumentele care au dus la o nouă reform agrară: ,,moșierii noștri merg 

împotriva istoriei, împotriva viitorului strălucit, plin de promisiuni al acestui 

                                                           
8 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 6, februaire 1945, p.1  
9 Ibidem, p. 1 
10 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 7, februarie 1945, p. 1 
11  Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 8, februarie 1945, p.2  
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popor” sau ,,stăpânitorii marilor moșii sunt cei care în mare măsură poartă vina 

de dezastrul țării12. Datorită acestor acuzații nefondate, Partidul Comunist îi 

manipula pe țărani, inducându-le tot felul de scenario care erau departe de 

realitate. Pledoaria pentru reforma agrară se rezuma doar la critici împotriva 

celorlalte partide. Pentru ei ea însemna progresul, prosperitate, dar și eliberarea 

țăranului din jugul economiei” dar și ,,prima condițiune și cea mai important 

pentru realizarea unei democrații reale”. 

Totuși această reformă nu a avut un cadru legal, ci mai degrabă s-a 

caracterizat prin forță. În data de 10 februarie 1945, Partidul Frontul Plugarilor a 

publicat un apel către țărani în care erau îndemnați să se adune în Comitete ale 

F.P., pentru a îndeplini anumite sarcini13: 

a)Să întocmească tabele cu cu plugarii ,, fără pământ sau cu pământ puțin, 

pentru ca fiecăruia să I se dea în stăpânire lotul cuvenit” 

b)Să se determine suprafața de pământ moșieresc, din raza comunei 

c)Să păstreze ,,inventarul agricol al moșiilor, să nu fie înstrăinat, stricat sau 

dosit 

 Cele enunțate mai sus vor fi reprezenta baza pe care reforma agrară se va 

desfășura, iar singurele proprietăți ce nu puteau fi confiscate erau cele ale 

bisericilor și mănăstirilor. Sarcinile de expropiere și împroprietărire era 

încredințată unui comitet comunal de aplicare a reformei agrare, ales de 

adunarea obștească, format din trei membrii ai Frontului Plugarilor.  

 În fruntea comitetului trebuia să se afle președintele Frontului Plugarilor 

din comună. La 12 februarie, cei care se ocupau cu propaganda și agitația, au 

mers la sate, iar Frontul Plugarilor era cel mai activ în propagarea acestor acestor 

sarcini. Pământul trebuia luat gratuit de către țărani fără a plăti vreo taxă cum 

ar fi fosr arenda,dijma, fonduri pentru semințe sau de alt fel. Beneficiarilor 

trebuia să li se aducă la cunoștință că trebuiau ca după ridicarea recoltei , să dea 

statului a zecea parte din recoltă timp de zece ani, cu scopul de a se procura 

unelte și mașini agricole ce ar fi fost date sătenilor. La tratativele din 20 februarie 

1945 care au fost purtate cu delegația F.N.D., Gheroghe Tătărescu care era 

reprezentatul grupării liberale conduse a fost cel care avea puteri depline să-i 

comunice realizarea imediată a reformei în 10 zile nu în 45 de zile cum dorea 

F.N.D. Tătărescu nu a avut de ales și în cele din urmă a trebuit să accepte 

prevederile reformei, dar asupra unui singur lucru a rămas ferm, și anume 

                                                           
12 Ibidem, p. 2  
13 Dinu Giurescu, op. cit., p.82 
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regimul despăgubirii moșierilor expropriați14. Tătărăscu dorea ca țăranii să fie 

împroprietăriți gratuit.  

Propaganda în privința realizării acestei reforme atingea cote maxime în 

fiecare zi. Titluri precum ,,Reforma agrară trebuie se facă” sau ,,S-au înfuriat 

dușmanii țăranilor”15 reprezentau cele mai folosite titluri de către această gazetă. 

La un moment dat se făcuse o clasificare a categoriilor care vor beneficia de pe 

urma acestei împropietăriri. Prima categorie ar fi fost ostașii care au luptat 

pentru distrugerea fascismului16, a doua categorie erau invalizii, orfanii și 

văduvele de război, a treia categorie ceilalți țărani cu pământ puțin. Tabelul de 

împroprietărire era verificat de cei din comitetul comunal al Frontului Plugarilor. 

Pe lângă toate aceste categorii sociale, se aduce în discuție și cine erau dușmanii 

acestora, făcându-se o clasificare a lor. Primii erau jandarmii, notarii, moșierii..  

 Pentru a-și promova viitoarea reformă, se relatează că a avut loc și o 

manifestație unde ar fi participat 500.000 de oameni în București. Manifestanții 

ar fi scandat următoarele ,,Jos fasciștii, moarte lor”, ,,Vrem guvernul F.N.D.”, 

,,Vrem pământ pentru țărani”, ,,Vrem pământ pentru ostași”17. Datorită 

manipulării și minciunilor la care au luat parte, țăranii au crezut că odată cu 

punerea în aplicare a acestei măsuri, lucrurile s-ar fi rezolvat, iar ei ar fi primit 

exact ce li s-a promis. Sloganurile lor prezintă exact ceea ce li s-a indus, un trai 

mai bun și lipist de griji, însă vom vedea pe parcurs dacă întra-adevăr această 

reformă va rezolva situația. 

La 21 februarie, moșierii cei care erau cei mai vătămați de această reformă, 

au luat inițiativă și au redactat un memoriu care a fost trimis Președinției 

Consiliului de Miniștri și procurorului general al României, prin care solicitau 

să se renunțe la împărțirea marilor proprietăți de către organizațiile comunale 

ale partidului Frontului Plugarilor. În apărarea lor, aceștia veneau cu niște 

argumente de natură juridică, iar aceste măsuri erau ilegale și nu erau înscrise 

în Constituția țării, prin care era garantată proprietatea de orice fel, și erau 

aplicate pedepse celor care le confiscau proprietățiile18. Acest argument 

evidențiază faptul că reforma agrară nu avea un cadru legal din moment ce nu 

se respecta legea fundamentală a țării. Oricum comunștii interpretau Constituția 

României după bunul plac, iar cu armata sovietică pe teritoriul țării era și mai 

greu ca aceștia să o respecte pentru că aceasta le limita acțiunile.  

                                                           
14 Dumitru Șandru, op. cit., p. 78 
15 Ziarul Frontul Plugarilor, anul  I, nr. 13, februarie 1945, p. 1 
16 Ibidem, p1 
17 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 14, februarie 1945, p.1 
18 Dumitru Șandru, op. cit., p. 81 
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La 26 februarie 1945, Tătărescu care s-a aliat cu cei din F.N.D. , s-a arătat 

dispus să recunoască ocuparea moșiilor și împărțirea lor de către țărani ce s-au 

realizat până atunci , dar a impus condiția ca aceasta să fie reglementată prin 

lege odată cu venirea Frontului Național Democrat la guvernare. După o zi 

Partidul Național-aripa Tătărescu a dat spre publicare proiectul său de reformă 

agrară, care era același cu cel din din 19 decembrie 1944, având unele puncte 

revizuite, unde liberalul își dăduse acordul la negocierile cu cei din F.N.D.  

Totuși alianța dintre cele două partide cu ideologii diferite nu va rezista 

mult. De la începutul discutării proiectului de reformă au avut loc o serie de 

divergențe. Suprasolicitarea unor măsuri cu caracter agrar din programului 

F.N.D., dar și cerința de realizarea a acesteia în zece zile și nu în 45 așa cum era 

stabilit, mi a reprezentat neapărat o dorința a lui Tătărescu de a rezolva această 

problemă ci mai degrabă de a intra în grațiile comuniștilor pentru a-i fi asigurat 

un portofoliu în guvernul ce va veni la conducere. Istoricii din acea vreme au 

vrut să demonstreze că împărțirea acelor pământuri au început încă din toamna 

anului 1944, unii dintre ei vorbind despre reforma agrară din 1944-1945, însă nu 

se poate vorbi despre acest lucru, deoarece refoma agrară abia în martie 1945 a 

putut fi înfăptuită. Cert este că discuțiile poate au început în anul 1944, dar 

punerea reală în aplicare a acestei măsuri nu s-a petrecut mai repede de martie 

1945.  

Presa comunistă, insista asupra instituirii unui guvern format din comuniști, 

pentru ca să le facă în opinia ei dreptate țăranilor, moșierii fiind catalogați ca fiind 

,,lilieci de noapte”, ,,falși democrați” sau ,,paraziți sociali”19. Toate aceste denumiri 

vor fi folosite de către ziarul Frontul Plugarilor pentru a contura o imagine cât mai 

precară a celor din fosta guvernare. Tonul cu care se scriu articole în acest ziar mai 

mereu a fost unul acuzator și plin de ură, creând doar panică și agitație asupra 

cititorilor și înverșunarea acestora asupra altor păreri.  

Au avut loc și manifestații în spațiul public în urma investirii Guvernului 

Petru Groza. Informațiile despre noul guvern era peste tot. Petru Groza a făcut 

declarații peste declarații cu privire la acest eveniment. Declarația sa este redată 

în nr. 31 din 8 martie 1945 de către gazeta plugarilor. Un fragment semnificativ 

este următorul: ,,Sunt bucuros că Suveranul a înregistrat vocea populară și s-au 

regăsit Rege și Popor, din nou pe drumul de la 23 august ”. În discursul primului 

ministru, putem observa anumite aluzii la momentul în care pe teritoriul țării 

noastre au venit trupele sovietice. Vocea populară la care acesta face referire nu 

reprezintă decât vocea sovieticilor, poporul nu a fost consultat în acțiuni de 

                                                           
19 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 24, februarie 1945, p. 1 
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natură politică. Tot pe prima pagină sunt trecuți cei care vor face parte din 

cabinetul său, vom enumera pe câțiva: Pătrășcanu, Mihai Ralea, Ștefan Voitec 

etc. Petru Groza mai afirma că ,,avem năzuința de a face dreptate, dar vom fi tari 

și aspri acolo unde trebuie. Suntem oameni măsurați”20. Pe lângă ceilalți miniștri, 

îi avem și pe prietenul lui Groza, Romulus Zăroni și pe Constantin Agiu.  

La 7 martie 194521, a avut loc prima ședință a Consiliului de Miniștri 

prezidată de noul premier, unde s-au stabilit principalele sarcini ale guvernului, 

prioritară fiind reforma agrară. Se spunea despre ea că este necesară pentru a 

liniști pe cei de la sate, argument susținut și de Romulus Zăroni care era secretar 

de stat la agricultură și domenii. Ministrul în încheierea ședinței, nu a ezitat să 

îl acuze pe Ion Hudiță pentru neliniștea țăranilor , iar în opinia sa comuniștii nu 

aveau nici o vină sau partidul plugarilor care au susținut împărțirea 

proprietăților. Argumentul său era nefundat și avea mai mult un rol de agitator 

împotriva celui din PNT. Dacă vorbim despre propagandiști, prim-ministrul nu 

a vorbit niciodată despre partidul său și despre ziar care au complotat la 

provocarea țăranilor împotriva partidelor istorice.  

Acest proiect care a fost elaborat de ,,grupul inginerilor agronomi 

democrați a fost dat spre aprobare Consiliului de Miniștri la data de 12 martie 

1945, fiind discutat în ședințele din 13, 19 și 20 martie22. În cele din urmă acesta 

a fost aprobat însă cel care a avut cele mai multe obiecții a fost Tătărăscu, venind 

cu o serie de precizări. Unele articole din lege au fost modificate, altele nu, în 

funcție de interesele celor care au conceput-o.  

După cum era de așteptat la 23 martie 1945, a fost dat decretul-lege cu 

privire la înfăptuirea acestei reforme agrare. La bazele sale au stat au stat unele 

reguli care aveau legătură cu transferul pământului de la moșieri la țărani. Acest 

decret lege avea 26 de articole, însă doar 21 dintre ele reglementau acest transfer 

de proprietate23, însă cei de la putere nu au avut nici o problemă că unele articole 

din lege nu reglementau ceea ce au promis aceștia, ba mai mult au trecut direct 

la fapte prin împărțirea pământului.  

Această acțiune a împroprietării a fost prezentată în continuare de ziarul 

plugarilor, dând de știre următoarele: ,,comitelele sătești din județul Hunedoara 

continua cu râvnă împărțirea pământurilor boierești… Împărțirea moșiilor s-a 

făcut în cea mai deplină ordine, pământul fiind dat în mai întâi ostașilor de pe 

front, văduvelor și orfanilor de război, precum și țăranilor fără pământ”24. Nu se 

                                                           
20 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 32,  martie 1945, p. 1 
21 Dumitru Șandru, op. cit., p. 116 
22 Ibidem, p. 116 
23 Dumitru Șandru, op. cit., p. 122 
24 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 47, martie 1945, p. 3 
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aduce în discuție faptul că această împroprietărire nu s-a realizat în deplină 

ordine, deoarece știm protestele moșierilor față de neregulile acestei reforme. 

Articolul ca de obicei analizează doar aspectele pozitive ale activității 

guvernului Petru Groza. Spre exemplu în nr. 28 din martie 1945 al gazetei, avem 

un articol care se afla în centrul paginii cu scopul de a atrage atenția cititorilor. 

Titlul e sub o formă de întrebare și zice următoarele: ,,Cum am primit noi 

plugarii robotași de pe ogoare vestea Reformei Agrare?” Răspunsul e dat tot în 

cadrul articolului și relatează o bucurie a acestei înfăptuire care mai degrabă e o 

propagandă fără margini și se afirmă următoarele : ,,cu lacrimile în ochi, de 

bucurie, am fost loviți ca de un trăsnet atunci când am auzit că moșiile ciocoiești 

pe care am muncit noi de ani de zile, vor fi de astăzi înainte ale noastre”25. La 

data de 31 martie se dădeau ordine să se treacă la cultivarea pământului și ,,nici 

o palmă de pământ să nu rămână neînsemânțată”26. Aceste ordine erau date de 

Frontul Național Democrat.  

Valorificarea legii agrare s-a întins pe multe numere ale periodicului 

menționat, și exagerările asupra acestei măsuri luate erau destul de mari și unele 

nu aveau o bază solidă. Aceasta era văzută ca un dar nemaipomenit dat 

țăranilor, fără să se gândească că ceea ce i-a fost dat, li se va lua înzecit, totuși 

orice exagerare pe care o publicau spune așa: ,,Prin reforma agrară țara v-a dat 

pământ. Săteni, dați și voi țării truda voastră. Din acest pământ și această trudă 

va răsări grâne ce nu vor mai fi dijmuite de nimeni”27. Se lăuda activitatea 

Guvernului Groza care a făcut în opinia lor un lucru măreț și anume această 

reformă: ,,Guvernul de largă concentrare democratică prezidat de d.dr. Petru 

Groza a realizat reforma agrară în spiritul vremurilor acestora înnoitoare, 

împotriva opunerilor unor categorii de oameni care n-au înțeles că vechile 

sisteme de guvernare și de legiferare, în materiile cele mai împortante a apus 

pentru totdeauna”28.  

S-au acordat și titluri de proprietate, iar această acțiune a guvernului așa 

cum am tot văzut pe parcursul acestui ziar, a fost discutată și de către cei care 

publicau în Frontul Plugarilor. Articolul cu pricina avea ca și titlu ,,Guvernul și 

plugarii împroprietăriți”29 scris de E. Vârnav. Autorul vorbește în articolul său 

despre împărțirea titlurilor de proprietate și că ,,toți acei plugari cari până la 

venirea guvernului dr. Petru Groza se aflau într-o situație soră cu șerbia-vor 

                                                           
25 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 48, martie 1945, p. 1 
26 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 51, martie 1945, p. 1 
27 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 52, aprilie 1945, p. 3 
28 Ziarul Frontul Plugarilor, anul I, nr. 45, martie 1945, p. 1 
29 Ziarul Frontul Plugarilor, anul II, nr. 301, februarie, 1946, p. 1 
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primi hârtii la mână că, de azi înainte sunt stăpâni pe pământurile lor”30. Acesta 

aduce în discuție zvonurile care ar afirma că acele pământuri date acum, vor fi 

luate înapoi, susținând că nu va fi vorba despre așa ceva. Totuși vom vedea că 

cele afirmate nu vor reprezenta un adevăr, mai ales că situația politică va 

degenera. Au urmat apoi și alte titluri de elogiere a guvernului Groza precum 

,,Trăiască Guvernul Marilor Înfăptuiri Democratice Dr. Petru Groza”, 

,,Guvernul clădește viață nouă țărănimii române”31 care făceau parte din acea 

propagandă a comuniștilor de a aavea un capital de imagine considerent. 

Desigur că atacurile la partidele istorice nu au încetat nici în acest an, prin care 

se făceau iar referiri la împotrivirea lui Maniu și Brătianu la realizarea reformei 

agrare care avusese loc cu un an în urmă, articolele pe seama lor abundă în titluri 

precum ,, Nu le place. Moșierii Brătieniști și Reforma agrară” în care se discuta 

faptul că Brătienii nu le plăcea reforma agrară realizată de ei, și mai ales că 

,,băncile lor au cămătărit plugărimea, aducând-o la disperare și la sapă de lemn 

și silind-o să-și vânză pământul”. Atacul la imaginea opoziției era una foarte 

dură și de cele mai multe ori au avut câștig de cauză prin înverșunarea țăranilor, 

făcându-I să creadă că cei dinaintea lor le-au fpcut cel mai mare rău.  

Anul 1946, a adus în discuție și impozitul agricol pe care comuniștii aveau 

să-l impună țăranilor. Astfel că în ziarul cu nr. 339 din martie 1946 este publicată 

poziția Frontului Plugarilor, partidul, care avea un punct hotărât asupra acestui 

subiect. Acesta susținea să se fixeze un minim neimpozabil 2/1 hectare la câmpie 

și 4 hectare la deal și munte. Aparent toți plugari erau mulțumiti în urma acestei 

reforme agrare, ziarul publicând în nr. 356 din aprilie 1946, un articol semnat de 

M. Postolache, un plugar din comuna Secui, jud. Dolj care spunea următoarele: 

,,În adevăr la sate, se pot vedea ușor efectele avute de refoma agrară făcută de 

Guvernul Petru Groza. Legea de reformă agrară a dat posibilitatea ca fiecare 

plugar să devină proprietar de pământ, unde să poată munci. Guvernul dr. Petru 

Groza a înțeles că numai schimbarea condițiunilor de viață ale plugarilor noștri, 

se va putea schimba și felul lor de a trăi, felul de a munci și organizarea 

gospodărilor”. Se poate observa unele dezacorduri gramaticale făcute de acest 

țăran semn că nu era școlit, iar acest lucru, îl făcea și mai maleabil în acapararea 

sa de partea comuniștilor. Tot aici guvernul aflat la putere mai era numit și 

,,Guvernul Poporului”. Pe lângă propaganda pe care a făcut-o acest guvern, și 

mai ales acestei reforme nu trebuie să uităm faptul că această lege a avut 

numeroase carențe, care au ieșit la lumină, în momentul în care a trebuit să fie 

pusă în practică ducând la afectarea economiei în anii ce au urmat.  

                                                           
30 Ibidem, p. 1 
31 Ziarul Frontul Plugarilor, anul II, nr. 326, martie 1946, p. 1 
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was very difficult for the Czechoslovak people to bear, a people accustomed witch prosperity 

and comfort. The Prague regime under Antonin Novotny refused to take any revitalization 
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Czechoslovak crisis. 
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După anii celui de-Al Doilea Război Mondial, socialismul s-a extins cu 

repeziciune și printr-o manieră deloc democratică în toate statele care au intrat 

în sfera de control a Moscovei. Puterea în aceste state a fost preluată de partidele 

comuniste și muncitorești, fidele Moscovei, fie prin ajutor direct dat de Moscova, 

care avea trupe în toate statele europene de la est de „Cortina de Fier”, fie prin 

lovituri de stat sau prin fraudarea unor alegeri electorale. O dată cu instaurarea 

socialismului de tip sovietic, statul urma să fie condus de un singur partid, 

dispărând pluripartidismul (o constantă a democrației de tip occidental), se 

trecea la planificarea economiei (planurile cincinale), se introducea 

îndoctrinarea politică în rândurile armatei, opoziția era complet anihilată, 

propaganda începea o amplă campanie de îndoctrinare și dezimformare a 

populației, iar partidul unic își manifesta puterea prin teroare în rândul 

propriului popor, popor care trebuia să învețe să trăiască făcând economie, în 

constrângeri, prin muncă silnică, prin rații la alimentele și bunurile de consum, 

                                                           
 Doctorand, Anul III, Școala Doctorală a Facultății de Istorie, Universitatea din București, 

coordonator, prof.univ.dr. Mihai Retegan, Facultatea de Istorie, Universitatea din București 
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prin încălcarea drepturilor cetățenești, prin îngrădirea libertăților individuale, 

prin cenzurarea presei, în timp ce poliția politică face ravagii printre cei care nu 

simpatizau cu regimul, băgând spaima în întregul popor și stăpânind în mod 

absolut1. Pe scurt omul trebuia să muncească, nu să gândească. Elitele, în special 

intelectualii, erau supuse unor tratamente greu de suportat (exemplu: 

Experimentul Pitești în cazul României). 

Moartea lui Stalin pe 5 martie 1953 a adus peste Europa de Est și Centrală 

iluzia descătușării statelor din aceste două regiuni de frica propagată de cultul 

liderului de la Kremlin. Stalin era văzut în primii ani postbelici dictatorul 

absolut, nemilos și imposibil de contrazis. Venirea unui nou lider la Moscova și 

Congresul XX al PCUS din februarie 1956 au dat impresia unor sateliți ai URSS 

că pot adopta o atitudine de independență și suveranitate în politica internă și 

externă. Combaterea stalinismului și a lui Stalin, care până atunci era văzut ca 

un zeu de către mai toți liderii est-europeni i-au năucit pe aceștia2, făcându-i pe 

unii să creadă că moartea lui Stalin a însemnat și descătușarea de Moscova. 

Această impresie a fost întărită și prin semnarea Tratatului de la Varșovia, la 14 

mai 1955, un act numit „tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală” 

semnat de toate statele aflate în sfera de interes a Moscovei: Albania, Bulgaria, 

Cehoslovacia, RDG, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică3. Teoretic 

acesta era un tratat de alianță între statele semnatare, prin care toți membrii își 

promiteau ajutor militar reciproc în cazul unui atac venit din afara organizației. 

În realitate, tratatul semnat în capitala Poloniei era o organizație militară creată 

ca răspuns la înființarea NATO (4 aprilie 1949) și avea rolul de a apăra granițele 

Uniunii Sovietice, membrii organizației devenind mai degrabă un tampon între 

granițele Uniunii Sovietice și Europa Occidentală. Într-un articol apărut în 

Revista de istorie militară, lt-col. Laurențiu Cristian Dumitru spune că Tratatul 

de la Varșovia a fost din start un intrument imperial de control sovietic asupra 

Europei de Est4. 

Prin semnarea Tratatului de la Varșovia, membrii nu doar că își promiteau 

ajutor militar reciproc, ci și neamestec în politica internă și externă a vreunui alt 

stat membru (articolul 1)5. 

                                                           
1 Virgil Ierunca, Experimentul Pitești, ed. Humanitas, București, 2013, p.3. 
2 Elis Neagoe-Pleșa, Problematica cultului personalității în mediul literar din România, în Doina Jela, 

Vladimir Tismăneanu (coord), Ungaria 1956, revolta minților și sfârșitul mitului comunist, ed. Curtea Veche, 
București, 2006, p.196. 

3 Organizația Tratatului de la Varșovia, 1955-1975, Documente, ed. Politică, București, 1976, p.15. 
4 Laurențiu-Cristian Dumitru, Constituirea Pactului de la Varșovia ca instrument imperial de control 

sovietic asupra Europei de Est în Revista de Istorie Militară, nr 3-4/2007, p.14. 
5 Ibidem, p.16 
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Problema neamestecului în politica internă și externă făcea trimitere direct 

înspre Moscova, dându-le membrilor organizației utopia că se pot desprinde de 

Uniunea Sovietică. În mai multe state comuniste europene au loc manifestări cu 

o subtilă tentă antisovietică, de exemplu în România, regimul condus de 

Gheorghe Gheorghiu Dej începe o ușoară îndepărtare de Moscova, prin unele 

reforme cu caracter populist: se desființează Institutul Maxim- Gorki, se 

introduc în învățămant limbi de vorbire occidentale, etc. La numai un an de la 

semnarea tratatului are loc revoluția maghiară, o revoluție care va aduce 

neîntârziat intervenția brutală a tancurilor sovietice și înăbușirea sa. Era clar că 

tratatul semnat cu un an înainte nu va fi respectat niciodată de Uniunea 

Sovietică, ci avea rolul de a asigura securitatea la granițele sovietice în cazul unui 

atac venit dinspre NATO. 

Anii petrecuți de Nikita Hrușciov la conducerea URSS au fost cei mai 

tensionați ani din întreaga perioadă a Războiului Rece. Criza Berlinului din 1961, 

criza avioanelor U-2 sau criza rachetelor din Cuba s-au dovedit momente extrem 

de tensionate, lumea fiind în prag de război și asta în pofida destinderii promise 

de Kremlin începând cu anul 1955. Plecarea lui Hrușciov de la conducerea 

Uniunii Sovietice și venirea lui Leonid Brejnev, văzut ca un lider care se 

pronunța pentru destindere în relațiile internaționale a dat aceeași iluzie pe care 

a dat-o și moartea lui Stalin în rândul membrilor Tratatului de la Varșovia: 

suveranitate, autonomie și independență. 

Politica externă a regimului condus de Leonid Brejnev trebuie analizată 

din două perspective: o perspectivă care vizează politica sovietică față de 

Occident și în mod special față de SUA și o perspectivă care vizează relațiile 

Uniunii Sovietice cu statele lagărului comunist. Dacă în relațiile cu Occidentul 

Brejnev se va pronunța pentru destindere și pentru pace, în interiorul lumii 

comuniste au loc două invazii militare ale trupelor sovietice în statele comuniste, 

una într-un stat membru al Tratatului de la Varșovia și anume în Cehoslovacia 

(1968) și alta în Afganistan (1979), iar Polonia trece pe lângă aceeași situație în 

1980, regimul condus de Wojciek Jaruzelski dejucând în ultimul moment 

planurile de invazie ale sovieticilor6. 

În rândul lumii comuniste va circula, odată cu „Primăvara de la Praga” 

așa numita doctrină Brejnev. Personal cred că aceasta era un set de idei care 

conferea titlul de lider al Uniunii Sovietice în lumea comunistă și care oferea 

                                                           
6 În anul 1980, sindicatul „Solidaritatea” a ajuns la 10 milioane de membri polonezi, acesta ducând o 

politică contradictorie cu interesele Moscovei, care a început concentrarea de trupe pe teritoriul actual al 
Belarusului în vederea unei invazii în Polonia, moment în care Wojciek Jaruzelski scoate în afara legii 
sindicatul și declară  legea marțială, astfel fiind stopată intervenția trupelor sovietice în Polonia, apud 
David R. Marples, Rusia în secolul XX, ed. Meteor Press, bucurești, 2014, p.345. 
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posibilitatea acesteia de a interveni cu armata în orice stat al lumii comuniste 

unde apăreau revolte la adresa regimului din țara respectivă și care ar fi 

amenințat interesele sovietice vis-a-vis de această țară. În unele lucrări 

istoriografice se spune că "doctrina Brejnev" susținea faptul că orice stat socialist, 

indiferent care ar fi acela, poate interveni în politica internă a altui stat socialist 

cu scopul de a ocroti socialismul7, iar în altele, printre care amintim lucrările 

istoricilor Mihai Retegan8 și Lavinia Betea9 găsim "doctrina Brejnev" ca o 

doctrină a "suveranității limitate", unde fiecare partid și stat poate să își croiască 

drumul spre comunism pe baza unei suveranități limitate10 însă fără a periclita 

ansamblul blocului, după cum spune istoricul Mihai Retegan într-o lucrare 

dedicată evenimentelor de la Praga11. În lucrarea istoricului francez Thierry 

Wolton, "O istorie mondială a comunismului", găsim chiar felul în care "Pravda" 

explică doctrina Brejnev: "Orice partid comunist este răspunzător nu doar în fața 

propriului popor, ci mai ales în fața tuturor țărilor socialiste, în fața întregii mișcări 

comuniste"12. Astfel legitima "Pravda" o eventuală intervenție într-un satelit al 

Uniunii Sovietice. 

Primul amestec al regimului Brejnev în politica internă a unui stat 

comunist a avut loc în august 1968, în Cehoslovacia. Cehoslovacia era un stat în 

curs de dezvoltare, la granița dintre lumea comunistă și cea capitalistă, o țară pe 

care și-ar fi dorit-o în sfera sa de influență oricare din cele două super puteri, 

deoarece putea furniza industrie, deținând o economie rentabilă și un nivel de 

trai decent. 

Preluarea puterii de către Alexander Dubcek în ianuarie 1968 a însemnat 

pentru Cehoslovacia începerea unui serii de reforme menite să liberalizeze 

regimul. Printre acestea amintim: reducerea gradului de cenzură în presă, 

formarea unei coaliții la conducerea țării formată din reformatori, moderați, 

centriști și conservatori sub conducerea lui Dubcek, se urmărea crearea unui 

socialism bazat pe nevoile cehoslovace, sistemul electoral urma să fie 

democratizat, iar Cehoslovacia urma să fie federalizată 13. De asemenea se 

                                                           
7 Andrei Tinu, Scînteia de la Praga, ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, p.146. 
8 Mihai Retegan, 1968. Din primăvară până în toamnă. Schiță de politică externă și politică militară 

românească, Ediția a-II-a, Ed. RAO, București, 2014, p.173 
9 Lavinia Betea și alții, Viața lui Ceaușescu. Fiul Poporului, Ed. Adevărul Holding, București, 2014, p.340. 
10 Ibidem 
11 Mihai Retegan, Op. cit, p.173. 
12 Thierry Wolton, O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigație istorică, vol.I, Ed. 

Humanitas, București, 2019, p.793. 
13 Ihor Gowdiak (editor), Federal Research Division, Library of Congress, Czechoslovakia, A country 

Study, ediția a III-a, 1989, p.62. 
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garanta libertatea de întrunire și de exprimare14. Mișcarea de reformă începută 

de noul lider de la Praga excludea stalinismul și era dedicată îmbunătățirii și 

perfecționării mișcării socialiste și regimului comunist. Alexander Dubcek nu a 

urmărit niciodată îndepărtarea țării de la comunism, ci liberalizarea acestuia, 

adaptarea la nevoile poporului cehoslovac, lucru care nu era pe placul Moscovei, 

care simțea că pierde controlul asupra acestei țări. 

Uniunea Sovietică a avertizat în mai multe rânduri conducerea de la Praga 

să stopeze mișcarea de reformă pe parcursul anului 196815, ca în cele din urmă 

să intervină brutal, cu tancurile, punând capăt așa-numitei „Primăveri de la 

Praga”. 

Intervenția militară sovietică din Cehoslovacia seamănă izbitor cu cea din 

Ungaria, din anul 1956, ambele lăsând sânge în urma lor, amândouă fiind 

rezolvate cu tancul. Acest lucru atrage după sine o problemă esențială în analiza 

politicii externe sovietice: Cum gestiona Uniunea Sovietică o criză apărută în 

lagărul comunist? Oare pe cale diplomatică nu existau soluții? Intervenția 

brutală a armatelor sovietice în Ungaria, capturarea și lichidarea lui Imre Nagy, 

impunerea unui regim zelos Moscovei condus de Janos Kadar la Budapesta a 

arătat că URSS nu era capabilă să gestioneze o criză apărută în interiorul lumii 

comuniste decât prin forță. 

Modul în care Moscova alegea să rezolve crizele este expus cel mai bine 

de Iuri Andropov, viitor șef al KGB în perioada 1967-1982. În timpul 

evenimentelor din Ungaria, în 1956, acesta ocupa funcția de ambasador al 

sovieticilor la Budapesta. El a trăit "pe viu" acele evenimente și i s-a fixat ideea 

că acolo unde socialismul este pus în pericol, doar cu forța militară poate fi 

salvat. Andropov încuraja constant intervenția militară, fie că vorbim de 

Cehoslovacia (1968), Afganistan (1979) sau Polonia (1981)16 

Intervenția în Ungaria a dat startul unei politici externe sovietice bazată 

pe un control total asupra relațiilor externe ale sateliților săi și a treburilor 

interne ale acestora. Înăbușirea revoluției maghiare a însemnat o pată pe 

imaginea Uniunii Sovietice în războiul imagologic purtat de aceasta cu SUA, o 

pată pe care Hrușciov a încercat să o repare prin retragerea trupelor sovietice 

din România (1958), însă în 1961 același Hrușciov s-a implicat în criza Berlinului, 

criză urmată de una și mai periculoasă, cea din Caraibe. 

                                                           
14 Ibidem 
15 Mihai Retegan, Op. cit., pp.168-169 
16 Vasili Mithrokhin, Christopher Andrew, Arhiva Mitrokhin. KGB în Europa și în Vest, ed. Orizonturi, 

București, 2003, pp.17-18. 
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Venirea lui Leonid Brejnev la Kremlin la finele anului 1964 nu a schimbat 

nimic în modul cum gestionau sovieticii aceste crize din interiorul lagărului 

comunist. La doar patru ani distanță acesta ordonă invazia din Cehoslovacia, în 

același mod cum procedase și predecesorul său în criza din Ungaria. Un alt 

conflict care mocnea în sânul lumii comuniste încă din 1956 era cel dintre URSS 

și China. Nici în acest caz, URSS nu și-a folosit diplomația, preferând armata. 

China nu putea fi invadată cum au fost cele două state comuniste din Europa, 

deoarece era o forță mult prea puternică, mai ales că recent devenise și putere 

nucleară, însă încleștări armate între cele două părți au avut loc pe râurile Ussuri 

și Amur în decursul anului 196917. Invazia din Afganistan de la sfârșitul anului 

1979, dar și modul în care sovieticii și-au impus influențele și controlul în mai 

multe state africane la mijlocul anilor ’70 spun totul despre modul de gestiune 

al crizelor pe care îl aborda regimul condus de Brejnev18 

Venirea lui Alexander Dubcek la putere în Cehoslovacia la începutul 

anului 1968 a dat senzația că socialismul poate fi îndulcit. Noua conducere va 

elabora seria de legi și normative menționate mai sus și care ar fi avut drept scop 

final transformarea socialismului clasic caracterizat prin aspectele menționate 

mai sus într-un sistem mai liberal, mai ușor de suportat, lucru care îi va aduce 

un capital uriaș de simpatie în rândul cehoslovacilor, în special în rândul 

slovacilor (Dubcek era slovac), însă care va veni contradictoriu cu interesele și 

cu viziunile Moscovei privind crearea socialismului. În acest sens, atașatul 

militar cehoslovac acreditat la București, colonelul Alfons Solfronk, declara 

următoarele: „ Socialismul nu poate fi construit la ordin și pe baza unor planuri 

întocmite de alții”19. Viziunea lui Alexander Dubcek de a crea un nou tip de 

socialism va atrage invazia trupelor Tratatului de la Varșovia, creația sa 

dovedindu-și efemeritatea în fața tancurilor sovietice, maghiare, bulgare, 

poloneze și est-germane.  

Chiar dacă la finalul anilor ’40 și începutul anilor ’50 Cehoslovacia intrase 

pe deplin în sfera de control sovietică, aceasta a cunoscut o creștere economică 

apreciabilă pentru un stat membru al lagărului comunist. Avem cifre care 

demonstrează industrializarea accelerată a țării, Cehoslovacia urmărind 

dezvoltarea în special a industriei grele și a industriei construcțiilor de mașini. 

Producția industrială a crescut cu peste 200% până în anul 1959, iar forța de 

                                                           
17 David R. Marples, Op. cit, p.344.  
18 Anii ’60 au însemnat pentru țările africane desprinderea de sub controlul metropolelor europene, 

fenomen cunoscut drept „decolonizare”. URSS s-a folosit în mai multe rânduri de trupe cubaneze pentru 
a-și impune controlul  în state precum Etiopia sau Angola, purtând un război de tip „Proxy War” 
(Marples, Op. Cit, pp 337-338) 

19 Teofil Oroian și alții, Tentația libertății. Operațiunea SUMAVA -1968, ed. Militară, București, 1999, p. 15. 
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muncă în segmentul industriei a atins 44 de procente20. De asemenea Slovacia, 

care era o provincie aflată în urma Cehiei ca dezvoltare și ca grad de 

industrializare, a cunoscut un avânt economic deosebit, producția industrială 

triplându-se, iar ocuparea forței de muncă ajungând la 70%. Pe ansamblu, 

producția industrială a Cehoslovaciei aproape că s-a triplat in intervalul 1948-

195721, lucru care a dus la mărirea decalajelor economice din lagărul comunist, 

crescând totodată și discrepanțele dintre nivelul de trai din Cehoslovacia și de 

nivelul de trai din celelalte state comuniste. Cehoslovacia a fost și primul stat 

din lagărul comunist care și-a refăcut economia distrusă de război, până în anul 

1950, ca începând cu anul următor să se treacă efectiv la construirea economiei 

de tip socialist22. 

Până în anul 1955, exporturile de mașini și utilaje depășeau cu mult 

importurile, iar un atu pentru Cehoslovacia consta în faptul că industria sa era 

dezvoltată încă din perioada interbelică. Produsele acestei industrii cucereau 

piețe tot mai mari, inclusiv în rândul statelor socialiste, aflate în curs de 

industrializare. Acestea solicitau Cehoslovaciei tot mai multe instalații și 

mijloace tehnice23. 

Chiar dacă a avut o creștere spectaculoasă în perioada mai sus menționată, 

după anul 1957, economia cehoslovacă dă semne de stagnare, o stagnare care se 

va accentua și care va duce în curând la scăderea nivelului de trai cu care 

poporul cehoslovac se obișnuise. Creșterea economică de la începutul anilor ’50 

s-a transformat în așa măsură încât a ajuns de la cea mai spectaculoasă la cea mai 

redusă creștere la finalul acelor ani din întreg lagărul comunist24. Cehoslovacia 

a început să importe alimente de larg consum, ceea ce va aduce reale costuri și 

pierderi financiare. Pe plan politic creșterea spectaculoasă a economiei 

cehoslovace din perioada 1948-1957 a coincis cu guvernele lui Klement Gottwald 

(prim-ministru între 1946-1948 și președinte al Cehoslovaciei între 1948-1953) și 

Antonin Zapotocky (premier între 1948-1953 și președinte în perioada 1953-

1957)25. Cât timp a fost Zapotocky președinte, postul de premier a fost ocupat de 

Viliam Siroky, iar în funcția de secretar general al Partidului Comunist 

Cehoslovac (PCC), care era în fond aceeași cu funcția de șef de stat, se găsea 

Antonin Novotny (1953- ianuarie 1968). Acesta va fi unul din personajele cheie 

al „Primăverii de la Praga”. 

                                                           
20 Ibidem 
21 Ibidem 
22 AMAE, fond Cehoslovacia, Dosar nr 1127/ 1967, f.5. 
23 Ibidem, f.7. 
24 Ihor Gawdiak, Op.cit, p.60 
25 Ibidem, p.58 
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Antonin Novotny era un politician foarte loial Moscovei, un politician 

conservator, nu de puține ori dând dovadă că se opune sau că ezită în abordarea 

„noului” în luarea unor decizii inovatoare. nedorind desprinderea de trecut26. În 

afară de acestea, în timpul marii dezvoltări industriale din prima jumătate a 

anilor ’50, Cehoslovacia se angajase în fața Uniunii Sovietice că va sprijini cu 

armamant și hrană Cuba și alte state slab dezvoltate în scopul atragerii acestora 

în sfera comunistă, lucru care a dus la finalul acestei perioade (a anilor ’50) la 

accentuarea unei crize economice și politice care cuprinsese Cehoslovacia27. 

Nemulțumiri la adresa regimului Novotny s-au tot adunat începând cu 

primii ani de după 1960. În anii ’50 administrația Novotny a lichidat printr-o 

eroare un număr de unsprezece membri de partid, lucru care a cântărit greu la 

imaginea regimului în mentalul colectiv cehoslovac28. Politica rigidă față de 

Germania Federală29 și faptul că devenise clientelar al Moscovei l-a transformat 

pe Antonin Novotny în inamicul principal al elitelor cehoslovace și în special în 

rândul intelectualilor slovaci, unde Novotny își câștigase un însemnat capital de 

antipatie. 

Totuși cine era acest Antonin Novotny? Novotny era unul din „greii” 

Partidului Comunist Cehoslovac. Născut la 10 decembrie 1904 lângă Praga30, el 

a intrat în rândurile partidului în anul 1921. De meserie era lăcătuș31, provenind 

din clasa muncitoare sănătoasă, așa cum plăcea dogmei socialiste. În timpul 

celui de-Al Doilea Război Mondial, Cehoslovacia fiind ocupată de germani, 

Antonin Novotny a fost închis la Mauthausen32. Făcând închisoare, el se alătură 

șirului de lideri comuniști europeni care și-au trecut în biografie acest aspect. 

Este ales în Comitetul Central al P.C. Cehoslovac în 1948 urmând să avanseze pe 

scara ierarhică a partidului, ajungând în 1951 în Biroul Politic. În 1953 ajunge 

prim-secretar al partidului, iar după decesul lui Zapotocky în 1957, se vede în 

postura de a ajunge președinte al Cehoslovaciei33. Prin acest fapt, Antonin 

Novotny devine un lider absolut în Cehoslovacia, adunând întreaga putere 

(cumul de funcții) în mâna sa. 

                                                           
26 Arh MAE, fond Telegrame, Praga 1968, vol I, f.50, apud Ministerul Afacerilor Externe (MAE), 

Direcția Arhivelor Diplomatice, 1968. Primăvara de la Praga. Documente diplomatice, ed. MondoMedia, 
București, 2009, p.3 

27 Ibidem, p.40 
28 Ibidem, p.40 
29 Ibidem, p.45 
30 https://www.britannica.com/biography/Antonin-Novotny, accesat la 16 mai 2019. 
31 Ibidem 
32 Teofil Oroian și alții, Op cit, p.9 
33 http://komunismus.eu/antonin-zapotocky/, accesat la 20 mai 2019. 

https://www.britannica.com/biography/Antonin-Novotny
http://komunismus.eu/antonin-zapotocky/
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La finalul anilor ’50 și inceputul anilor ‘60, după încheierea perioadei de 

vârf a industriei cehoslovace, țara începe să își piardă din strălucire, economia 

intrând în impas și o dată cu ea întreaga societate cehoslovacă.  

Primele critici la adresa regimului condus de Novotny apar la începutul 

anilor '6034, venite dinspre presa scrisă și dinspre elita intelectuală cehoslovacă, 

având legătură cu procesele de mai sus. Acestor critici se vor adăuga mai târziu 

alte valuri de mustrări și revolte venite dinspre popor. În afară de procesele 

amintite, începutul anilor 60 a însemnat pentru cehoslovaci și contactul cu o 

criză economică acută. Abundența alimentelor din magazine a început să fie 

istorie, aspect care a dus la o fisură greu de astupat între conducerea țării și 

poporul cehoslovac35, un popor obișnuit cu bunăstarea.  

Destalinizarea inițiată de Hrușciov la congresul PCUS din februarie 1956 

nu a avut un ecou prea mare în rândul Partidului Comunist Cehoslovac și nu l-

a tulburat în vreun fel pe Antonin Novotny. Acesta nu înțelegea că a venit 

vremea schimbării, vremea luării unor decizii înnoitoare, elaborarea unor 

reforme cu caracter inovator, care să aducă ceva nou în mersul politicii 

cehoslovace, urmărind constant întărirea pozițiilor sale în partid și în stat. Nici 

criticile venite din partea celui de-al doilea congres al scriitorilor, întrunit în 

aprilie 1956, care a cerut libertate de exprimare și acces la presa din Occident nu 

l-au făcut pe liderul de la Praga să cedeze, el reprimând răzvrătirea scriitorilor. 

Totuși, văzând că se mărește prăpastia dintre partid și popor, Novotny caută 

într-un târziu soluții de a recâștiga simpatia și susținerea poporului cehoslovac. 

În primul rând trebuia redresată economia cehoslovacă care odinioară concura 

cu cea est-germană și austriacă. În acest sens, în anul 1963, regimul de la Praga 

încredințează unei comisii de experți economiști condusă de Ota Sik, elaborarea 

unui proiect de redresare economică36. Ota Sik propune un program de reforme 

și măsuri radicale în economie, aprobat într-o primă fază de Novotny în 196537, 

doar că ulterior, în 1967, planul de redresare economică inițiat de Sik a fost 

combătut de către mai mulți lideri comuniști cehoslovaci conservatori, care 

vedeau în măsurile radicale luate de acesta ocazia de a pierde o parte din putere, 

ceea ce a dus într-un final la anularea planului, Ota Sik cerând demisia lui 

Novotny, iar după înăbușirea "Primăverii de la Praga", când acesta devenise una 

din figurile centrale ale politicii cehoslovace sub regimul Dubcek, să plece în 

                                                           
34 Christian Duplan, Vincent Giret, Viața în roșu. Varșovia. Praga.Budapesta. București, Pionierii, Vol.II, 

Ed. Nemira, București, 1997, p. 274. 
35 Ibidem 
36 https://www.independent.co.uk/news/obituaries/ota-sik-550355.html, accesat la 24 mai 2019. 
37 Czechoslovakia: a country study, p.60 

https://www.independent.co.uk/news/obituaries/ota-sik-550355.html
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exil38. Abia începutul anului 1968, după schimbările de pe scena politică de la 

Praga produse în luna ianuarie, aduce un plan de reorganizare si reformare a 

economiei cehoslovace. 

Printre factorii negativi care au influențat evoluția economiei naționale în 

anul 1967 se numără nerealizarea sarcinilor de plan privind reducerea rezervelor 

și faptul că nu s-a redus numărul obiectivelor puse în construcție, cerându-se 

executarea unui volum de lucrări și investiții mai mari decât putea economia 

cehosovacă să susțină39. În sectorul investițiilor, o serie întreagă de obiective nu 

au fost date în exploatare la termenele planificate, nu s-a reușit să se reducă 

termenele de lichidare a defecțiunilor descoperite la darea în exploatare a 

obiectivelor și nu s-au realizat toți parametrii tehnici și economici proiectați40. 

O altă piedică în bunul mers al economiei constă în creșterea prețurilor la 

principalele bunuri de consum și scăderea puterii de cumpărare. S-au înregistrat 

creșteri de preț, pe parcursul anului 1967, la produsele din industria alimentară, 

textilă, încălțăminte, galanterie și mobilă. Din cauza creșterii prețurilor la 

băuturi și preparate culinare care se serveau la restaurant, plafonul prețurilor a 

crescut în trimestrul IV cu 5,3% în comparație cu aceeași perioadă a anului 

precedent41. 

Chiar dacă planul de redresare economică pus la cale de Ota Sik a fost 

anulat, autoritățile de la Praga nu au renunțat la a căuta soluții de redresare 

economică. Astfel, la 1 ianuarie 1967, conducerea țării a implementat un sistem 

nou de conducere și planificare economică. Acest sistem, care ar fi trebuit să 

readucă economia cehoslovacă pe linie de plutire urmărea, printre altele, 

următoarele: 

- pentru o cât mai bună realizare a sarcinilor trebuia să se treacă la 

reorganizarea unor instituții centrale. Ca de exemplu, Ministerul 

Învățământului și Culturii a fost divizat în Ministerul Învățământului și 

Ministerul Culturii și Informațiilor, în timp ce Comisia Centrală pentru Control 

Popular și Statistică a fost înlocuită cu alte organe. Finanțarea învățământului 

urma să se facă din bugetul de stat, în timp ce instituțiile culturale își desfășurau 

activitatea în mod similar întreprinderilor, adică se autofinanțau42.  

- oficiul de statistică urma să țină evidența obligațiilor financiare ale 

întreprinderilor față de stat, asupra impozitelor și prelevărilor bănești. 

                                                           
38 Ota Sik, reforming Czech economist and politician, pe site-ul https://www.independent.co. 

uk/news/obituaries/ota-sik-550355.html, accesat la 24 mai 2019. 
39 AMAE, fond Cehoslovacia, Dosar nr. 1123/1967, ff.42-43. 
40 Ibidem, f.45. 
41 Ibidem, f.46. 
42 Ibidem, ff.47-50. 

https://www.independent.co.uk/news/obituaries/ota-sik-550355.html
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/ota-sik-550355.html
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- folosirea cât mai rațională a forței de muncă, urmând să se instituiască 

așa- numitele "prelevări de stabilizare" din venitul brut al întreprinderilor în 

bugetul statului. Aceste prelevări urmau să se folosească, începând cu luna 

ianurie 1967, la angajarea de salariați noi de către întreprinderi. La angajare, dacă 

salariatul era încadrat cu 3000 de coroane lunar, întreprinderea urma să 

plătească 36 000 coroane statului. În orașele cu o industrie dezvoltată, aceste 

prelevări se împărțeau în două părți, o parte de aproximativ 66 % mergea la 

bugetul de stat, iar restul de 33% mergea la comitetele naționale, regionale și 

locale. Acest sistem avea scopul de a împiedica afluxul de forță de muncă spre 

industrie și de a orienta angajații spre alte domenii, unde era necesară forță de 

muncă, precum agricultura sau serviciile. Nu toate întreprinderile au agreat 

acest sistem și pentru a nu fi puse sub presiunile dărilor către stat, multe dintre 

ele preferau să renunțe la fabricarea unor produse decât să angajese muncitori 

noi, astfel că aici apare și prima deficiență a noului sistem economic: mulți 

cehoslovaci își găseau mai greu un loc de muncă43. Contradictoriu cu realitatea, 

secretarul Comisiei de Stat pentru Conducerea și Organizarea Economiei 

Naționale, Z.Valouch, într-o convorbire cu P.Tănasie, consilier la ambasada 

României de la Praga, arăta că organele cehoslovace apreciază că aceste 

simptome sunt sănătoase pentru dezvoltarea economiei naționale cehoslovace44. 

- reașezarea prețurilor pe grupe de produse și nu pe produse. S-a stabilit, 

de exemplu, un preț pentru produsele din porțelan și în funcție de acest preț s-

au fixat prețurile la diferite servicii de porțelan. 

Pentru conducerea de la Praga, noul sistem economic avea menirea să 

stimuleze și competivitatea atât pe piața internă cât și pe cea externă. Se urmărea 

de asemenea, pentru unele produse de fabricație cehoslovacă, care nu aveau 

căutare pe piață, un sistem de plată în rate, mărindu-se și garanția acestora cât 

și acordarea de servicii pentru buna funcționare45. 

Sistemul acesta nu a fost pus în aplicare decât în anul 1967. Anul următor, 

noua conducere a venit cu o altă viziune de planificare și conducere a economiei. 

În acest sens, atașatul militar român acreditat la Praga a transmis, printre 

informările sale către ministrul Apărării, generalului Ion Ioniță, că într-o discuție 

cu Otokar Ritîrj (șeful Marelui Stat Major al armatei cehoslovace) la 19 martie 

1968, acesta a adus în discuție ce se va urmări în perioada următoare din punct 

de vedere economic și anume trecerea la un nou sistem de planificare și de 

conducere, realizările obținute urmând să aducă un plus de confort și bunăstare 

                                                           
43 Ibidem 
44 Ibidem 
45 Ibidem 
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poporului, ridicarea nivelului de trai, asigurarea de locuințe tinerilor căsătoriți, 

oferirea unor ajutoare periodice familiilor numeroase și nu în ultimul rând 

majorarea pensiilor și a ajutoarelor pentru bătrâni46.  

Nu doar în sfera economică lucrurile nu mai mergeau bine în 

Cehoslovacia. Începând cu anul 1965 socitatea cehoslovacă nu se mai manifesta 

în direcția dorită de regimul de la Praga. Apar din ce în ce mai multe voci care 

critică regimul condus de Antonin Novotny. Perioada curinsă între 1965 și 1968 

poate fi considerată perioada în care regimul a căutat restaurarea ordinii, 

reimpunerea controlului total al partidului, pe scurt o perioadă neostalinistă în 

care Novotny nu a ezitat să apeleze la practicile care l-au consacrat în anii 50 

pentru a duce la bun sfârșit lucrurile.  

O măsură importantă pe care a luat-o a fost reintroducerea cenzurii, la 1 

ianuarie 1967, lucru atât de combătut de elita intelectuală din Cehoslovacia47. 

Toate scrierile, de la cele mai neînsemnate ziare și publicații până la cărți și ziare 

de circulație națională, trebuiau verificate de Administrația Centrală de 

Supraveghere a Publicațiilor48. Nici o știre sau informație care venea 

contradictoriu cu interesele partidului nu mai vedea lumina tiparului. Abia pe 4 

martie 1968 cenzura a fost desființată în Cehoslovacia49 50, după înlăturarea 

regimului condus de Novotny. 

Înafară de cenzura mult contestată, și zona cinematografică a fost afectată, 

difuzarea filmelor fiind mult restricționată. De asemenea, redactorul șef al 

publicației Uniunii Scriitorilor a fost înlăturat din funcție, deoarece ideile sale 

care propovăduiau liberalizarea regimului erau ascultate de o mare parte a 

populației cehoslovace51. Și relativa libertate de circulație în afara granițelor 

Cehoslovaciei a fost îngrădită52, asta după ce regimul Novotny autorizase 

călătoriile în străinătate în anul 1964, pe baza unei invitații pe care o primea 

solicitantul. Observăm cum regimul de la Praga reia tradiția constrângerii și a 

impunerii ordinii prin forță, trăsături caracteristice totalitarismului. Dacă în 

România, aceeași perioadă a anilor 60 se simțea ca o „Primăvară de la București”, 

nu același lucru putem spune despre condițiile de la Praga, chiar dacă în 1968, 

                                                           
46 Arhivele Militare Române, fond secția Secretariat MFA, dosar nr 36, f.155-157, apud Teofil Oroian 

și alții, Op.cit, p.42. 
47 Christian Duplan, Vincent Giret, Op.cit, p.299. 
48 Ibidem 
49 Lavinia Betea (coord.), 21 august 1968- Apoteoza lui Ceaușescu, ediția a II-a, ed. Corint, București, 

2018, p.280. 
50 Vasile Palii, România și criza cehoslovacă. Mecanismele actului decizional din august 1968, în Arhivele 

Totalitarismului, nr 3-4/2007, pp.120-121 
51 Christian Duplan, Vincent Giret, Op.cit, p.299 
52 Ibidem 
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atât România cât și Cehoslovacia se vor afla în tabăra „rebelă” a lagărului 

comunist. În întărirea afirmației că Cehoslovacia va încerca să adopte o poziție 

asemănătoare cu cea a României în privința relațiilor externe și a politicii 

internaționale pe parcursul anului 1968, vine în ajutor afirmația atașatului 

militar român de la Moscova, care spunea că: „Evenimentele ce se petrec în prezent 

în R.S.Cehoslovacă și în URSS vor cunoaște o perioadă de răceală și RS Cehoslovacia se 

va orienta spre o politică asemănătoare cu a RS România și RSF Iugoslavia”53. Deși 

ambiguă afirmația, înțelegem că evenimentele care se vor desfășura în politica 

cehoslovacă, după înlăturarea lui Antonin Novotny, vor afecta relațiile cu URSS.  

Anul 1967 continuă să prevestească și pe plan intern sfârșitul epocii lui 

Novotny în fruntea țării și a politicii cehoslovace. Un eveniment major începe pe 

data de 2 iunie, fiind vorba de al IV-lea Congres al Scriitorilor, congres care a 

avut loc la Praga. Deși nu a dorit inițial să îl autorizeze, regimul de la Praga a 

cedat într-un final și nu din motive de generozitate sau de noblețe, ci pentru că 

lucrurile evoluaseră în așa fel încât dacă s-ar fi opus, întreaga intelectualitate 

cehoslovacă ar fi fost tulburată, un lucru deloc dorit de către Novotny. Regimul 

comunist vedea în organizațiile scriitorilor ocazii de întâlnire a dușmanilor 

partidului, a opoziției. Întradevăr, temerile lui Novotny au fost numaidecât 

confirmate. Discursul scriitorului și publicistului Ludvik Vaculik, care era și 

membru al PCC54, a adus în dezbatere problemele obiective cu care se confrunta 

societatea cehoslovacă, punând încă o dată într-o lumină nefastă Partidul 

Comunist Cehoslovac, criticându-se felul cum se făcea politică în Cehoslovacia 

și exprimându-se o serie de nemulțumiri, care reprezenta de fapt nemulțumirile 

unei bune părți a societății cehoslovace a anului 1967. 

Pentru a nu lăsa lucrurile la voia întâmplării și pentru e evita ca discursul 

lui Vaculik să trezească sentimente antiregim în rândul poporului cehoslovac, 

cenzura și propaganda încep o campanie împotriva acestuia, evidențiind 

întrunirea scriitorilor ca fiind caracterizată de demagogie și anarhie55. Vaculik a 

fost exclus din rândurile Partidului Comunist Cehoslovac și de pe lista 

candidaților pentru Comitetul Uniunii Scriitorilor56.  

Nu doar în cazul acestui congres al scriitorilor apele au fost tulburi. Pentru 

dogmele socialismului clasic, majoritatea întâlnirilor acestora au lăsat amprente 

negative. Uneori scriitorii, în special studenții, manifestau atitudini neconforme 

cu aceste dogme, iar la unele întruniri ale acestora, mai ales după plenara CC al 

                                                           
53 Teofil Oroian și alții, Op cit, Documentul nr. 5, p.46. 
54 http://www.ludvikvaculik.cz/, accesat la 28 iunie 2019 
55 Duplan, Giret, Op.cit, p.302. 
56 Libuse Valentova, Primăvara de la Praga și scriitorii, , în Analele Sighet nr 9, Anii 1961-1972. Țările 

Europei de Est între speranțele reformei și realitatea stagnării, Fundația Academia Civică, 2001, p.733 

http://www.ludvikvaculik.cz/
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PC Cehoslovac din ianuarie 1968, înflăcărați de relativa liberalizare, au cerut 

eliminarea din Constituție a prevederilor care spuneau că P. C. Cehoslovac are 

rolul de conducător al statului, făcând afirmații ostile inclusiv la adresa armatei 

cehoslovace și exprimându-și dorința ca Cehoslovacia să promoveze o politică 

de neutralitate în relațiile internaționale57. Așadar, cei din jurul lui Novotny 

aveau de ce să se opună acestor întruniri ale scriitorilor sau ale studenților. 

Pentru Antonin Novotny era necesară luarea unei serii de măsuri care să 

întărească autoritatea partidului și controlul aparatului central asupra societății, 

asta din cauză că, la două decenii de la instaurarea comunismului în 

Cehoslovacia, s-a ridicat o nouă generație de cehoslovaci, o generație tânără, 

care era la curent cu evoluția societății occidentale, capitaliste, chiar dacă 

propaganda comunistă făcea tot posibilul de a ascunde realitățile din Occident, 

unde „omul de rând capitalist” ducea o viață de lux în comparație cu omul 

socialist58. 

Un alt punct negativ pentru Novotny constă în faptul că, în cercurile 

politice înalte, acesta era cunoscut pentru slăbiciunea sa față de actele de 

corupție. În acest sens, însărcinatul cehoslovac cu afaceri la Tirana, I. Ceh, într-o 

discuție cu Manole Bodnăraș (fratele lui Emil Bodnăraș), ambasadorul României 

în Albania, îi arăta acestuia la una din întâlniri că mulți amici de-ai lui Novotny 

din aparatul de stat și de partid primeau, pe lângă salariile oficiale, cecuri cu 

valori însemnate, lucruri descoperite de unii ziariști cehoslovaci datorită fostului 

șef al Secției Gospodăriei de Partid a CC al PC Cehoslovac. Împotriva acestor 

ziariști, activiștii descoperiți care se aflau încă în conducerea statului nu 

îndrăzneau să întreprindă nici o acțiune, pentru ca faptele lor să nu fie 

demascate59. 

Pentru Novotny veneau vești rele și din străinătate, în special de la 

Londra. În capitala Marii Britanii, la 3 septembrie 1967, mai multe ziare au 

publicat un manifest al intelectualilor din Cehoslovacia prin care cereau sprijin 

internațional împotriva regimului "de teroare" la care erau supuși de către 

guvernul de la Praga. Ziarele respective pretindeau că manifestul a fost elaborat 

la Praga și semnat de 329 de reprezentanți ai intelectualității cehoslovace. 

Ambasadorul cehoslovac la Londra arăta însă că manifestul a fost scris de câțiva 

nemulțumiți din Cehoslovacia și a ajuns în Anglia prin intermediul unui 

funcționar al ambasadei cehoslovace în Marea Britanie. Guvernul cehoslovac a 

                                                           
57 Arh. MAE, fond Telegrame, Praga 1968, vol 1, f.361, apud MAE, Op.cit. p.22. 
58 Lavinia Betea, Florin Răzvan Mihai, Ilariun Țiu, 21 August 1968. Apoteoza lui Ceaușescu, ediția a II-

a, ed. Corint, București, 2018, p.11. 
59 AMAE, fond Cehoslovacia, Dosar nr. 1238, ff.8-10. 
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fost pe întregime nemulțumit că s-a făcut prea multă zarvă în Anglia pe 

marginea acestui manifest și că, fiind publicat în toate ziarele centrale, a afectat 

relațiile dintre Cehoslovacia și Marea Britanie60. 

Nemulțumirile venite din rândul poporului la adresa regimului s-au 

acutizat în vara anului 1967. Se poate vorbi despre o criză politică la Praga, una 

care se contopea cu criza economică în care se afla afla poporul cehoslovac. Pe 

parcursul acelui an, în rândul Partidului Comunist Cehoslovac s-a închegat de 

altfel o aripă reformatoare, care va intra în curând în conflict cu majoritatea 

conservatoare a partidului61. Din această aripă va ajunge la putere Alexander 

Dubcek, personajul principal al evenimentelor din august 1968. 

Un alt moment important care a contribuit la măcinarea autorității lui 

Novotny în partid îl reprezintă plenara Comitetului Central al PC Cehoslovac 

din data de 30 octombrie 1967. Pe parcursul discuțiilor care s-au purtat, 

Alexander Dubcek a observat unele diferențe între documentele care au fost 

aprobate de Prezidiul CC al PC Cehoslovac pentru a fi discutate și cele care s-au 

citit de fapt, diferențe care lezau într-o oarecare măsură interesele slovacilor. Cu 

alte cuvinte, ceva trebuia să se citească și altceva s-a citit. De menționat că nu 

toate problemele sau nevoile Cehoslovaciei erau aceleași și pentru cehi și pentru 

slovaci. Vorbim de două entități diferite care sunt legate de câteva puncte 

comune. Faptul că Alexander Dubcek a observat diferențele dintre cele două 

rânduri de documente l-a înfuriat pe Novotny care a adresat o serie de jigniri, 

demonstrând incapacitatea sa de a gestiona relațiile tensionate în rândul 

partidului62. Reacția sa a stârnit alte riposte ale opozanților reformatori care au 

adus critici la adresa conducerii sale, la adresa cumului de funcții și doar 

plecarea la Moscova a lui Novotny pentru serbările celei de-a 50-a aniversare a 

Marii Revoluții din Octombrie l-au scăpat de valul de critici venite dinspre aripa 

reformatoare a partidului63. 

O altă problemă în cadrul statului cehoslovac o reprezinta însăși Slovacia. 

Aceasta era o provincie unde existau mai multe grupări cu viziuni diferite. Unele 

grupări luptau pentru federalizarea deplină și pentru posturi egale cu cehii în 

conducerea statului, în timp ce alte grupări militau pentru independență și pentru 

destrămarea statului cehoslovac. Cel mai cunoscut grup era așa numitul "Club nr. 

251", numele provenind de la numărul unei legi care apăra Slovacia. Acest grup 

aduna de fapt mai mulți foști spioni condamnați care se opuneu tuturor deciziilor 

                                                           
60 AMAE, fond Cehoslovacia, Dosarul nr. 1158/1967, f.40. 
61 Igor Cașu,  Primăvara de la Praga. Percepții sovieto-române, Historia On-line, https://www.historia. 

ro/sectiune/general/articol/primavara-de-la-praga-perceptii-sovieto-romane-i, accesat la 1 iulie 2019 
62 Duplan, Giret, Op. Cit, p.303. 
63 Ibidem 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/primavara-de-la-praga-perceptii-sovieto-romane-i
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/primavara-de-la-praga-perceptii-sovieto-romane-i
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venite de la Praga și care era însă tolerat. La întâlnirea dintre Dubcek și Kadar de la 

Komarno, liderul maghiar i-a spus lui Dubcek că împotriva acestui grup, cât și a 

altor asemenea grupări, trebuie să se acționeze vehement pentru a nu-i crea 

problemele pe care i le crease lui Novotny. Liderul cehoslovac însă prefera măsuri 

administrative menite să îi demaște pe aceștia în fața maselor și să îi numească 

"dușmani ai orânduirii socialiste"64. 

Confruntările dintre cele două părți ale P.C. Cehoslovac, reformiști și 

conservatori, l-au făcut pe liderul de la Kremlin să ia decizia de a face o vizită la 

Praga, la începutul lunii decembrie 1967 pentru a vedea cu ochii săi ce se petrece 

în politica cehoslovacă, Cehoslovacia fiind una din statele foarte utile din punct 

de vedere industrial pentru Kremlin, iar o politică neadecvată a regimului 

condus de Antonin Novotny afecta într-o oarecare măsură interesele Uniunii 

Sovietice. Sosind la Praga pe 8 decembrie 1967, Leonid Brejnev va purta discuții 

atât cu conservatorii, cât și cu reformiștii, el încercând să impună ideea că 

Antonin Novotny trebuia să se mențină la putere65. Brejnev avea oarece temeri 

privind venirea la putere a reformiștilor, însă când a constatat că Novotny nu 

mai este dorit nici de populație nici de partid, a încetat să-l mai susțină. Pe de 

altă parte, în toamna anului 1964, când Nikita Hrușciov a fost îndepărtat de la 

Kremlin și înlocuit cu Leonid Brejnev, Novotny s-a situat în tabăra susținătoare 

a lui Hrușciov, criticând împrejurările îndepărtării acestuia, iar acest lucru a 

cântărit greu în politica lui Brejnev vis-a-vis de Cehoslovacia66. 

Vizita lui Brejnev la Praga a fost văzută ca inoportună de către Alexander 

Dubcek, lucru pe care noul lider i-l va reproșa într-o vizită a acestuia la Moscova, 

la inceputul lunii februarie 1968, după alegerea sa în funcția de prim secretar al 

PC Cehoslovac67. În viziunea lui Dubcek, sosirea de urgență a liderului sovietic 

la Praga încuraja propaganda occidentală care spunea că Brejnev se amesteca în 

treburile interne ale altor state socialiste, însă Brejnev a dat vina pe ambasada 

sovietică de la Praga, căci vizita s-a făcut la chemarea personală a lui Novotny 

care s-a adresat ambasadei sovietice și nu la invitația venită din partea 

partidului68. La întâlnirea din decembrie 1967 dintre Dubcek și Brejnev, care a 

avut loc fără ca Novotny să fie de față, liderul sovietic a dat asigurări că Uniunea 

Sovietică nu se va amesteca în politica internă a Cehoslovaciei69. La întâlnirea 

                                                           
64 AMAE, fond Cehoslovacia, Dosar nr 1238/1968, ff. 8-10. 
65 Andrei Tinu, Op.cit, p.45 
66 Diplomația: Primăvara de la Praga, https://www.youtube.com/watch?v=dNtKVT4MA4o, accesat 

la 2 iulie 2019. 
67 Cerasela Moldoveanu, Preliminariile Primăverii de la Praga, în Revista de Istorie Militară, nr. 1-2/2009, p.18. 
68 Arh MAE, fond Telegrame, Praga 1968, vol I, p.108, apud MAE, Op.cit, p.10. 
69 Ibidem 

https://www.youtube.com/watch?v=dNtKVT4MA4o
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celor doi de la Moscova din februarie 1968, Dubcek i-a adus aminte lui Brejnev 

că Cehoslovacia, la insistențele Uniunii Sovietice, împreună cu toate statele 

socialiste (fără România) au rupt relațiile cu Israelul în cadrul războiului arabo-

israelian, iar acest lucru a adus o pagubă Cehoslovaciei de 30 de milioane de 

coroane, fapt care s-a răsfrânt asupra economiei cehoslovace70. România a fost 

singurul stat dintre sateliții Uniunii Sovietice care a refuzat să rupă relațiile cu 

Israelul, lucru agreat cu greu de către Kremlin71. 

Ajungându-se la plenara CC a PC Cehoslovac din 3-5 ianuarie 1968, 

Dubcek este ales prim-secretar al partidului, in timp ce mulți alți membri ai 

aripei reformatoare preiau funcțiile unor susținători ai lui Novotny. Cernik 

ajunge premier, în timp ce, până în 23 martie Novotny va rămâne doar în funcția 

de președinte al țării. La finalul lunii martie 1968, este eliminat și din această 

funcție, președinte al Cehoslovaciei ajungând generalul Ludvik Svoboda, în 

urma primelor alegeri democratice de la încheierea celui de-Al Doilea Război 

Mondial. Novotny nu va rămâne decât cu un post de membru în Comitetul 

Central al PC Cehoslovac. Aceleași modificări au loc și în conducerea armatei 

cehoslovace. Susținătorii lui Novotny au fost numaidecât schimbați cu 

susținătorii lui Dubcek. Pe acestă listă se trec numele ministrului Apărării, 

generalul Bohumir Lomski, generalul Janco, care era adjunctul lui Lomski și un 

cunoscut simpatizant al sovieticilor, șeful Secției Militare a CC al 

P.C.Cehoslovac, generalul Miroslav Mamula72, în timp ce alți ofițeri superiori ca 

șeful Cancelariei Militare a președintelui R.S.Cehoslovace și comandantul 

garnizoanei Praga au fost trecuți în rezervă73. Din rândul reformiștilor au fost 

avansați generalul Martin Dzur, care i-a luat locul lui Lomski la Ministerul 

Apărării, generalul-locotenent Vaclav Prclik- numit în funcția de șef al Secției 

Militare a CC al PC Cehoslovac, iar în funcția deținută de acesta până atunci, cea 

de șef al Direcției Superioare Politice din Armată (DSPA) a fost numit generalul 

Egyd Pepich, care până atunci i-a fost locțiitor.  

Într-un final, toate modificările de la vârful politicii și armatei cehoslovace, 

precum și seria de reforme cu caracter liberal intrate în vigoare odată cu "Planul 

de Acțiune" al PC Cehoslovac din aprilie 1968, vor atrage intervenția bratală a 

celor cinci state "frățești" din Organizația Tratatului de la Varșovia. 

Evenimentele din 21 august 1968 vor însemna culmea unei crize cehoslovace, 

care are rădăcini în politica internă și externă a regimului condus de Novotny. 

                                                           
70 Ibidem 
71 Vasile Buga, Sub lupa Moscovei, Politica externă a României. 1965-1989, INST, București, 2015, coperta 2. 
72 Miroslav Mamula era răspunzător de trupele de Securitate și de Miliție, fiindu-i direct subordonat 

lui Novotny, în MAE, Op.cit., p.8 
73 Teofil Oroian și alții , Tentația libertății, p.38. 
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Abstract: This study investigates the religious group calling itself the Seventh-day 

Apostolic Church in relation with the Security Services of communist Romania. The paper 

follows the evolution of the group since it came to the attention of the Security with the 

submission of a Memorandum for official recognition as a religious cult, in 1970. Also, the 

study focuses on the activities of the Security pertaining to this group following its 

outlawing. The elaboration of this paper was undertaken based mostly on archival research. 

The information gathered was extracted from the reports and notes of the Security Services. 

The result reveals the former security acting in accordance with the stipulations of the 

totalitarian regime. The citizens were supervised, and the analysis of the security’s actions 

highlights the profile of the religious group. Being considered opponents of social progress, 

the followers were forced to change their religious perceptions. The Security has been used to 

create, deepen and intensify dissensions through specific means. In addition, it warned all 

"hostile elements" through the police and fined the citizens. The analysis confirms the 

abusive involvement of the Romanian communist regime in the religious life of its citizens. 

The study also reveals treacherous methods used by the Security to discourage and influence 

members of this religious group. 

Keywords: Sabbatarianism, Apostolic Church, Religious Life, Communist Regime, 

Security 

 

Securitatea României comuniste s-a implicat ca o poliție politică și în 

domeniul religios al cetățenilor. În regimul ateu, cultele și sectele au fost atent 

supravegheate, și nu numai. Pentru a consolida puterea unică în stat, regimul 

totalitar se implica în mod infam în viața privată a indivizilor. Există numeroase 

studii în ceea ce privește relația dintre vechea Securitate și cultele și sectele 

existente în perioada aferentă. Există însă și mișcări religioase care nu au fost 

abordate în lucrări specifice. Una dintre acestea este auto-intitulata „Biserica 

Apostolică de Ziua a șaptea”. 

                                                           
* Masterand, anul II, Facultatea de Istorie, Universitatea din București. 
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Scurt istoric 

Clasificată drept „grupare religioasă ilegală”1, Biserica Apostolică de Ziua 

a Șaptea a intrat în atenția securității în luna mai a anului 1970. Documentele de 

arhivă atestă „apariția” „sectei” în urma depunerii unui memoriu al 

reprezentanților acesteia către Departamentul Cultelor din Republica Socialistă 

România2. Prin intermediul memoriului se cerea aprobarea funcționării legale a 

grupării. Data menționată nu poate reprezenta momentul apariției de facto a 

„sectei” în viața religioasă românească. După cum este precizat în unele 

consemnări ale securității, secta apare odată cu depunerea memoriului, în 19703, 

sau cu un an înainte, în 19694. Informația a fost preluată și în cercetări recente5. 

Dar „apariția” în documente nu este dată de primele convertiri sau de momentul 

pătrunderii unor anumiți propovăduitori ai grupării pe teritoriul României. 

Așadar, depunerea memoriului consemnează existența grupării religioase deja 

consolidată la acea dată. Adepții acesteia erau răspândiți pe raza mai multor 

județe transilvane, iar raportul precizează că membrii mișcării religioase ar fi 

fost în număr de 2000. Prin urmare, închegarea „sectei” trebuie să se fi produs 

anterior depunerii memoriului. Un raport ulterior al serviciilor de securitate face 

clară această concluzie. Anul depunerii memoriului nu este și anul „apariției” 

grupării. Memoriul depus în anul 1970 reprezintă organizarea unui comitet de 

conducere, redactarea unui proiect de statut și expunerea principiilor în vederea 

aprobării de a funcționa legal6. 

Documentele analizate din arhiva securității nu au fost precise în ceea ce 

privește anul apariției acestei mișcării. O altă dovadă în acest sens este evidența 

Departamentului Cultelor. Potrivit unui document7 din 1957, a avut loc o 

adunare a conducătorilor membrilor Bisericii Apostolice de Ziua a Șaptea. 

Există, din nou, o conducere, ceea ce presupune un număr de enoriași, o 

organizare și, așa cum se regăsește în document, a analiză a crezului. Prezentele 

detalii conferă imaginea de ansamblu a unei grupări religioase deja consolidate.  

                                                           
1 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (în continuare ACNSAS), Fond 

Documentar, Dosar 000174, vol. III, pII, f. 8. 
2 ibidem., Dosar 000149, vol. I, f. 3v. 
3 ibidem., textul documentului este modficat printr-o interpolare. Anul 1970 este tăiat cu o line, iar în 

continuarea acestuia este notat anul 1969. 
4 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 000150, Vol. 6, fila 16.   
5 e.g. Dorin Dobrincu, Dănuț Mănăstireanu, Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante 

românești, Polirom, Iași, 2018, p. 164. 
6 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 000149, vol. I, f. 14v. 
7 Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte (ASSC), 1957, Inv. 121 bis, f. 47 apud Vasilică Croitor, 

Răscumpărarea memoriei. Cultul penticostal în perioada comunistă, Succeed Publishing, Medgidia, 2010, p. 246. 
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O altă ipoteză larg vehiculată în privința apariției grupării a fost cea a 

„inițiatorului” Boeru Ioan. Atestată și în rapoarte ale securității8, ipoteza este că 

mișcarea a luat naștere la sfârșitul celui de-Al doilea război mondial „sub” 

conducerea lui Boeru/Boieru Ioan din satul Valea Florilor, județul Cluj. Din 

informație nu se poate concluziona că Biserica Apostolică de Ziua a Șaptea se 

fundamentează în urma activității acestuia, ci faptul că gruparea a apărut sub 

conducerea lui. Premisa dezvoltată de Petre I. David9 este că, pe frontul 

războiului, Boeru Ioan a avut mai multe „încercări”, iar acestea i-au „întărit 

credința”. Potrivit lui Petre I. David, la întoarcerea de pe front, dizidentul Boeru 

a luat contact cu alte „elemente dizidente” din județele Cluj, Arad, Hunedoara, 

Maramureș, Caraș-Severin, Suceava, „etc.” Scopul a fost acela de consolida și 

lărgi gruparea religioasă dizidentă și de a întocmi memorii în vederea 

„recunoașterii lor drept cult”. Aceasta informație atestă existența mișcării în 

perioada imediată a încheierii celui de-Al doilea război mondial. Ceea ce a făcut 

Boeru Ioan a fost contactarea unor „elemente” asemănătoare lui în vederea 

„recunoașterii lor”. Nu există evidență care să indice că acestea ar fi avut un 

ritual stabil și unitar a priori, iar diferențe doctrinare au existat și după 

„contactare”. În ciuda limbajului și concluziilor non-academice, prezentarea lui 

Petre I. David conferă informații importante în ceea ce privește membrii Bisericii 

Apostolice de Ziua a Șaptea: Nu a existat o credință unitar mărturisită de către 

adepți. Între aceștia au fost prezente diferențe doctrinare10. Rămâne astfel 

deschisă tema cu privire la momentul formării grupării religioase propriu-zise.  

În ceea ce privește „apariția” grupării, concluzia de moment a cercetării 

este că mișcarea religioasă s-a cristalizat de-a lungul timpului prin încercarea 

unor puncte nodale (comunități din diferite localități, din diferite județe) de a 

alcătui un sistem de rețea unitar. Până când cercetări ulterioare vor lămuri 

problema, certitudinea este că astfel de comunități de creștini care susțineau 

prăznuirea unor „practici vechi testamentale” și a sărbătorilor mozaice existau 

deja în Ardeal în preajma celui de-Al doilea război mondial. În prezent, nu există 

indicii ale vreunei influențări asupra mișcării de către sâmbotașii secui care nu 

s-au convertit la iudaism11. 

                                                           
8 e.g. ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 12390, vol. I, f. 42. 
9 a se vedea Petre I. David, Călăuza creștină. Sectologie. Pentru cunoașterea și apărarea dreptei credințe in 

fata prozelitismului sectant, Ed. a II-a, Ed. Episcopia Argeșului, Curtea de Argeș, 1994, p. 163. 
10 ibidem. 
11 a se vedea Ioan Gheorghe Rotaru, Soarta Sabatarienilor transilvăneni care nu au trecut în anul 1866 la 

credința iudaică, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia ortodoxa, LIX, 2014, No. 2, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 119-134.  
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În anul 1970, pe lângă memoriu, proiect de statut și redactarea unei 

expuneri a principiilor de credință, membrii „Bisericii Apostolice de ziua a 

șaptea” au organizat un comitet de conducere la nivel național. Din punctul de 

vedere al organelor de Securitate ale acelei perioade, aceste fapte au constituit 

dovada intensificării activității „sectei ilegale”. Concomitent, au avut loc 

„încercări insistente și sistematice” de a se lua „legătura cu adepți ai acelorași 

convingeri din străinătate”12. Acest fapt este important în vederea stabilirii 

identității acestora. Din această informație deducem că deși organele securității 

vedeau formarea acestei grupări recent lor, adepții mișcării aveau cunoștințe de 

persoane cu aceleași convingeri și în afara granițelor Republicii Socialiste 

România. Alături de încercarea de a avea tangențe „cu credincioși de aceeași 

nuanță din străinătate”, elementele numite fanatice i-au contactat și pe cei din 

conducerea cultului mozaic pentru „a solicita sprijin material și financiar”13. 

 

Principiile 

O notă informativă prezintă și principiile mișcării, unele dintre ele, se va 

revela ulterior, fiind considerate „periculoase”. Aflăm că slujbele religioase se 

realizează asemănător cu cele ale cultului penticostal, doar că, deosebit, acestea 

se realizează în zilele de sâmbătă și de sărbători prevăzute în calendarul cultului 

mozaic14. Dintre sărbătorile prezentate în raport, prima menționată este cea a 

Paștilor și a ziruilor15 (sic!). Nota precizează că această sărbătoare „durează șase 

zile”. În ceea ce privește prăznuirea, raportul relevă faptul că, în timpul acesteia, 

„sectanții” consumă pâine nedospită, carne de miel și ierburi amare. Lista 

sărbătorilor continuă cu Cinzecimea, Anul Nou16, „Sărbătoarea zilei ispășirii sau 

a răscumpărării”17, și, în cele din urmă, Sărbătoarea Corturilor18. Sărbătoarea 

acestora dura 8 zile, „cu care ocazie” aflăm, „se fac adunări, servesc masa în 

comun din darurile aduse de sectanți”19.  

                                                           
12 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 000150, vol. VI, f. 16. 
13 ibidem., Dosar 12390, vol. I, f. 12. 
14 ibidem., Dosar 000149, vol. I, f. 3v. 
15 Sărbătoarea Azimilor (ebr. ḥag ha-matzot) – sărbătoare iudaică distinctă de cea a Paștelui propriu-

zis, începe în seara lui 15 Nissan și durează șapte zile, a se vedea Norman Solomon, Historical Dictionary 
of Judaism, Third Edition, Rowman & Littlefield, London, 2015. 

16 Fiind vorba de sărbători mozaice: Roș Hașana, prăznuită în prima zi a lunii Tișri, se prăznuiește 
prin suflarea cu instrumente din corn de berbece (ebr. shofar). a se vedea ibidem. 

17 Yom Kippur, zi de post negru dedicată rugăciunii de iertare, v Lavinia Cohn-Sherbok, Dan Cohn-
Sherbok, A popular Dictionary of Judaism, Routledge, London, 1997, p. 162.  

18 O sărbătoare a recoltei în care corturi (ebr. sukkah) sunt împodobite cu fructe. a se vedea ibidem. p. 141. 
19 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 000149, vol. I, f. 3v. 
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Potrivit informațiilor expuse în notă, adepții de sex masculin erau obligați 

să poarte barbă. În rândul aderenților mișcării religioase s-a consemnat și 

practica circumciziei la nou-născuți, caracteristică cultului mozaic. Pe lângă 

aceste credințe vechi-testamentale practicate doar în iudaism, din notă aflăm și 

alte ritualuri ale grupării mai comune în lumea creștină. Astfel aflăm că, potrivit 

credinței aderenților, se practica postul sec, presărarea capului cu cenușă și 

ungerea cu ulei de măsline20. În contrast cu pedobaptismul, aceștia botezau doar 

persoanele aflate la o vârstă a maturității21. În ceea ce privește practica vieții 

religioase, adepții acestei mișcării puneau „accent pe trăirea religioasă în 

comun”. Ajutorarea celor lipsiți de mijloacele necesare vieții se făcea într-un 

mod „discret”. Operatorii serviciilor de securitate au conchis despre aderenții 

acestei grupări că, „în general, trăiesc izolați și se abțin de la viața social-

obștească”22. 

Principiile enunțate au fost declarate în antiteza concepțiilor ideologice 

specifice perioadei. Sentința dată acestor principii de către organele de securitate 

subordonate Ministerului de Interne a fost aceea de fi contradictorii cu viziunea 

„despre lume și societate, cu politica partidului și statului nostru de formare a 

conștiinței noastre socialiste și comuniste”23.  

Gruparea a rămas nerecunoscută, conform Decretului Nr. 177/194824. 

Decretul pe baza căruia gruparea rămânea în ilegalitate prevedea că Statul 

garantează „libertatea religioasă pe tot cuprinsul Republicii”. Totuși, acest lucru 

era posibil numai atât timp cât exercitarea libertății religioase nu contravenea 

„Constituției, securității şi ordinei publice sau bunelor moravuri”25. Or, dintr-o 

altă notă de raport aflăm că „perceptele grupării resping cuceririle tehnico-

științifice, progresul social și combat ideologia marxist-leninistă”26. 

 

Răspândirea 

După cum reiese din documente, membrii mișcării erau răspândiți, în 

mare, pe raza următoarelor județe: Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, 

Hunedoara, Maramureș și Mureș27. 

                                                           
20 ibidem. 
21 ASSC, loc. cit. 
22 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 12390, vol. I, f. 42. 
23 ibidem., Dosar 000149, vol. I, f. 3. 
24 ibidem., f. 49v. 
25 MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 4 august 1948, secțiunea 1. 
26 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 000174, vol. III, pII, f. 48. 
27 ibidem., Dosar 000150, vol. VI, f. 16; Dosar 12390, vol. I, f. 12; Dosar 000149, vol. I, f. 3v.  
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Documentele nu sunt precise în privința numărului adepților. Acest lucru 

a generat confuzie în cercetare datorită concluziilor rapoartelor securități. Din 

documente, diferențele numărului de adepți ai grupării se poate atribui eronat 

evoluției demografice a acesteia în timp. Pentru anul 1969, organele securității 

estimau 2000 de adepți ai grupării28. În anul 1984, numărul acestora a fost 

estimat la 100029. Teoretic, gruparea a pierdut 1000 de adepți în 15 ani. Informația 

din notele organelor de securitate a fost preluată și prezentată în lucrări 

ulterioare30. Cercetarea de față atribuie diferențele estimării numărului de adepți 

evidenței superficial realizate de către autoritățile acelei perioade. Un raport 

general al cultelor și sectelor redactat în anul 1984 înfățișează situația pe județe. 

Există județe menționate în rapoartele anterioare care nu apar în tabelul 

evidenței membrilor în dreptul coloanei dedicate „Bisericii Apostolice de ziua a 

șaptea”. Tabelul evidenței membrilor cultelor și sectelor prezintă, în marea 

majoritate, cifre rotunjite. Adepții grupării religioase abordate sunt menționați 

în județul Alba (în număr de 30 de membrii), Arad (130), Caraș (50), Cluj (290), 

Gorj (10), Hunedoara (100), Iași (20), Maramureș (90), Mureș (80), Satu Mare 

(250)31. Sunt menționate, astfel, două noi județe cu aderenți: Iași și Satu Mare, cel 

din urmă cu un număr semnificativ de membri pentru analiza în cauză. Suma 

rezultată este de 1050 de membrii. În același timp, tabelul neglijează județe 

precum Bihor, Timiș, Suceava, dar și capitala țării. În aceste județe eliptice în 

lista de față, sunt menționați aderenți ai mișcării atât în note anterioare cât și în 

cele ulterioare. Chiar și în notele de la finalul anilor '80 se citează sursele care 

prezintă 2000 de adepți ai mișcării32. 

Există județe pentru care organele securității aveau notate elemente 

„sectante”, or aceste județe nu apar pomenite în prezentările generale ale 

grupării. Este posibil ca în județele respective să fi existat aderenți, dar nu destul 

de numeroși pentru a forma adunări locale. Este cert că inclusiv acei aderenți 

erau urmăriți cu atenție. Exemple de astfel de supravegheați sunt Armenean 

Nicolae din Mediaș (jud. Sibiu) sau Aruncuteanu Vasile din Ploiești (jud. 

Prahova) 33. Numele și adresele de domiciliu ale acestora erau înregistrate în într-

un raport-listă al Serviciilor de Securitate. Tabelul securității34 conține nume de 

persoane reprezentative ale grupării în diferite localități și adresele la care 

                                                           
28 ibidem., Dosar 000174, vol. III, pII, f. 49. 
29 ibidem., Dosar 000150, vol. 4, f. 39v. 
30 e. g. Dorin Dobrincu, Dănuț Mănăstireanu, op. cit., p. 164. 
31 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 000174, vol. III, pII, f 55. 
32 e.g. ibidem., Dosar 12390, vol. I, f. 42. 
33 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 000149, vol. I, f. 1. 
34 ibidem. 
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aceștia putea fi găsiți. Pentru majoritatea județelor sunt consemnate câte o 

persoană, probabil reprezentativă în viziunea Securității, cum ar fi Lucuț Vasile 

din Baia Mare pentru Maramureș sau Popa Dumitru din satul Gherța pentru 

județul Satu Mare. O excepție în acest sens este județul Hunedoara. În dreptul 

acestui județ au fost notate mai multe nume de persoane, inclusiv cele care erau 

în curs de aderare la mișcarea religioasă. Printre „elementele sectare” înșirate 

găsim nume precum Varvara Sandu (Hunedoara), Ciubotaru Adam 

(Hunedoara), Ionescu Dumitru (Deva), Criston Lion (Breazova, com. 

Sarmisegetuza) sau Herman Samuil (Fărcădia, com. Unirea). Astfel de adepți ai 

grupării sunt consemnați în 16 județe cu tot cu municipiul București. Aprecierile 

din evidențe prezentau numere vag aproximative de aderenți. Nucleul prezenței 

acestora a fost constituit, totuși, din regiunile ce aparținuseră Imperiului Dualist, 

regiuni cu tradiție în ceea ce privește diversitatea religioasă. Din documentele 

analizate anterior rezultă că astfel de „apostolici de ziua a șaptea” erau 

răspândiți în regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Bucovina și Transilvania 

(exceptând județele Sălaj, Brașov, Harghita și Covasna). În zona Moldovei apar 

în nord, cu o prezență redusă în județele Botoșani și Iași. Pe lângă capitală, în 

sudul țării mai sunt menționați în județele Prahova, Dâmbovița și Gorj, dar de 

asemenea, având o prezență nesemnificativă.  

 

Conducerea și organizarea 

Potrivit analizei situației operative, comitetul de conducere pe țară al 

grupării era alcătuit din: Ana Solomon (Ineu, jud. Arad, localitate în care era 

prezbiter), Boeru Ioan, Traienică Ioan (ambii din Valea Florilor, jud. Cluj), Pop 

Teodor (localitatea Sarmaș, jud. Hunedoara35) Rendeș Ilie, Jurianu Ilie (ambii din 

orașul Turda), Pusztai Silaghi, Gheorghe Balint (cu domiciliul în Arad) și Tatu 

Teodor (din Cianu Mare, jud. Cluj)36. Comitetul de conducere avea, prin urmare, 

nouă membrii.  

Cele mai active „elemente” vizate de securitate au fost: Dănilă Ioan 

(pentru activitatea desfășurată în județul Caraș-Severin), Balint Gheorghe (activ 

pe raza județelor Arad și Timiș), Ana Solomon (pentru activitatea întreprinsă în 

județul Bihor), Pop Teodor (activ în zona județului Mureș) și Boeru Ioan (care 

acționa, în mare, în județele Cluj și Satu Mare). Organele de securitate au acționat 

pentru compromiterea elementelor de inițiativă, în special a „sectanților” Boeru 

Ioan și Pop Teodor37. 

                                                           
35 probabil județul Mureș. În același raport, Pop Teodor este menționat în județul Mureș. 
36 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 12390, vol. I, f. 13. 
37 ibidem. 
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Comitetul de conducere a fost schimbat în urma tensiunilor și acuzelor 

interne apărute. Astfel, în urma unui „Sfat al bătrânilor” din anul 1982, Boeru 

Ioan și Ana Solomon au fost excluși din acesta, păstrându-și doar statutul de 

prezbiteri locali. Prin aceasta, cei doi își puteau păstori comunitățile locale, dar 

nu mai aveau, în teorie, posibilitatea de a face deplasări în țară pentru 

desfășurarea activităților religioase38.  

„Sfatul Bătrânilor” pe țară al Bisericii apostolice de ziua a șaptea, ținut la 

începutul anului 1982, avea să traseze și împărțirea teritorial-administrativă a 

bisericii la nivelul țării. Un document al Serviciului de Informații Interne 

surprinde o adunare comună a „Sfatului Bătrânilor” în comuna Poienile de sub 

munte și Roșcov (jud. Maramureș) în zilele de 1-3 ianuarie. „Ocazia” pretinsă de 

adunare a fost cea de sărbătorire a Anului Nou. Raportul conține o detaliere a 

temelor discutate. Punctul de început s-a constituit prin analiza modalității de 

evanghelizare de către membrii. Serviciile de securitate au raportat că urma a se 

intensifica activitatea de atragere a noi aderenți, în condițiile în care „educația 

ateistă” era „mai puternică în prezent”39. Acest lucru se desfășura în pofida 

faptului că serviciile de securitate sesizaseră anterior40 o intensificare a 

activităților acestora. Printre scopurile adiacente ale adunării „Sfatului 

Bătrânilor” a fost primirea în rândul membrilor „Bisericii apostolice de ziua a 

șaptea” a unui număr de 20 de cetățeni români, dar de „naționalitate” 

ucraineană, din Ruscova și Poienile de sub munte (locul adunării, județul 

Maramureș)41. 

Administrativ, teritoriul țării a fost împărțit în două zone majore: zona de 

nord și zona de vest. În cadrul teritorial al zonei de nord intrau județele Cluj, 

Mureș, Maramureș și Satu Mare. Pentru fiecare zonă administrativă au fost aleși 

câte doi prezbiteri regionali. În regiunea de nord au fost aleși Iureanu Ilie (din 

orașul Turda, jud. Cluj) și Tatu Teodor (din localitatea Bolduț, comuna Ceanu 

Mare, jud. Mureș). În cadrul administrativ al zonei de vest intrau județele: Bihor, 

Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Ambii prezbiteri regionali aleși 

pentru zona de vest au fost din orașul Arad, și anume: Pusztai Silaghi și Balint 

Gheorghe. A fost delimitat faptul că prezbiterii unei regiuni nu aveau voie să se 

implice în treburile interne ale celeilalte. Ca formă de organizare, s-a hotărât ca 

la un număr de 20 de membrii să fie desemnat un prezbiter local. Alesul putea 

                                                           
38 ibidem., vol. IV, f. 27. 
39 ibidem. 
40 ibidem., Dosar 000149, vol. I, f. 14. 
41 ibidem., Dosar 12390, vol. IV f. 27. 
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face botezul în apă al enoriașilor în zona sa. Acesta nu avea dreptul de a face 

deplasări în vederea botezării noilor membri ai altor adunări, în alte localități42. 

Din același document aflăm că existau două laturi ale „Bisericii apostolice 

de ziua a șaptea”. Pe lângă o latură moderată a grupării exista și una extremistă 

prin faptul că practica circumcizia. Documentul nu oferă detalii în legătură cu 

relația acestora în cadrul structurii organizaționale a grupării anterior 

menționată43. Este necesar de sesizat faptul că adepții considerați „extremiști” ai 

grupării au fost pomeniți în județele din ambele zone administrative (atât în 

județe precum Cluj, Alba, Maramureș, cât și în Caraș-Severin și Hunedoara). De 

asemenea, în prezentări documentare anterioare ale grupării este menționat 

ritualul ebraic al circumciziei. Concluzia cercetării de față este că nu poate fi 

vorba de două grupări distincte, așa cum s-a considerat în alte lucrări44. Cele 

două curente distincte coexistau în interiorul aceleiași grupări. 

 

Măsurile organelor de securitate 

Rapoartele de informare surprindeau „practici și percepte cu caracter 

antisocial”. Opozanții „progresului social” nu puteau rămâne nesancționați. 

Prin urmare, s-au luat măsuri informativ-operative: s-au creat disensiuni între 

conducătorii „sectei” pe motive doctrinare45. Au fost create suspiciuni și 

disensiuni atât între conducătorii autointitulați ai grupării, cât și între membrii 

de rând. Acționarea continuă se făcea de către organele de securitate, cu sprijinul 

direct al administrației de stat, și factorii educaționali și obștești. Prin măsuri 

specifice, scopul acestora era de a adânci divergențele și de a compromite și 

dezavua gruparea în masa coreligionarilor ei, dar și a opiniei publice46. Pe lângă 

disensiunile create, de-a lungul timpului au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale sistematice sub acoperirea organelor miliție47. Potrivit 

informațiilor date, au fost avertizate unele „elemente” pentru „activitatea ostilă 

sub acoperire cultică” 48. 

Obiectivul de viitor propus de către organele de securitate a fost de a 

„exercita o influență asupra membrilor în vederea determinării lor de a renunța 

la această activitate și a se încadra în cultele legale de la care au plecat”49. În 

                                                           
42 ibidem. 
43 ibidem. 
44 cf. Vasilică Croitor, op. cit., p. 246. 
45 ACNSAS, Fond Documentar, Dosar 000149, vol. I, f. 14. 
46 ibidem., Dosar 000150, vol. 6, f. 16. 
47 ibidem., Dosar 12390, vol. I, f. 12. 
48 ibidem., Dosar 000149, vol. I, f. 14. 
49 ibidem. 
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disensiunile dintre aderenții și conducătorii mișcării s-a impus continuarea 

activității întreprinse de Serviciile de Securitate50. 

Măsurile de viitor au venit din realitatea că activitatea lor clandestină nu 

a putut fi „anihilată și neutralizată”51. 

 

                                                           
50 ibidem., Dosar 12390, vol. I, f. 26. 
51 ibidem., Dosar 000149, vol. I, f. 14. 
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Întreaga perioadă comunistă pe care a cunoscut-o spațiul românesc este 

caracterizată de încercarea necontenită a partidului unic de a materializa 

transformarea socialistă – un proiect totalitar, cu multe nuanțe utopice, al cărui 

ultim scop a fost atingerea comunismului, respectiv înfăptuirea profeției 

marxiste. Proiectul guvernării comuniste a cunoscut un larg teren de 

manifestare, implicând dimensiunea politică, economică, socială și culturală. 

Profund atins de transformarea socialistă a fost spațiul lumii rurale 

românești. Asupra acestuia, în decursul conducerii comuniste, au fost îndreptate o 

serie de politici fără precedent, precum procesul de colectivizare a agriculturii, 

egalizarea societății țărănești, revoluția culturală sau sistematizarea mediului rural, 

subiect asupra căruia ne vom concentra atenția în rândurile următoare. 

Apariția lui Nicolae Ceaușescu (1965-1989) pe scena politică a țării, în 

calitate de conducător, presupune, printre multe altele, reafirmarea și întărirea 

ideii de sistematizare a satelor românești, idee ce a fost adusă în discuție încă din 

timpul conducerii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Perioada de început a 

guvernării ceaușiste aduce o serie de acte normative cu „referire la modul de 

elaborare, avizare și aplicare a documentațiilor tehnico-edilitare pentru lucrări 

de investiții și sistematizare”1. 

                                                           
* Doctorandă, Anul II, Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”, Universitatea Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca, Coordonator științific Prof. Univ. Dr. Marcela Sălăgean, Facultatea de Istorie și Filosofie, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

1 Mihai Marian Olteanu, „Legislație și sistematizare urbană în România socialistă (1965-1989)” în 
Florin S. Soare (coord.), Politică și societate în epoca Ceaușescu, Editura Polirom, Iași, 2013, p.18. 
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Tot acum își fac apariția principiile adoptate în cadrul Plenarei Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Român din 5-6 octombrie 1967 cu privire la 

„îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizarea 

localităților rurale”2, care de altfel, au cunoscut o intensă popularizare la nivelul 

oamenilor de rând3. Potrivit conținutului Plenarei menționate anterior, 

sistematizarea satelor însemna dezvoltarea mediului rural prin „asigurarea unei 

judicioase repartizări a obiectivelor economice, a dotărilor social-culturale și 

tehnice-edilitare”4. Pe de altă parte, în fața „modernizării” socialiste vechiul sat 

românesc cu ale sale caracteristici reprezenta un impediment care, potrivit 

Plenarei, „frânează ridicarea nivelului de civilizație la sate”5. Potrivit aceluiași 

document, sistematizarea spațiului rural reprezenta o acțiune de lungă durată. În 

vederea realizării acesteia regimul comunist urmărea: 

- stabilirea viitoarelor comune și sate; 

- sistematizarea fiecărei comune și a fiecărui sat6.  

Prima jumătate a anilor '70 aduce consolidarea puterii lui Nicolae 

Ceaușescu. Una dintre efectele acestei realități a fost apariția unor documente 

programatice referitoare la politica de sistematizare. În acest sens, se remarcă 

„Programul pentru organizarea și dezvoltarea activității de sistematizare a 

teritoriului și localităților” (1971), „Directivele cu privire la sistematizarea 

teritoriului, a orașelor și satelor, la dezvoltarea lor social-economică” (1972), 

„Directivele Congresului al XI-lea al PCR” (1974)7. De la aceste directive și până 

la realizarea proiectului legislativ nu mai era decât un pas. Astfel, Consiliul de 

Miniștri a fost instituția însărcinată cu edificarea proiectului „Legii de 

sistematizare a teritoriului și a localităților”, proiect cunoscut ulterior ca „Legea 

nr. 58/1974”8. 

În ceea ce privește procesul de sistematizare rurală, acesta urmărea, într-o 

primă etapă, împărțirea satelor în două categorii: „sate cu perspectivă de 

dezvoltare și sate fără perspectivă de dezvoltare”9, acestea din urmă fiind menite 

                                                           
2 Cezar Stanciu, Documente fundamentale ale regimului comunist din România (1948-1989), Editura 

Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, p. 166. 
3 Adam Burakowski, Dictatura lui Nicolae Ceaușescu (1965-1989). Geniul Carpaților, Ediția a II-a, Editura 

Polirom, 2016, p. 117. 
4 Cezar Stanciu, op. cit., p. 173. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, pp. 174-175. 
7 Florin Soare, op. cit., p. 19. 
8 Ibidem, p. 20. 
9 Beatrice Scutaru, „Mobilitatea asociativă franceză în favoarea unei Românii în criză (anii '80 și '90)”, 

în Luciana M. Jinga (coord.), Identitate, social și cotidian în România comunistă, Editura Polirom, Iași, 2012, 
p. 237. 
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să dispară. Următoarea etapă consta în soluționarea următoarelor probleme: 

„delimitarea și organizarea teritorială”, „fundamentarea amplasării în cadrul 

localităților a noilor capacități de producție sau extindere a celor existente”, 

„stabilirea dotărilor economice, social-culturale, administrative și determinarea 

arterelor de circulație și a rețelelor tehnico-edilitare”, „determinarea și 

parcelarea terenurilor libere din vatra satelor, precum și reorganizarea 

terenurilor date în folosință de cooperativele agricole de producție”, „asigurarea 

unei expresii arhitecturale proprii”10. 

 

Legea nr. 58/1974  

Legea sistematizării teritoriului și a localităților a fost promulgată în 

unanimitate în cadrul Marii Adunări Naționale din 29 octombrie 1974, fiind 

publicată în Buletinul Oficial la 1 noiembrie 197411. În mod asemănător cu 

principiile enunțate în 1967 sau cu cele expuse în cadrul documentelor 

programatice de la începutul anilor '70, Legea nr. 58/1974 exprimă idei despre 

dezvoltarea multilaterală, națională și armonioasă a teritoriului și a localităților 

urbane și rurale12. În ceea ce privește spațiul rural, legea națională menționează 

faptul că „o atenție deosebită se va acorda localităților rurale, în scopul ridicării 

treptate a nivelului de viață din aceste localități, apropiindu-l de cel din mediul 

urban13. Dincolo de aceste mențiuni care încercau să legitimeze procesul de 

sistematizare rurală, dar și să îl prezinte dintr-o perspectivă pozitivă, principala 

problemă a Partidului Comunist Român era de natură economică, conducerea 

fiind interesată în mod deosebit de: 

- administrarea fondului funciar (Art. 3); 

- interzicerea micșorării suprafeței agricole (Art. 3); 

- restrângerea suprafețelor construibile (Art. 3); 

- intrarea terenurilor eliberate în producția agricolă (Art. 3); 

- amplasarea construcțiilor industriale, agro-zootehnice sau social-

culturale pe acele terenuri nefavorabile agriculturii (Art. 3); 

- interzicerea de a se construi în satele fără perspectivă de dezvoltare (Art. 14); 

- transformarea satelor cu perspectivă de dezvoltare în centre economice 

și sociale (Art. 15)14. 

                                                           
10 Cezar Stanciu, op. cit., pp. 175-176. 
11 Florin Soare, op. cit., p. 21. 
12 Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, Legea nr. 58/1974 

privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale - Lege5.ro, 23.30.2020. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 

https://lege5.ro/Gratuit/he2donrz/legea-nr-58-1974-privind-sistematizarea-teritoriului-si-localitatilor-urbane-si-rurale
https://lege5.ro/Gratuit/he2donrz/legea-nr-58-1974-privind-sistematizarea-teritoriului-si-localitatilor-urbane-si-rurale
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În sfârșit, Legea nr. 58/1974, ca de altfel și discursurile oficiale, subliniază 

ideea recuperării terenului arabil, întrucât în viziunea comunistă „salvarea 

fiecărui metru și cultivarea acestuia este o necesitate [...] pentru a pune capăt 

irosirii terenurilor care constituie proprietatea națională a întregului popor”15. 

Raționamentul în cauză, precum și întreaga Lege nr. 58/1974, au condamnat la 

moarte satul românesc, iar odată cu acesta identitatea țăranului. În ultima 

decadă a regimului comunist, atunci când Nicolae Ceaușescu a intensificat 

materializarea sistematizării, Occidentul (Austria, Elveția, Republica Federală 

Germania, Franța, S.U.A., Marea Britanie, Belgia) se mobilizează intens 

împotriva sistematizării spațiului rural, dar și a sistematizării în general.  

 

Proiectul de sistematizare al satului Romos  

În cadrul acestui studiu dorim să abordăm problema sistematizării satului 

Romos, așezare aflată pe meleagurile județului Hunedoara. Cercetarea de față 

vizează mai precis acele activități de sistematizare care au fost întreprinse în 

zona de interes până la adoptarea Legii nr. 58/1974. În vederea acestui demers 

ne-am îndreptat atenția atât asupra documentelor de arhivă din cadrul Primăriei 

Comunei Romos, cât și asupra istoriei orale, reprezentată de această dată de 

componenta săsească.  

Proiectul nr. 3560, intitulat „Sistematizarea comunei Romos, județul 

Hunedoara”, emis fiind în noiembrie 1969 de către Institutul de Studii și 

Proiectare pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, în continuare ISCAS, 

reprezintă un set de documente referitoare la sistematizarea comunei Romos, 

comună alcătuită, potrivit documentelor, din următoarele așezări rurale: Romos 

– satul reședință, Romoșel, Ciungu Mare, Vaidei și Pișchinți, localitate care 

anterior făcuse parte din comuna Aurel Vlaicu.  

După cum rezultă încă din titlu, prezenta lucrare abordează numai 

aspectul sistematizării de la nivelul satului Romos, aducerea în discuție a 

localităților Romoșel, Ciungu Mare, Vaidei și Pișchinți realizându-se doar în 

contextul în care deciziile privind sistematizarea acestora au vizat satul 

reședință. 

Intrarea satului Romos în vizorul ISCAS este explicată de scrisorile nr. 

11.977 din 13 decembrie 1968 și din 27 ianuarie 1969, pe care Consiliul Popular 

Județean Hunedoara le-a expediat către instituția amintită anterior „pentru 

determinarea în mod coordonat a direcțiilor principale de dezvoltare” și pentru 

                                                           
15 Beatrice Scutaru, op. cit., p. 241. 
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„elaborarea schițelor de sistematizare”16. În acest sens, ISCAS a emis Proiectul 

nr. 3560 cu privire la sistematizarea comunei Romos. Lucrarea ISCAS este 

structurată în trei părți, după cum urmează: studiul de sistematizare al comunei, 

schița de sistematizare a localității reședință de comună și indicații privind 

modul de aplicare al schițelor de sistematizare. 

Înainte de a intra în conținutul proiectului, este necesar să acordăm atenție 

Procesului Verbal încheiat în 15 octombrie 1969 „cu ocazia discutării problemelor 

legate de sistematizarea comunei Romos, județul Hunedoara”17. Documentul 

aduce date despre situația existentă în teren și face propuneri cu privire la 

posibilitatea de dezvoltare a comunei Romos. După ce a fost analizată situația din 

teren, semnatarii documentului, Muntean Ioan – „președinte Cons. Popular – 

Romos”; Creța Eugen – „secretar – Romos”; Iar Olimpia – „vicepreș. - Romos”; 

Buciuman Ioan – „secretar Birou PCR - Romos”; Iar Olimpia – „director cămin 

Cult. - Romos”; Herțescu Valeriu – „medic dispensar uman - Romos”; Brumă Ioan – 

„șef post miliție - Romos”; Stăncioiu Nicolae – cetățean al comunei - Romos, 

împreună cu reprezentanții18 ISCAS, Cardaș Mircea – arhitect; Gutman Alfons – 

inginer; Deaconescu Gheorghe – arhitect; Ciricaș Gheorghe – geograf; Manciu 

Maria – proiectant, au făcut propuneri cu privire la posibilitatea de dezvoltare a 

comunei, stabilind de comun acord opt puncte, dintre care amintim: 

- „sate care urmează a se dezvolta: Romos” (1); 

- „sate care se mențin la o capacitate apropiată de cea actuală: Romoșel, 

Vaidei și Pișchinți” (2); 

- „sate lipsite de condiții de dezvoltare și în care nu se vor construi în viitor 

noi locuințe: Ciungul Mare” (3); 

- „tendințe de strămutare a locuințelor din satul Ciungu Mare la Romos” (6)19. 

Sfârșitul lunii octombrie aduce un document informativ emis de ISCAS. 

Intitulat „Proces-verbal de Control final de calitate”, acesta atestă specialitatea 

Proiectului nr. 3560, și anume „sistematizarea”. Potrivit documentului, 

sistematizarea la nivelul zonei cercetate se găsea în faza de „studiu”, șeful 

lucrărilor fiind arhitectul M. Cardaș. În continuare este menționată 

recomandarea comisiei, alcătuită din mai mulți arhitecți, respectiv se cer, printre 

altele, următoarele: „Detaliul de sistematizare a centrului civic al localității 

                                                           
16 Arhiva Primăriei Comunei Romos, în continuare APCR, Fond Arhivă, Proiect Nr. 3560. 

Sistematizarea comunei Romos, județul Hunedoara, 1969, p. 2. 
17 Ibidem, p. 1. 
18 Reprezentanții ISCAS au cercetat documentația existentă și au analizat terenul comunei, 

stabilindu-i caracteristicile.  
19 APCR, Fond Arhivă, Proiect Nr. 3560. Sistematizarea comunei Romos, județul Hunedoara, 1969, p. 4. 
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Romos se va studia și prezenta în două variante, ambele în zona liberă de 

construcții din partea de vest a vetrei”20. 

Revenind la Proiectul nr. 3560, acesta avea ca scop, după cum rezultă din 

„memoriul justicativ”, „determinarea direcțiilor principale de dezvoltare a 

comunei și a localităților ei componente [...] și a posibilităților de dezvoltare a 

funcțiunilor economice și social-culturale”21. 

 

Schița de sistematizare a localității Romos  

Parte din Proiectul nr. 3560, „Schița de sistematizare a localității reședință 

de comună – Romos” reprezintă o sursă istorică importantă care poate fi privită 

și dincolo de problema sistematizării satului. Documentul aduce o descriere 

destul de amănunțită a Romosului anilor '60, oferind posibilitatea construirii 

unei imagini asupra modului în care viața cotidiană se derula sub forma traiului 

din vechime și, bineînțeles, sub influența socialismului. De asemenea, 

documentele explică, într-o anumită măsură, o parte din amenajarea teritorială 

a localității. Dat fiind faptul că, în general, documentele emise de autoritatea 

comunistă s-au aflat sub influența propagandei și a cenzurii, am avut în vedere, 

atât cât a fost posibil până în momentul de față, verificarea informațiilor expuse 

în cadrul documentelor de interes pentru prezenta cercetare. În acest sens, am 

apelat la colecția de fotografii a domnilor Tudor Stăncioiu și Aurel Răduțiu, la 

istoria orală și la urmele materiale de natură socialistă, și nu numai, existente în 

teren. Toate acestea confirmă, într-o anumită măsură, corectitudinea datelor 

aduse de „Schița de sistematizare a localității reședință de comună - Romos”. 

Analiza din teren, realizată la sfârșitul anilor '60, atestă pentru zona de 

cercetare „o poziție corespunzătoare în cadrul teritoriului comunei”, localitatea 

Romos având legături de circulație cu orașele din vecinătate: Orăștie, Sebeș, 

Simeria și Deva. Suprafața vetrei satului a fost calculată în urma măsurătorilor 

efectuate la 114 ha., în timp ce la data de 15 martie 1966 numărul înregistrat de 

locuitori era de 1347, din care bărbați 652 (48,4%) și femei 695 (51,6%). Astfel, 

studiu prezintă o densitate a locuitorilor în vatră de 12 loc/ha și o suprafață 

medie de teren ce revine unei construcții de aproximativ 2500 m²22. 

Dincolo de această prezentare generală, documentul aduce informații 

despre fondul construit (Tabelul nr. 1). Se menționează existența unui număr de 

430 clădiri de locuit, a căror denisitate în vatră este de aproximativ 3 clădiri/ha. 

                                                           
20 Ibidem,. f.n.  
21 Ibidem, p. 1. 
22 Ibidem, p. 44. 



214 

Gospodăriile sunt construite prin tehnica „zidărie din cărămidă”23, iar peste 

jumătate din numărul acestora sunt menționate ca fiind „în stare bună”24.  

 

Tabelul nr. 1: Fondul construit până 1969 

 

Fondul construit până la anul 1969 

 

Materiale de construcție predominante 

- „zidărie din cărămidă - 100% -” 

- „șarpantă din lemn” 

- „învelitoare țiglă” 

 

Gradul de uzură al clădirilor 

- „cca 60% - în stare bună” 

- „cca 30% - mediocre” 

- „cca 10% - insalubre” 

Construcții realizate în ultimii 5 ani25 - „60 de case” 

 

Sursa: APCR, Proiect Nr. 3560.  

 

Viața economică a satului este reprezentată de agricultura socialistă, mai 

precis de existența unității de producție „CAP Romos”26, despre care se 

menționează că își are „sediul într-o clădire improvizată dintr-o clădire de locuit 

situată pe artera principală (Fig. 5) a localității [iar] centrul de producție ocupă 

un teren de cca 2 ha în partea de nord a vetrei satului, în apropiere de intrarea 

în localitate dinspre șoseaua națională”27.  

În ceea ce privește „dotările administrative, social-culturale, comerciale și 

de prestări servicii” (Tabelul nr. 2), documentul atestă existența acestora, 

menționând totodată starea defectuasă a clădirilor în care funcționează unitățile 

administrative (Fig. 1), de învățământ și cultură (Fig. 2 și Fig. 3), sanitare, 

comerciale (Fig. 4) și prestări servicii.  

 

 

 

 

 

                                                           
23 Zidăria din cărămidă este vizibilă și în prezent. 
24 APCR, Fond Arhivă, Proiect Nr. 3560. Sistematizarea comunei Romos, județul Hunedoara, 1969, p. 44. 
25 Perioada 1964-1969. 
26 Fosta Gospodărie Agricolă Colectivă „Drumul belșugului” înființată în 8 februarie 1962. 
27 APCR, Fond Arhivă, Proiect Nr. 3560. Sistematizarea comunei Romos, județul Hunedoara, 1969, pp. 44-

45. 
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Tabelul nr. 2: Dotări administrative, social-culturale, comerciale și de păstrări 

servicii 

 

Unități administrative 

 

Consiliul Popular Comunal 

„funcționează într-o clădire 

necorespunzătoare din punct de vedere al 

capacității și al distribuției interioare”. 

Unități de învățământ și cultură 

Grădiniță cu orar normal „funcționând într-o încăpere improvizată în 

curtea școlii de 8 ani”. 

Școala de 4 ani - germană „funcționează într-o clădire veche, insalubră”. 

Școala de 8 ani „improvizate din trei tronsoane de clădiri 

executate (adăogite) succesiv”. 

Cămin cultural „clădire în stare mediocră”. 

Unități sanitare 

Dispensar uman „clădire insalubră, inchiriată”. 

Dispensar veterinar „într-o clădire închiriată în zona centrală a 

localității”. 

Punct farmaceutic „în cadrul dispensarului uman”. 

Unități comerciale și prestări servicii 

Magazin sătesc tip ”A” „clădire tip – proprietatea cooperativei de 

consum”. 

Bufet „improvizat într-o încăpere dintr-o clădire 

insalubră în care se află și două unități de 

deservire (frizărie, cismărie)”. 

Sursa: APCR, Proiect Nr. 3560. 

 

În continuare, documentul face referire la echiparea tehnico-edilitară, care 

vizează alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică, 

circulația și transportul (Fig. 6). Descrierea acestora pune în relief o stare mult 

defectuoasă și rudimentară, care este prezentă la mai mult de două decenii de la 

instaurarea comunismului în spațiul românesc. Realitatea în cauză poate fi 

explicată într-o măsură destul de importantă, prin ceea ce înseamnă interesul 

nemărginit al autorității comuniste de a materializa procesul de colectivizare a 

agriculturii. Astfel, în zona cercetată perioada 1949-1962 a fost predominant 

marcată de politicile comuniste agrare, politici ce le-au adus țăranilor realități 

fără precedent, dramatice și nefaste, precum: deportarea, domiciliul forțat, 
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arestări și detenție, sistemul cotelor, rezistență și represiune etc.28. În acest sens, 

epoca Dej se definește în mod preponderent, la nivelul lumii rurale, prin 

încercarea necontenită de a realiza transformarea socialistă a agriculturii, 

întrucât în viziunea liderului vremii la care facem referire, agricultura trebuia 

scoasă din starea de înapoiere și modernizată, bineînțeles, în spiritul socialist29, 

respectiv după modelul sovietic.  

După analizarea și consemnarea situației din teren, documentul expune 

câteva concluzii și face mai multe propuneri. Principalele probleme constatate 

atestă că: „Modul actual de organizare a vetrei, ca și existența unor importante 

suprafețe importante de teren arabil (loturi ajutătoare ale membrilor 

cooperatori), au condus la un indice scăzut de ocupare a teritoriului, care se 

reflectă prin densitatea scăzută a locuitorilor în vatră și prin suprafața mare de 

teren ce revine unei construcții de locuit”30. Astfel, se face referire la perimetrul 

mare pe care gospodăria romosană îl ocupa, și de asemenea la grădina31 aferentă 

locuinței țărănești, numită mai sus „lot ajutător”, care reprezenta proprietatea 

privată a țăranului, locul în care acesta cultiva de cele mai multe ori leguminoase 

pe care le folosea pentru propria hrană. Acapararea acestui teren de bună calitate 

și trecerea sa în ”fondul național”, colectivist, se putea realiza în contextul 

implementării procesului de sistematizare. Este cunoscut faptul că regimul 

comunist nu a urmărit o agricultură calitativă, ci una extensivă, bazată pe 

principiul: cu cât mai mult teren arabil, cu atât o producție mai mare. În 

continuare, sunt aduse în discuție, în același context, următoarele: lipsa unui 

centru civic organizat, alimentarea cu apă în sistem centralizat sau starea precară 

a drumurilor și a podurilor32.  

În privința propunerilor, acestea vizează ca noua vatră (Tabelul nr. 3) a 

satului să cuprindă întreaga zonă construită, însă asemeni unui paradox, se 

menționează faptul că în afara vetrei rămân „zonele slab construite și fondurile 

de loturi cu adâncime excesivă”33. În continuare, suprafața vetrei satului este 

propusă la aproximativ 84 ha., suprafață care este distribuită astfel: 

 

                                                           
28 A se vedea: Adela Emanuela Ordean, Rezistența anticomunistă și represiune în satul Romos din jud. 

Hunedoara. Studiu de caz: Arderea Ariei, în Anticomunism și represiune comunistă 1945-1989, Simpozion 
regional cu participare internațională, Ediția a IV-a, coord. Karina Ingrid Cojocariu, Ioan Romeo Roman, 
Emanuel Sandu, Emanuel Bălan, Editura StudIS, Târgu Neamț, 2019; 

29 Raportul politic general făcut de Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul Partidului Muncitoresc Român 
din 21-23 februarie 1948, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1948, p. 19. 

30 APCR, Fond Arhivă, Proiect Nr. 3560. Sistematizarea comunei Romos, județul Hunedoara, 1969, p. 47. 
31 Grădina (lotul arabil) din spatele gospodăriei țărănești. 
32 APCR, Fond Arhivă, Proiect Nr. 3560. Sistematizarea comunei Romos, județul Hunedoara, 1969, pp. 47-48. 
33 Ibidem, p. 48. 
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Tabelul nr. 3: Suprafața vetrei propuse 

 

Suprafața vetrei propuse 

Zona Suprafață (ha.) Procent 

„zona de locuit cu dotări social 

culturale” 

~ 68.0 81.0% 

„zona de producție CAP” ~ 2.0 2.4% 

„zona spații verzi, amenajări 

sportive, cimitir, ape” 

~ 14.0 16.6% 

„centrul civic al localității” ~ 3.0 5% 

 

Sursa: APCR, Proiect Nr. 3560. 

 

Pentru o mai bună înțelegere a schimbărilor menționate în cadrul 

proiectului de sistematizare, prezentăm sub formă tabelară punctul ultim din 

cadrul schiței de sistematizare a localității Romos – „bilanțul teritorial” (Tabelul 

nr. 4).  

 

Tabelul nr. 4: Bilanțul teritorial 

  

Bilanțul teritorial 

Suprafața/densitatea Existent Propus 

vatra satului 114 ha 84 ha 

zona de locuit cu dotările socio-culturale 

și rețeaua stradală 

102 ha 68 ha 

centrul de producție CAP 2 ha 2 ha 

spații plantate, sport, cimitir etc. 10 ha 14 ha 

densitatea brută a populației raportată 

la vatră 

12 loc/ha 19.1 loc/ha 

denistatea netă a populației raportată la 

zona de locuit 

13.2 loc/ha 23,5 loc/ha 

 

Sursa: APCR, Proiect Nr. 3560. 

 

Analizând „bilanțul teritorial” putem observa decizia de micșorare a 

vetrei satului cu 30 ha, o mișcosare a zonelor în care se găsesc unitățile socio-

culturale, dar și a rețelei stradale cu peste 30 ha, iar ca urmare a acestor aspecte 

densitatea populației ar fi trebuit să cunoască o creștere. Creșterea densității 
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populației poate fi explicată și prin faptul că satul Ciungu Mare a intrat în urma 

analizei din teren la categoria satelor lipsite de perspectivă de dezvoltare, prin 

urmare avea să aibă loc un proces de migrare definitivă a locuitorilor din Ciungu 

Mare la Romos, dar și în celelalte sate din comună. Viziunea comunistă asupra 

așezării de munte este următoarea: „Satul Ciungu Mare cu condiții naturale și 

economice mult mai reduse față de celelalte sate și cu o tendință de diminuare a 

populației în ultimii ani, treptat și pe etape, urmează să se regrupeze în satele cu 

posibilități de dezvoltare (în prezent, gospodării din acest sat se regrupează în 

satul Romos – reședință de comună), astfel că într-o largă perspectivă (15-20 ani) 

populația în totalitate să fie situată în apropierea centrelor de producție34.  

În cadrul proiectului de sistematizare a fost adusă în discuție inclusiv 

latura economică, sau în versiune comunistă „dezvoltarea în perspectivă a 

funcțiunilor economice”. Sectorul disputat a fost, bineînțeles, agricultura. 

Aceasta, în ciuda impresionantului teren arabil de mare suprafață și calitate, a a 

cunoscut o direcție fără precedent, care la nivelul anului 1980 ar fi îndreptat 

agriculura satului spre „plantațiile pomicole [și] în mai mică măsură [spre] cele 

viticole și creșterea animalelor pentru lapte”. Cu alte cuvinte, „prin aplicarea 

propunerilor din proiecte, profilul producției agricole [...] va fi caracterizat prin 

producerea de fructe și lapte în principal și de cereale și carne în secundar, în 

comparație cu cel actual predominant cerealier”35. 

În sfârșit, la nivelul comunei, după cum arată Proiectul nr. 3560, s-a 

propus „dezvoltarea și sistematizarea în primă urgență a localității Romos”36. În 

acest sens, s-a propus, în două variante, organizarea centrului civic. Acesta 

trebuia să cuprindă „unitățile de interes general ale comunei precum și 

principalele dotări (comerț, prestări servicii, alimentație publică, sanitare, etc.)37.  

Ambele variante ale centrului civic erau prevăzute pentru zona de vest a 

satului, invocându-se motivul lipsei de construcții, care deși este menționat nu 

reflectă realitatea în întregime, deoarece într-una dintre variante centrul civic se 

suprapunea cu un anumit număr de gospodării menite a fi demolate. 

Organizarea centrului civic este prezentată astfel: 

„Varianta I-a – spre nord, imediat după trecerea peste primul pod la 

intrarea în localitate dinspre șoseaua națională. Această variantă prezintă marele 

avantaj de a putea fi realizată în întregime pe teren liber – fără a fi necesare 

demolări. Realizarea acestei variante necesită o ușoară corectare și indiguire a 

                                                           
34 Ibidem, p. 40. 
35 Ibidem, p. 31. 
36 Ibidem, p. 5. 
37 Ibidem, p. 52. 
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malurilor pîrîului Romos pe o lungime de cca 200 m și înlocuirea podului din 

lemn existent, prin modificarea poziției și a gabaritului pe care-l are în prezent. 

Singurul dezavantaj al acestei variante îl prezintă poziția, oarecum excentrică în 

cadrul vetrei, fiind situată la cca 1/3 de latura de nord. 

Varianta II-a – situată mult mai central în cadrul vetrei, are dezavantajul 

că necesită demolarea unui număr de cca 10 clădiri de locuit cu anexele lor 

gospodărești”38. 

În cadrul centrului civic sunt propuse următoarele construcții: clădirea 

administrativă cu sediul Consiliului Popular Comunal, birouri PCR, birouri 

UTC, Miliție, Căminul cultural cu sală de 300 de locuri, școală cu 12 săli de clasă, 

sală de gimnastică, dispensar cu cabinete de specialitate și casă de nașteri, creșă 

– grădiniță, Magazin universal, baie publică, două – trei blocuri cu parter și două 

etaje, spații verzi etc39.  

Dincolo de acest proiect de sistematizare, în anii '70 și '80 au fost 

materializate o parte dintre punctele expuse mai sus, iar în alegerea organizării 

centrului civic s-a ținut cont de a doua variantă. Cunoscându-se faptul că în 

ultimul deceniu de dictatură comunistă Nicolae Ceaușescu a făcut presiuni 

asupra derulării acțiunii de sistematizare la nivelul spațiului rural, care la acel 

moment presupunea distrugerea satului românesc prin ample demolări ale 

gospodăriilor țărănești, întâlnim și în zona de cercetare o astfel de încercare. 

Astfel, istoria orală atestă la nivelul zonei de investigație noi analize și 

măsurători, care de această dată au creat o stare de panică în rândul țărănimii. 

Redăm în acest sens mărturia etnicului sas, Johann Henning, a cărei familie s-a 

aflat pe „lista neagră a sistematizării”:  

„Păi sistematizarea... noi eram primii pe listă care picam la Romos. De la 

numărul unu, începând, numărul unu, doi, trei, patru, până la cinci. Deci aicea40 

se făcea un bloc, după câte știu eu. Deci noi eram primii care ne... Deci familia 

noastră, a lu' vecinu' Kuczik, ăștia erau toți sași aicea. O' fost familia Moess, o' 

fost familia Birk, Muller, Binder la capătul celălalt. Deci aicea era deja programat 

ca să bage buldozărul să... niveleze. Și asta o' fost prin anii '85-'84.  

La sistematizare nu știu care o' fost motivu', că n-am mai fost în țară. Da' 

mama tot plângea și își făcea gânduri că le răstoarnă casa. Da' n-or mai reușit 

neavând bani, sau nu, nu știu motivele care or' fost de n-or, că în alte comune o' 

                                                           
38 Ibidem, p. 52. 
39 Ibidem, p. 53. 
40 Intervievarea a avut loc în cadrul comunității săsești din Romos, în nordul localității. 
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fost unde, mai ales prin Banat or' făcut sistematizare deasta de or' răsturnat 

casăle oamenilor și or' făcut blocuri. Da' aicea la Romos am scăpat41. 

 

Concluzii 

Proiectul nr. 3560, intitulat „Sistematizarea comunei Romos, județul 

Hunedoara”, atestă deciziile și, într-o anumită măsură, implicațiile politicii de 

sistematizare, așa cum aceasta a fost propusă la nivelul satului Romos. Căderea 

regimului comunist în decembrie 1989 pune capăt Legii nr. 58/1974, salvând 

așezarea seculară de viziunea comunistă. Chiar și așa, astăzi, la peste jumătate 

de veac de la elaborarea proiectului de către ISCAS, în spațiul cercetat se poate 

identifica amprenta socialistă, respectiv acele urme materiale cu referire la 

organizarea teritorială și sistematizarea rurală, care reflectă o parte din punctele 

atinse, sau parțial atinse, de conducerea comunistă.  

 

Anexe 

 

 

 
Fig. 1. Sediul Sfatului Popular al Comunei Romos (fotografie din Colecția 

Tudor Stăncioiu și Aurel Răduțiu). 

 

                                                           
41 Johann Henning, născut la 2 martie 1958, în Romos, județul Hunedoara. Naționalitate germană, 

religie evanghelică, studii: Școala Germană Romos și Școala Profesională Cugir, pensionar. Interviu 
realizat la 21 aprilie 2020 de Adela Emanuela Ordean. 
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Fig. 2. Căminul cultural, fosta Sală a sașilor (fotografie din Colecția Tudor 

Stăncioiu și Aurel Răduțiu). 

 

 

 
Fig. 3. Școala germană – stânga (fotografie din Colecția Tudor Stăncioiu și 

Aurel Răduțiu). 
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Fig. 4. Bufetul (fotografie din Colecția Tudor Stăncioiu și Aurel Răduțiu). 

 

 

 
Fig. 5. Artera stradală principală (fotografie din Colecția Tudor Stăncioiu și 

Aurel Răduțiu). 
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Fig. 6. Mijloc de transport (fotografie din Colecția Tudor Stăncioiu și Aurel 

Răduțiu). 
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CĂLIN-IOAN RUS1 

 

 

Abstract: In the search for a solution to the problem created by disinformation, an 

interdisciplinary approach is needed, by exposing the negative impact of misinformation and 

by trying to find pragmatic approaches. It is briefly examined the possibility that a 

mechanism to combat fake news and to “determine” the factual truth can be found, in regard 

to the international scientific consensus, and the right to freedom of expression and 

information. Furthermore, a particular case of fake news, the alleged link between the origin 

of the "Black Friday" expression and the US slaves’ trades, is analyzed. This insidious link 

is refuted by researching the scientific literature and by offering appropriate interpretation 

for the origin of the phrase. Finally, personal responsibility and individual pro-social behavior 

in combating false information, especially fake news, are encouraged. 

Keywords: fake news, „Black Friday” origin, human rights, digital communication  

 

1. Informație, dezinformare și „fake news” 

Informația înseamnă putere, iar accesul la informație a devenit nu doar un 

deziderat, ci o realitate palpabilă în societatea contemporană. Informația este 

peste tot și se spune că „În trecut cenzura funcționa prin blocarea fluxului informației. 

În secolul al XXI-lea, cenzura funcționează prin inundarea persoanelor cu informații 

irelevante. […] Astăzi, a avea putere înseamnă să știi ce să ignori.”2.  

Odată cu dezvoltarea digitalizării, informația, privită ca o serie de date 

care transmit „ceva” unei persoane, poate penetra instantaneu în toate mediile 

sociale3, luând forma unui banal divertisment4 sau chiar a unui veritabil mijloc 

de dezvoltare pro-socială.5  

                                                           
1 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept. 
2 Traducere proprie din Yuval Noah Harari, Homo Deus. A Brief Hstory of Tomorrow, Vintage, 2017, p. 317. 
3 Craig R. Lefebvre, Digital social networks and health. Circulation, 30 aprilie 2013,127, nr. 17, pp. 1829-1836. 
4 Sunt de notorietate glumele, pozele și filmulețele, existând, spre exemplu, lucrări ample ce tratează 

o „culturalizare digitală” prin intermediul unor „meme” (poze cu conținut amuzant), Limor 
Shifman, Memes in digital culture, MIT press, 2014. 

5 A se vedea, spre exemplu, impactul considerabil al Facebook asupra „primăverii arabe”, detalii: 
Luis Fernando Barón, More than a Facebook revolution: Social movements and social media in the Egyptian Arab 
Spring, International Review of Information Ethics, Vol. 18 (12/2012), p. 84. 
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Astfel, o primă ipoteză, ne pune în vedere să decidem când o informație 

este dezinformare, disimulație sau un „fake news”. Succint, în contextul acestei 

lucrări, informarea falsă poate fi o reprezentare reală a unei situații neadevărate 

sau o reprezentare nereală a unei situații veridice, fără a fi însă relevantă intenția 

autorului. În continuare, dezinformarea este acea informare falsă care 

beneficiază și de un element subiectiv specific, o „mens rea”, o dorință a autorului 

de a dezinforma. Cu referire „fake news”, unii autori6 consideră că se referă la o 

dezinformare prin intermediul unor surse care imită, ca formă, o modalitate de 

informare deja agreată public, fără standardul de impus acesteia din urmă. Mai 

mult, nu ar fi relevant dacă există sau nu intenția de a crea o situație neconformă 

realității, „fake news” suprapunându-se astfel peste informare greșită și 

dezinformare.7 Alți autori8 nuanțează puțin această definiție și susțin că este 

nevoie nu doar de un „design” specific pentru a putea vorbi despre „fake news”, 

ci și despre o aparentă autenticitate care poate manipula cogniția celor cărora se 

adresează. Înțelegem să adoptăm mai degrabă a doua contextualizare deoarece 

dorim să subliniem și impactul (negativ) pe care fake news îl are asupra societății. 

Psihologii spun că avem în vedere două modalități prin care fake news ne 

poate afecta. Pe de o parte vorbim despre o informație falsă, manipulatoare, iar 

pe de altă parte, o informație despre care știm că este falsă, dar care, totuși, ne 

afectează.9 În plus, profesorul Daniel David ne spune că există o nevoie reală din 

partea comunității academice de a reacționa la non-știință și  

pseudo-știință și de a combate astfel de fenomene, indiferent că am întâlni fake 

news în biblioteci sau în mediul digital10. Acesta subliniază că este nevoie de o 

atitudine pro-socială fiindcă altfel am ajunge la o contaminare psihologică prin 

abundența de informație falsă11. 

 

2. Istoria și viitorul ei, sub sabia digitalizării 

Digitalizarea este sabia unui Damocles contemporan și, ca orice „armă”, 

aceasta poate fi folosită în multe scopuri. Pentru ca viitorul să nu regăsească 

istoria reticentă la digitalizare, ci sub auspiciile mediului digital, este nevoie de 

o abordare clară a dezinformării încă de acum. Un aspect cu o relevanță 

                                                           
6 David MJ Lazer, Matthew A. Baum, Yochai Benkler, Adam J. Berinsky, Kelly M. Greenhill, Filippo 

Menczer, Miriam J. Metzger et al, The science of fake news, Science 359, nr. 6380, 2018, pp. 1094-1096. 
7 Ibidem. 
8 Axel Gelfert, Fake news: A definition, Informal Logic 38, nr. 1, 2018, 84-117. 
9 Daniel David, MANIPULAREA PSIHOLOGICA SI FAKE NEWS, disponibil la https://www.ted. 

com/talks/daniel_david_manipularea_psihologica_si_fake_news (consultat în 04.12.2020, la ora 13:05). 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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considerabilă din punct de vedere istoric este faptul că, în prezent, prin 

activitatea noastră în mediul digital, construim istoria viitorilor cercetători. Peste 

douăzeci, treizeci sau „x-zeci” de ani, unul dintre principalele izvoare istorice va 

fi constituit din resurse digitale.12 Astfel, situația este cu atât mai problematică 

cu cât vom avea un viitor în care nu doar prezentul este în mare măsură construit 

și stocat într-un mediu digital, ci până și ceea ce considerăm acum „trecut” se 

digitalizează. Practic, o bună parte dintre cercetări și arhive sunt stocate tot mai 

frecvent într-un mediu digital13. De asemenea, cercetătorii vor prefera, datorită 

convenabilității (și datorită posibilității de arhivare aproape perene), să consulte 

izvoarele primare în forma lor digitalizată ceea ce ne demonstrează suplimentar 

nevoia unei abordări atente a informației digitale. În acest context, modul în care 

reușim să protejăm autenticitatea informației devine principala modalitate prin 

care vom reuși să interpretăm nu doar prezentul, ci și trecutul. Probabil că 

viitorul cercetării va fi al echipelor interdisciplinare în care istoricii vor lucra 

împreună cu „specialiști ai mediului digital”. Sau poate se va ajunge ca, pe lângă 

ramurile consacrate, „istorie antică”, „istorie medievală”, „istorie 

contemporană” etc., într-un viitor nu foarte îndepărtat, să existe specialiști în 

„istorie digitală”. 

 

3. Cum arată „Ministerul Adevărului”14? 

În continuare, trebuie să vedem cine ar trebui să decidă dacă o informație 

este sau nu fake news și cum am putea limita informația falsă. Este dificil de dat 

un răspuns, dar, cel puțin la acest moment, soluția nu ar trebui să fie o 

intervenție puternică a statului. Dreptul la liberă exprimare, prevăzut, inter alia, 

la articolul 30 din Constituția României15 sau la articolul 10 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului16, este o libertate publică alcătuită din două 

componente: o obligație negativă a statului, de a nu limita excesiv exprimarea 

publică a indivizilor, și o obligație pozitivă a statului, de a asigura accesul 

societății la informație și de a asigura un cadru pentru diseminarea acesteia. 

                                                           
12 R. Rosenzweig, Scarcity or abundance? Preserving the past in a digital era, The American historical 

review 108, nr. 3, 1 iunie 2003, pp. 735-762, p. 4.  
13 Cheryl Mason Bolick, Digital archives: Democratizing the doing of history, International Journal of 

Social Education, 21.1/2006, pp. 122-134. 
14 Expresia, în original „Ministry of Truth”, îi aparține lui George Orwell în celebrul roman „1984”; a 

se vedea, George Orwell, 1984 - O mie noua sute optzeci si patru, Polirom, 2019, p. 6 și urm. 
15 Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constituției României, publicată în Monitorul Oficial nr. 758 din 

29 octombrie 2003. 
16 Consiliul Europei, Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale 

(Convenția Europeană a Drepturilor Omului), reactualizată prin Protocoalele adiționale, Roma, 4.XI.1950; în 
continuare, „CEDO”. 
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Aceste componente reies chiar mai clar din articolul 11 al Cartei drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene17 care prevede al alineatul (1) că „[…] Acest 

drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații 

sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere”, iar la 

alineatul (2) că „Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt 

respectate.”.  

O eventuală argumentare în sensul eliminării fake news ar pune față în față 

cele două componente ale dreptului la liberă exprimare, dar, fiindcă în forma 

informării, o informație falsă nu înseamnă ab initio că informația veridică devine 

inexistentă, devine din ce în ce mai dificil de motivat necesitatea unui „Minister 

al Adevărului” care să reprime dur fake news.  

Desigur, se poate impune un anumit standard pentru informarea în masă, 

dar, chiar și în acest caz, o cenzură puternică este greu de conciliat cu drepturile 

omului. Problema este una spinoasă, deoarece o eventuală combatere prin 

cenzură a informației ar trebui să fie făcută cu o precauție sporită, cu reguli bine 

definite și cu intervenția unui organism independent (de tipul unei instanțe de 

judecată), dar și în contexte anume stabilite și pentru perioade de timp bine 

delimitate.  

Un alt aspect relevant este tipul informației.18 Astfel, dacă vorbim despre 

informații factuale, de principiu, o eventuală cenzură sau limitare a răspândirii 

unei dezinformări ar fi mai ușor de argumentat dintr-o perspectivă juridică sau 

a drepturilor omului. Totuși, dacă avem în vedere informații care reprezintă 

opinii sau judecăți de valoare, demersurile sunt din ce în ce mai dificile și, 

probabil, chiar discutabile din punct de vedere al necesității într-o societate 

democratică. Bunăoară, dacă avem în vedere informații regăsite în creații 

artistice sau lucrări similare, libertatea de exprimare devine aproape absolută. 

Dificultatea în acest punct este de a încadra o informație într-una dintre cele trei 

categorii, fiind convinși că unii autori ar fi tentați să disimuleze diferite 

informații factuale sub forma unor judecăți de valoare sau a unor creații artistice. 

În plus, lucrurile nu sunt foarte clare nici în cazul informațiilor factuale deoarece 

este dificil să știm cu exactitate cine deține „adevărul”, fiind cunoscut că au fost 

cazuri când chiar cercetători de renume au recunoscut că au greșit sau când 

literatura științifică a revenit asupra unor anume chestiuni.19 Probabil că un 

                                                           
17 Uniunea Europeană, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 2010/C, 83/02, publicată în 

J. Of. al UE nr. C 83/391 din 30.03.2010; în continuare, „Carta UE”. 
18 Radu Chiriță, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentarii și explicații, ediția a 2-a, Editura 

C.H. Beck, București, 2008, p. 336 și urm. 
19 Baruch Fischhoff și Alex L. Davis, Communicating scientific uncertainty, Proceedings of the National 

Academy of Sciences nr. 111, Supplement 4, 2014, pp. 13664-13671. 
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răspuns, ușor simplist, dar pragmatic, ar fi să considerăm mereu consensul 

științific internațional ca fiind standardul de „adevăr” al informațiilor factuale. 

Totuși, soluția nu este optimă deoarece există situații când chiar consensul 

științific internațional nu este omogen…  

O altă chestiune relevantă este calitatea celui care realizează informarea.20 

În funcție de categoria socială sau profesională din care face parte, putem vorbi 

despre o larghețe mai mare a drepturilor sale de exprimare publică (exempli 

gratia, jurnaliștii, politicienii, bloggerii etc.). Firește, există și cealaltă perspectivă, 

putându-se ajunge până la limitări legale ale libertății de exprimare (cum au, 

spre exemplu, judecătorii, procurorii sau diplomații). 

Analizarea exactă a unor astfel de demersuri depășește obiectivele acestei 

lucrări, concluzia preliminară putând fi aceea că nu ar trebui să avem o abordare 

etatistă și o intervenție în forță a autorităților asupra libertății de exprimare și 

informare, decât în contexte excepționale. De asemenea, de principiu, ar trebui 

să combatem doar dezinformările factuale, prin raportare la consensul științific 

internațional. 

În acest context, responsabilitatea dezavuării fake news migrează în primul 

rând spre individ și, mai apoi, spre societate și spre alte ramuri profesionale, 

istorici, psihologi, jurnaliști, sociologi etc. Aceștia din urmă capătă o 

responsabilitate complexă în combaterea dezinformării. Pe de o parte, istoricii 

ar trebui să încerce să găsească un mijloc de a ajunge la un consens internațional 

clar pe majoritatea evenimentelor istorice relevante. Mai apoi, ar trebui să trateze 

atent situațiile care devin relevante în conștiința publică, intervenind ori de câte 

ori informațiile se îndepărtează de consensul științific internațional. 

 

4. Exemplu practic de fake news – originea „Black Friday” 

 

4.1. Apariția și combaterea inițială a fake news 

Pentru a observa practic modul în care dezinformarea se poate produce, o 

posibilă abordare sugerată în cazul interacțiunii cu fake news și reticența unor 

utilizatori de Internet în a accepta „adevărul științific” vom putea analiza un 

exemplu concret. Astfel, la finele lunii ianuarie, pe deja celebrul „feed”21 al 

Facebook, apare o poză,22 însoțită de textul „Informativ”, scris de utilizatorul 

Facebook care a distribuit fotografia (în continuare „Utilizatorul”). Astfel cum 

                                                           
20 Radu Chiriță, Convenția…, cit. supra. 
21 Pentru cei care nu cunosc modul de funcționare al rețelei de socializare, „feed” este o parte a rețelei 

unde un utilizator poate vedea conținutul distribuit de alți utilizatori ai Facebook. 
22 ANEXA 1. 
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reiese și din anexă, poza conține o imagine cu un grup de persoane cu origini 

afro-americane și textul „În perioada comerțului cu sclavi cu America, în a șasea zi a 

târgului, (vineri), sclavii erau vânduți cu reducere pentru a stimula economia. De aici 

BLACK (sclavi negri) și FRIDAY (ultimul din al șaselea târg al lunii Noiembrie) 

Adică… Sărbătorim o "petrecere" în memoria vânzării de sclavi.”.  

Utilizatorul Facebook care distribuia această poză și care era o persoană 

educată, cu studii doctorale absolvite și avea calitatea de cadru didactic 

universitar la o disciplină care are atât valențe istorice, cât și juridice. Aceste 

caracteristici ale Utilizatorului sunt relevante din perspectivă psihologică23 

deoarece dau o credibilitate sporită și, prin poziția socială, se ajunge la o  

pre-validare a informației care scade nivelul de gândire critică al receptorului 

informației și face mai ușoară dezinformarea. Bharat N. Anand24 susține în „The 

Content Trap” că într-o lume hiperconectată calitatea conținutului devine mai 

puțin importantă decât calitatea rețelei, a interconectării. Id est, indiferent ce 

încearcă să spună cineva și ce argumente folosește, utilizatorul rețelei (în cazul 

acesta Facebook) va tinde să se raporteze tot la titlul și rolul din rețea a celui pe 

care-l urmărește sau cu care interacționează. Ceea ce înseamnă că un cadru 

didactic universitar, care se situează în viața de zi cu zi într-o poziție de 

superioritate socială/autoritate față de studenți va distribui „ceva”, acel „ceva” 

devine automat mai popular, mai relevant și mai credibil, în contextul în care 

studenții (sau foștii studenți) compun o bună parte din „publicul” cu care se 

interacționează/care urmărește persoana în cauză. În comunicare/argumentare, 

aceasta este o componentă de ethos și este esențială în persuasiune.25 Prin 

urmare, responsabilitatea utilizatorului în mediul online ar trebui să fie una 

diferită în funcție de calitatea deținută. În acest caz concret, profilul 

Utilizatorului impunea un grad de responsabilitate ridicat.  

Primele comentarii la respectiva poză apar sub forma unor atenționări în 

sensul faptului că informația este una de tip fake news. Persoanele care alertează 

că este vorba despre o dezinformare sunt combătute de Utilizator într-un mod 

specific celor conspiraționiști, prin negarea sistemului, a adevărului general 

acceptat și prin recurgerea la lozinci și replici care tind să creeze o neapartenență 

la același set de valori: „am rezervele mele cu privire la informațiile respective” și 

„istoria e scrisă de învingători”.  

Văzând poza și materialele din comentarii, am început o cercetare pentru 

a clarifica veridicitatea asocierii, descoperind unele detalii frapante. Practic, 

                                                           
23 Daniel David, cit. supra. 
24 Bharat N. Anand, „The Content Trap”, Random House, New York, 2016. 
25 James C. McCroskey, Scales for the measurement of ethos, 1966, pp. 65-72. 
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rezultatul cercetării trebuia să răspundă la întrebarea «este posibil ca originea 

„Black Friday” să fie în legătură cu vânzarea de sclavi din Statele Unite ale 

Americii?». Răspunsul este unul relevant deoarece ar putea influența atât 

utilizarea sintagmei în prezent, cât și perioada anului în care evenimentul ar 

putea avea loc, dată fiind o astfel de asociere peiorativă. 

 

4.2. Unde își are „Black Friday” originea? 

În prezent, este de notorietate că „Black Friday” reprezintă ultima zi de 

vineri din luna noiembrie, apropiată momentului sărbătoririi Zilei Recunoștinței 

în SUA, o zi în care mulți comercianți ce vând cu amănuntul optează pentru 

diferite reduceri sau promoții. De asemenea, se consideră că ziua marchează 

începutul cumpărăturilor de iarnă.26 

Expresia „Black Friday” apare în varii contexte istorice, iar în ceea ce 

privește literatura științifică, sintagma poate fi întâlnită atât în materiale 

economice, cât și în materiale sociologice, psihologice și criminologice. Totuși, 

istoricii, în special cei români, nu par a se apleca atent asupra acestui eveniment. 

Există câteva articole în limba română, pe Internet, care tratează această 

chestiune, cel mai relevant dintre ele susținând că „a fost numită astfel, deoarece 

simultan, foarte mulți oameni au decis să meargă la cumpărături, provocând o 

multitudine de accidente.”27 Majoritatea celorlalte articole preiau informația 

articolului citat anterior sau realizează traduceri a unor articole  

non-științifice din străinătate. Deși originea enunțată anterior nu ar putea fi 

considerată, în tonul prezentei lucrări, o informație falsă sau un fake news, 

înțelegem să opinăm că nu reprezintă o explicație îndestulătoare. 

 

4.2.1. „Black Friday” și criza aurului 

Unele texte, aflate la confluența economiei și a istoriei, plasează sintagma 

în legătură cu criza aurului din 186928. Astfel, în vara și toamna anului 1869, un 

speculant american, Jay Gould, manipulează piața aurului din Statele Unite în 

                                                           
26 Remus Florescu, Originea Black Friday. De ce nu se respectă în România tradiția americană care pune 

„sărbătoarea cumpărăturilor” în ultima vineri din noiembrie, disponibil la: https://adevarul.ro/locale/cluj-
napoca/originea-black-friday-nu-respecta-romania-traditia-americana-pune-sarbatoarea-
cumparaturilor-ultima-vineri-noiembrie-1_58332b665ab6550cb8b5ffb4/index.html (consultat în 
10.12.2020, la ora 15:28) 

27 Cristian Voda, Istoria Black Friday. De unde provine numele zilei cu cele mai multe reduceri din an, 
disponibil la: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/istoria-black-friday-de-unde-provine-
numele-zilei-cu-cele-mai-multe-reduceri-din-an (consultat în 10.12.2020, la ora 15:22). 

28 Donald P Morgan, Narron James, AMERICA'S FIRST BLACK FRIDAY: The Gold Panic of 1869, New 
York, nr. 117, ediția de primăvară, 2016, pp. 28-30. 
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încercarea de a modifica valoarea externă a dolarului american.29 Încercarea sa 

atinge un punct nevralgic în 24 septembrie 1869, când, într-o zi de vineri, 

președintele SUA, Ulysses S. Grant, decide să intervină.30 Acesta propune 

alocarea a patru milioane de dolari americani și adoptarea unei strategii atente 

de eliberare a aurului în piață pentru a contracara specula și pentru a evita o 

recesiune națională. Totuși, chiar dacă intervenția președintelui Grant a fost un 

succes al administrației, activitatea de pe Wall Street a suferit un șoc.31 O dată cu 

aceasta întreaga economie SUA a resimțit acest incident și s-a folosit termenul 

de „Black Friday” („vinerea neagră”) pentru acea zi, având în vedere impactul 

negativ și conotația ce se dădea uneori substantivelor alături de care se asocia 

adjectivul „negru”32. Din prisma unei relevanțe istorice, aceasta ar părea cea mai 

veche utilizare a termenului.  

 

4.2.2. „Black Friday” și prelungirea week-end-ului 

O altă variantă, ce pare mai degrabă un mit, este cea conform căreia 

denumirea ar proveni de la faptul că, în anii 1950, oamenii încercau să 

prelungească week-end-ul în care avea loc Ziua Recunoștinței, sunând la locurile 

de muncă și motivând că ar fi bolnavi. În cest context, oamenii începeau 

cumpărăturile încă de vinerea, care era una neagră pentru societățile care 

pierdeau angajații în cea zi și una bună pentru comercianții care începeau să 

vândă mai repede pentru sărbătorile de iarnă. Deși nu o excludem total, nu vom 

considera această istorisire ca fiind o posibilitate veridică de a da originea „Black 

Friday” deoarece nu există informații serioase care să susțină această variantă și 

are cele mai reduse posibilități de fi la originea denumirii.33 

 

4.2.3. „Black Friday” și ambuteiajele din Philadelphia 

Alți autori leagă originea evenimentului de reacția poliției din 

Philadelphia la blocajele din trafic din anii 1950-1970. Se vorbește despre un 

număr impresionant de oameni care se întorceau spre casă cu cumpărături, fapt 

ce a generat oprirea traficului și un puternic disconfort pentru cei prinși în 

                                                           
29 Larry T. Wimmer, The gold crisis of 1869: Stabilizing or destabilizing speculation under floating exchange 

rates?, Explorations in Economic History 12, numărul 2, 1975, p. 105. 
30 Ronald C. White, American Ulysses: A Life of Ulysses S. Grant, Random House Publishing Group, 

2016, p. 484. 
31 Kenneth D. Ackerman, The Gold Ring: Jim Fisk, Gould, and the Black Friday, 1869, Dodd, Mead & Co, 

New York, 1988, p. 206. 
32 Cristian Vodă, op. cit. 
33 https://www.thebalance.com/why-is-it-called-black-friday-3305712 (consultat în 02.12.2020, la ora 

21:04). 



232 

ambuteiaje, dar și unele accidente.34 Anul cel mai relevant fiind, probabil, 1966, 

când denumirea a apărut pe un timbru poștal.35 Alte surse36 afirmă că în acea 

perioadă exista un meci de fotbal american între Armată și Marină în 

Philadelphia, în sâmbăta de după Ziua Recunoștinței. Astfel, orașul se aglomera 

substanțial și aveau loc și creșteri considerabile în ceea ce privește vânzările 

magazinelor. În concret, sintagma ar proveni de la o comunicare a poliției din 

Philadelphia în urma unei zile de vineri solicitantă pentru forțele de ordine 

americane.37 Acest eveniment este unul care poate fi asociat evenimentului 

actual cunoscut sub denumirea de „Black Friday”, astfel că utilizarea actuală a 

termenului ar putea fi mai degrabă originară aici decât în criza aurului din 1869. 

Totuși, în acest caz termenul rămâne cu o conotație negativă, fapt ce nu ar 

corespunde conotației pozitive din prezent, chiar dacă, de facto, efectele pot fi 

oarecum similare și acum, dacă este să ne referim la timpii de livrare și epuizarea 

stocurilor.38 

 

4.2.4. „Black Friday” și cerneala de pe registrele contabile 

Alte surse indică o legătură între „Black Friday” și ținerea unor registre 

contabile. Astfel, denumirea ar proveni de la o practică ce presupunea ca, în 

procesul de ținere al unor registre contabile, să se folosească cerneală roșie atât 

timp cât societatea nu are profit și să se treacă la cerneală neagră ulterior.39 În 

acest caz, am vorbi despre o perioadă de vânzări avantajoase, care modifică 

profitabilitatea unei societăți și îi face pe contabilii acesteia să treacă la o cerneală 

de o culoare diferită.  

Evenimentul din Philadelphia a fost probabil cel mai popular „Black 

Friday”, ajungând chiar pe timbrele din SUA. Totuși, opinăm că a treia variantă 

ce explică originea sintagmei apropie cel mai tare evenimentul actual de un 

                                                           
34 Bernard Apfelbaum, On ego psychology: A critique of the structural approach to psycho-analytic 

theory, International Journal of Psycho-Analysis, nr. 47, 1966, pp. 451-475  apud Jane Boyd Thomas și Cara 
Peters, An exploratory investigation of Black Friday consumption rituals, International Journal of Retail & 
Distribution Management, Vol. 39 nr. 7, 2011, pp. 522 – 537. 

35 Ibidem. 
36 https://www.history.com/news/whats-the-real-history-of-black-friday (consultat în 02.12.2020, la 

ora 19:46). 
37 Ibidem. 
38 https://playtech.ro/2017/black-friday-emag-quickmobile-altex-pccgarage-intarzieri-livrari/ (consultat în 

02.12.2020, la ora 02:40). 
39 P. Morrison, UC   Berkeley   economist/historian   explains   origin   of   Black   Friday, 2008 available   at: 

www.publicradio.org/columns/kpcc/kpccnewsinbrief/2008/11/uc-berkeley-economisthistorian.html 
(accessed 12 October 2009) apud Jane Boyd Thomas și Cara Peters, An exploratory investigation of Black 
Friday consumption rituals, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 39 nr. 7, 2011, 
pp. 522 – 537. 
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eveniment trecut ce i-ar putea sta la origine, dat fiind faptul că momentul în care 

se trecea de la cerneala roșie la cea neagră era unul situat spre finalul anului și 

situat temporal cu puțin înainte de vacanța și sărbătorile de iarnă, ceea ce ar 

explica și o similitudine a consumului mai ridicat și aglomerației. Mai mult, dat 

fiind că vinerea vine ca un final al săptămânii de lucru, este probabil ca 

momentul acesta să corespundă unui bilanț. În plus, chiar și situarea în preajma 

Zilei Recunoștinței este relevantă, deoarece aceasta stimula cumpărătorii și, în 

această perioadă, este probabil ca societățile să fi devenit profitabile. Această 

origine pare a fi cea mai apropiată de sensul actual al sintagmei, pe de o parte 

pentru că are o conotație pozitivă ce ar fi făcut dezirabilă utilizarea expresiei de 

către comercianți, iar pe de altă parte, pentru că și în prezent consumatorii au un 

comportament profitabil societăților.40 Unii autori41 susțin cu tărie că de acolo a 

evoluat conceptul din prezent de „Black Friday”, ca o zi din preajma vacanței și 

sărbătorilor de iarnă, orientată spre cumpărături și profit. Comercianții au ales 

un moment în care oricum persoanele tind să aibă un consum mai mare și l-au 

speculat astfel încât, prin intermediul unor reduceri, vânzările totale să fie și mai 

mari, reușind un profit suplimentar, mai ales prin raportare la cheltuielile 

conexe (chirii, promovare, transport ș.a.).42 În fine, „Black Friday” aduce încasări 

substanțiale comercianților și în prezent43, ceea ce ar explica din nou asocierea 

cu un reviriment financiar al comercianților și o modificare a registrelor 

contabile.  

 

4.2.5. „Black Friday” și comercializarea de sclavi 

Deși nu există o unanimitate cu privire la originea expresiei „Black Friday”, 

ceea ce este oarecum firesc, având în vedere polisemia sintagmei în diferite 

domenii, nicio referință științifică nu o leagă de comerțul de sclavi. Bunăoară nu 

există nicio mențiune în sensul acestei legături înainte de anul 2018. Chiar 

presupunând că istoria e scrisă în interesul învingătorilor și că nord-americanii 

încearcă să ascundă o origine care ar lega „Black Friday” de acest comerț al 

scalvilor, ar trebui să existe în continuare indicii cu privire la practica precizată 

în poză. Comunitatea de culoare din SUA a depus eforturi substanțiale pentru a 

                                                           
40 Lori A. Logan, Analysis Of The Black Friday Consumer, APA, Ilinois, 2014, p. 10. 
41 Linda Simpson, Lisa Taylor, Kathleen O'Rourke, and Katherine Shaw, An analysis of consumer 

behavior on Black Friday, American International Journal of Contemporary Research, 2011. 
42 Ibidem. 
43 Maria Petrescu și Micah Murphy, Black Friday and Cyber Monday: a case study, International Journal 

of Electronic Marketing and Retailing 5, nr. 3, 2013, pp. 187-198. 
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studia eventualele efecte în prezent ale inegalității rasiale44 și a crea o conștiință 

în acest sens45. SUA nu a îmbrățișat un regim al uitării și iertării, ca Africa de 

Sud,46 unde victimele au ales să ierte și să uite abuzurile la care au fost supuse 

în perioada regimului de Apartheid, ci pe cel al (re)cunoașterii trecutului. 

Prin urmare, dat fiind timpul scurs, este rezonabil ca informația să fi putut 

fi cunoscută chiar de către supraviețuitori ai respectivelor practici sau de către 

persoane care au aflat de ele în mod direct de la supraviețuitori. Totuși, nu există 

astfel de persoane. Mai mult, SUA nu are o politică de a ascunde problemele 

discriminării rasiale din trecut și chiar recent academia militară West Point a 

renunțat la unul dintre steagurile lor sportive pentru că era asociat cu un grup 

de extremă dreapta ce susținea supremația rasei albe.47 Practica anterioară 

demonstrează că o eventuală informație reală că „Black Friday” ar fi asociat cu 

sclavagismul ar fi suficientă pentru o reacție a comunității de culoare și a SUA 

spre modificarea numelui evenimentului.  

 

4.3. Crearea unui „fake news”: cum a apărut această asociere între „Black 

Friday” și comerțul de sclavi? 

Cu referire la poză, după o investigare sumară, devine evident că este o 

copie după o variantă în limba engleză. Imaginea este reală, dar aparține unui 

alt context. Este preluată de pe coperta cărții autorului Chris Owen, „Every 

Mother’s Son is Guilty”48. În introducerea cărții, autorul oferă detalii despre 

fotografie, inclusiv faptul că în ea sunt prezentați aborigeni australieni din 

Wyndham.49 Fotografia a apărut pentru prima dată, în 18 februarie 1905, în 

Western Australian Western Mail, dar nu avea nicio legătură cu „Black Friday”.50 

                                                           
44Andrea L. Dottolo și Abigail J. Stewart, “Don’t ever forget now, you’re a Black man in America”: 

Intersections of race, class and gender in encounters with the police, Sex Roles 59, nr. 5-6, 2008, pp. 350-364; 
Melvin Drimmer, Teaching Black History in America: What Are the Problems?, The Journal of Negro 
Education 38, nr. 4, 1969, pp. 440-442. 

45 Lawrence W Levine, Black culture and black consciousness: Afro-American folk thought from slavery to 
freedom, vol. 530, Oxford University Press, SUA, 1978. 

46 Debra Kaminer, Dan J. Stein, Irene Mbanga, și Nompumelelo Zungu-Dirwayi, The Truth and 
Reconciliation Commission in South Africa: Relation to psychiatric status and forgiveness among survivors of 
human rights abuses, The British Journal of Psychiatry 178, nr. 4, 2001, pp. 373-377. 

47 Pentru detalii: https://www.nytimes.com/2019/12/08/us/west-point-slogan-white-supremacy.html 
(consultat în 02.12.2020, la ora 03:53). 

48 Detalii pot fi observate prin accesarea paginii https://uwap.uwa.edu.au/products/every-mothers-
son-is-guilty-policing-the-kimberley-frontier-of-western-australia-1882-1905 (consultat în 02.12.2020, la 
ora 03:46). 

49 Henry Reynolds, Every mother's son is guilty: Policing the Kimberley frontier of Western Australia, 1882-
1905, Book Review, Studies in Western Australian History, nr. 32, 2018, p. 173. 

50 Pentru detalii: https://factcheck.afp.com/there-no-evidence-support-claim-black-friday-was-term-
used-refer-slave-trade-sales (consultat în 02.12.2020, la ora 03:52). 
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Folosirea unei poze care nu are nicio legătură reală cu textul, pentru a crea 

emoție și pentru a manipula, este un alt indiciu că întreaga poveste este fake news.  

Poza aceasta, însoțită de o descriere, „Black Friday 1904”, a apărut pentru 

prima dată pe 23 noiembrie 2018, pe o pagină de Facebook din Africa cu 100.000 

de urmăritori (ZA Live Feed).51 În prezent, poza a fost ștearsă de pe acea pagină 

(cel mai probabil, din cauza unor „report”-uri ca fiind fake news52). Totuși, deși 

poza a dispărut de pe pagină, nu există niciun protest din partea paginii sau a 

urmăritorilor cu privire la această acțiune, ceea ce aduce indicii suplimentare cu 

privire la caracterul fals al informației. Faptul că poza provine din afara SUA, 

din Africa, este susținut și de folosirea construcției „comerțul de sclavi cu 

America”53, în detrimentul „comerțul de sclavi în America”, construcția ce ar fi 

avut mai mult sens în ipoteza unui text autentic. 

Bunăoară, cei care vindeau sclavi în America foloseau diferite reduceri. 

Literatura de specialitate ne spune că sclavii cu dizabilități și cei care nu erau 

nativi se vindeau cu un preț mai mic.54 Pe de altă parte, există și alte date 

referitoare la practicile comerțului de sclavi. Și atunci existau practici comerciale 

similare celor folosite astăzi, precum ar fi „slave family discounts”55 („reduceri per 

familie de sclavi”), în care se ofereau reduceri celor care cumpărau întreaga 

familie de sclavi. Dar, oricât de dură ar părea analogia, aceasta nu ar trebui să 

ne facă să ne uităm la alte promoții actuale de tip „family” și să ne gândim că 

„sărbătorim o practică comercială în memoria vânzării de sclavi”. La fel, niciun 

cumpărător nu ar trebui să o facă cu privire la „Black Friday”, indiferent care ar 

fi originea reală. Ar fi o corectitudine politică excesivă. La fel cum ar fi și un 

eventual demers de modificare a denumirii evenimentului pentru că are în 

componența sa termenul „Black”. 

 

5. Originea expresiei și conotația ei din prezent 

De asemenea, considerăm că, independent de originea reală a expresiei, 

devine mai relevantă folosirea sintagmei în prezent și conotația ei 

contemporană. Mai mult, este interesant de precizat că, inițial, comercianții au 

încercat să nu folosească sintagma „Black Friday” pentru a nu fi un eveniment 

                                                           
51 https://factcheck.afp.com..., cit. supra. 
52 „Report as fake news” este modalitatea prin care rețeaua de socializare Facebook permite 

utilizatorilor să notifice administratorii cu privire la o anumită informație; informația poate fi verificată 
și poate fi menținută, menținută cu mențiuni speciale sau ștearsă.  

53 Construcția este similară și în textul original, în limba engleză. 
54 Shirley Chenny, Pascal St-Amour și Désiré Vencatachellum, Slave prices from succession and 

bankruptcy sales in Mauritius, 1825–1827, Explorations in Economic History 40, nr. 4, 2003, pp. 419-442. 
55 Charles W. Calomiris și Jonathan B. Pritchett, Preserving Slave Families for Profit: Traders' Incentives 

and Pricing in the New Orleans Slave Market, The Journal of Economic History 69, nr. 4, 2009, pp. 986-1011. 
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asociat cu denumiri ale zilelor săptămânii cu conotație negativă56. Contrar 

eforturilor lor, ideea de „Black Friday”, sedimentată deja de alte evenimente în 

mentalul colectiv, a făcut tehnicile comercianților mai puțin relevante, astfel că 

denumirea a rămas în forma aceasta.57 Prin urmare, ca o concluzie preliminară, 

chiar nimeni nu are vreun avantaj din folosirea acestei denumiri. Prin urmare, 

independent, de alte asocieri, ar fi cel puțin forțată o argumentare prin care 

cineva încearcă să susțină că „Sărbătorim o "petrecere" în memoria vânzării de 

sclavi.” deoarece mentalul colectiv are o cu totul altă opinie cu privire la 

eveniment, iar una dintre ideile centrale din poză „pentru stimularea 

economiei” nu este deloc avută în vedere în prezent, atât cumpărătorul, cât și 

vânzătorul urmărindu-și propriul interes58. Este ca și cum am spune că românii, 

în 25 Decembrie, nu serbează Crăciunul, ci omorârea lui Nicole Ceaușescu. 

Faptul că două evenimente se suprapun temporal și ar putea avea o legătură 

bazată pe coincidențe, în afara existenței unei cauzalități, nu le face 

interdependente în vreun fel. Bunăoară, „Black Friday” nu e deloc o celebrare, ci 

rămâne un moment apropiat sărbătorilor de iarnă, când, de obicei, se cumpără 

cadouri (pentru a celebra ulterior sărbătorile de iarnă). 

 

6. Un impact negativ neașteptat – masacrul australian 

La început, demersurile erau doar în sensul evaluării veridicității 

informației. Pe măsura documentării, și alte detalii au început să iasă la 

suprafață. Ținem să precizăm că suntem de părere că mistificarea și crearea unor 

legături false între evenimente dramatice, reale, și chestiuni cu care acestea nu 

au nicio legătură, doar pentru a crea emoție, a manipula și a încerca obținerea 

un anumit „reach”59 pe rețelele sociale, este o chestiune cu adevărat problematică 

și afectează cu adevărat realitatea obiectivă. Mai mult, credem că modalitatea 

fabricării acestei informații de către pagina de Facebook „ZA Live Feed”60 este de 

natură a afecta memoria victimelor unor acțiunilor ce sunt, fără dubiu, 

reprobabile. În concret, crearea de fake news, urmărind scopuri politice, folosind 

o poză care portretizează o dramă reală, este de natură a afecta memoria 

victimelor masacrului australian61. O atenție sporită la astfel de evenimente este 

                                                           
56 „Black Tuesday” și „Black Thursday”, spre exemplu, au la bază evenimente nefaste. 
57 https://www.thebalance.com/why-is-it-called-black-friday-3305712 (consultat în 02.12.2020, la ora 

04:39). 
58 Esther Swilley și Ronald E. Goldsmith, Black Friday and Cyber Monday: Understanding consumer 

intentions on two major shopping days, Journal of retailing and consumer services 20, nr. 1, 2013, pp. 43-50. 
59 Termen folosit pentru a determina gradul de răspândire al unei informații pe rețelele sociale. 
60 https://www.facebook.com/ZANWatch/ (consultat în 02.02.2020, la ora 15:55). 
61 Paul R. Bartrop, The Holocaust, the Aborigines, and the bureaucracy of destruction: an Australian 

dimension of genocide, Journal of Genocide Research 3, nr. 1, 2001, pp. 75-87. 
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necesară, mai ales în contextul în care comunitățile de acolo încă luptă pentru 

recunoașterea internațională completă a acelor evenimente de o gravitate greu 

de măsurat.62 

 

Concluzii 

Dificultatea de gestionare a informației într-un mediu digital creează 

greutăți în analiza datelor și în combaterea fake news. Informațiile false pot fi 

diseminate în diferite modalități, fake news fiind o formă aparte care are în vedere 

o intenție a celui care realizează dezinformarea, o similitudine cu o modalitate 

cunoscută/agreată de comunicare, dar și posibilitatea de a influența cognitiv pe 

cei care recepționează mesajul. 

Digitalizarea afectează toate domeniile, inclusiv istoria, iar trecutul 

viitorilor cercetători va fi regăsit, în mare măsură, într-un mediul digital. Astfel, 

autenticitatea informațiilor prezente în acel mediu ar putea deveni cruciale 

pentru cei care, în viitor fiind, vor încerca să-și înțeleagă trecutul și prezentul. 

Soluția va trebui să vină ca un efort comun, interdisciplinar. 

O eventuală încercare de creare a unor instituții juridice de monitorizare 

a libertății de exprimare și informare, în perspectiva generalității acestei libertăți 

publice, crearea un cvasi-„Minister al Adevărului”, ar fi o abordare greșită. 

Aceasta ar intra într-o contradicție puternică cu standardul necesar protecției 

drepturilor omului într-o societate democratică. Totuși, în ceea ce privește 

informațiile factuale, ar trebui inițial găsit consensul științific internațional pe 

principalele probleme din societate și, mai apoi, încercat un sistem eficient de 

diseminare a informațiilor astfel obținute. Limitarea informației contra-factuale 

ar trebui făcută cu o diligență deosebită. Eforturile ar trebui să se îndrepte mai 

degrabă spre nivelul sau modalitatea de expunere decât spre o cenzură totală 

sau a priori. De asemenea, va trebui să ținem cont și de calitatea persoanei care 

se exprimă public, unele categorii sociale beneficiind de o întindere mai mare a 

acestui drept.  

După cum știm, „Black Friday” reprezintă, în prezent, ultima vineri din 

noiembrie, o zi a reducerilor pentru majoritatea comercianților. În demersul de 

combatere a unui fake news privitor la o legătură între originea evenimentului 

actual și comerțul de sclavi din SUA, au fost revelate o serie de aspecte relevante. 

În primul rând, nu există o opinie unitară în literatura de specialitate cu privire 

la originea „Black Friday”, dar există câteva ipoteze, una dintre ele fiind cea care 

a dat și denumirea. Astfel, o primă atestare face referire la criza aurului din 1869, 

                                                           
62 Ibidem. 
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când, într-o vineri, președintele SUA a intervenit în piață pentru a preveni o 

recesiune, creând astfel un impact economic negativ, fapt ce a generat o serie de 

emoții negative pentru ziua respectivă. O altă posibilă origine leagă sintagma 

„Black Friday” de anul 1966, cu ocazia unor ambuteiaje în trafic ce au produs o 

stare de disconfort. Atunci a existat o preluare pe un timbru a unei mențiuni a 

poliției din Philadelphia. În fine, o a treia posibilitate face referire la registrele 

contabile în care se folosea cerneală roșie până la obținerea profitului și neagră, 

ulterior. Opinăm că a treia explicație este cea mai apropiată de evenimentul din 

prezent, deoarece face referire la comerț, trecerea la cerneală neagră este un 

eveniment pozitiv, se referă la comportamentul consumatorilor ce aduce 

profitabilitate, iar din punct de vedere temporal, data când se trecea la cerneală 

neagră corespunde aproximativ cu data actuală a „Black Friday” (în apropierea 

sărbătoririi Zilei Recunoștinței în SUA). 

În ce privește legătura dintre comerțul cu sclavi și „Black Friday” aceasta 

este una insidioasă. Astfel, nu există niciun indiciu în sensul originii denumirii 

„Black Friday” de la comerțul cu sclavi, iar imaginea care promova o astfel de 

informație are cu totul alte origini, fiind creată de o organizație cu afinități 

politice din Africa. Totuși, imaginea originală, iar nu cea alterată în scopul 

dezinformării, provine dintr-o carte a lui Chris Owen și imortalizează victimele 

masacrului aborigen din Australia. Subliniem încă o dată că folosirea acestei 

imagini pentru a crea emoție a dezinformare este damnabil atât pentru creatorii 

imaginii fake news, cât și pentru cei care o diseminează după cunoașterea 

adevărului. Acestea deoarece această informație falsă reprezintă, intenționat sau 

din ignoranță, o atingere adusă victimelor acelui nefast eveniment istoric. 

Ca o soluție la problemele ridicate supra, principala responsabilitate a 

combaterii fake news rămâne una personală, pusă în sarcina fiecăruia dintre noi 

– atât în ceea ce privește informarea proprie, cât și distribuirea de informații pe 

rețelele de socializare sau în alte medii de comunicare. Pentru o protecție 

personală împotriva fake news, perspectiva psihologică63 recomandă evitarea 

mass-media „contaminate” cu informații false, să nu existe o încredere naivă în 

capacitatea de a discerne între informații reale și false, exersarea și 

perfecționarea logicii și a gândirii critice și găsirea unor valori cardinale după 

care să se ghideze viața. 

În final, pentru a combate abundența informațiilor false este nevoie ca 

persoanele care se situează în opoziție cu pseudo-știința să acționeze tranșant în 

dezavuarea dezinformării, poziție susținută și de Rectorul Universității Babeș-

                                                           
63 Daniel David, cit. supra. 
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Bolyai64. Un exemplu concret, expus în prezenta lucrare, este încercarea 

personală de a combate o dezinformare a unui utilizator Facebook care avea și o 

calitate ce impunea o responsabilitate sporită în verificarea informației 

diseminate – cadru didactic universitar. Deși aceste acțiuni personale sunt, 

probabil, cele dezirabile modalități de acțiune împotriva fake news, ele presupun 

uneori un efort substanțial și o alocare de timp și resurse pe care unii nu sunt 

dispuși să le ofere pentru „un bine comun”. În plus, rezultatul ar putea fi unul 

departe de cel așteptat fiindcă cel care răspândește informațiile false s-ar putea 

închista într-atât în propriile viziuni încât, similar unui fanatic, să refuze 

adevărul (istoric) și consensul științific internațional. Totuși, dificultățile nu ar 

trebui să îndepărteze atitudinea pro-socială fiindcă, chiar dacă o persoană trece 

nepăsătoare peste această reacție, poate multe, multe altele, ajung să nu mai fie 

dezinformate sau chiar să nu dezinformeze la rându-le. Avantajul social 

primează în acest caz astfel că recomandarea finală este de a interacționa și de a 

interveni pentru a combate informațiile false, în special pe cele de tip fake news, 

fiindcă, altfel, după cum bine spunea Edmund Burke, „pentru ca răul să triumfe, 

este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”! 

 

                                                           
64 Ibidem. 
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Abstract: The bipolarisation of the international system prevented the United 

Nations, the international organization founded after the Second World War, to make use of 

the security mechanism, included in the Charter of the UN, in order to maintain the 

international peace and security. In the first years of the Cold War, the UN developed a new 

method through which it could prevent and solve international crises, method which was 

later known as the peacekeeping mechanism.  

The present study aims to analyze the concept of peacekeeping during the Cold War 

and to make a case study on the first intervention authorized by the United Nations in 1947 

for the Greek Civil War, in order to assess if the intervention can be considered as a precedent 

for the peacekeeping missions authorized after 1948 and 1956. 

Keywords: United Nations, Peacekeeping, Greek Civil War, United Nations Special 

Committe on the Balkans. 

 

1. Introducere 

Organizația Națiunilor Unite a fost creată pentru a „salva viitoarele 

generații de flăgelul războiului” și a fost echipată pentru acest scop cu 

mecanismul securității colective inclus în Carta ONU, definită în cadrul 

conferințelor de la Dumbarton Oaks și San Francisco. În ciuda acestor speranțe, 

bipolarizarea sistemului internațional, vizibil după 1947, a prevenit O.N.U. să 

facă uz de articolele din Cartă și a fost pusă în imposibilitatea de a gestiona 

crizele internaționale, viitorul generației fiind compromis1. Cu toate acestea, 

organizația a reușit să ocolească blocajele impuse2 și a dezvoltat în primii ani ai 

Războiului Rece mecanismul de menținere a păcii, de aici înainte adresat și cu 

                                                           
* Masterand, anul I, masteratul de „Istorie, memorie, oralitate în secolul XX”, Facultatea de Istorie și 

Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, coordonator științific: prof. univ. dr. Virgiliu Leon Țârău, 
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai. 

1 Norrie MacQueen, Peacekeeping and the International System, Routledge, Londra, 2006, pp. 53-54. 
2 Ray Murphy, Peacekeeping in Lebanon, Somalia and Kosovo, Cambridge University Press, Cambridge, 

2007, p. 2 
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peacekeeping, prin care a avut posibilitatea să își asume un rol activ în 

rezolvarea conflictelor și disputelor internaționale. Odată cu anii 1947 și mai ales 

după 1956, ONU a format și inclus în atribuțiile sale capacitatea de a interveni 

într-o dispută prin intermediul unor operațiuni de observație sau de menținere 

a păcii. Operațiunile, printr-o serie de caracteristici specifice, au ocolit disputele 

din Consiliul de Securitate3 și au oferit posibilitatea ONU să intervină în 

diferendele existente prin supravegherea armistițiilor și a granițelor, 

interpoziționarea între combatanți și alte activități, acțiuni care au urmărit 

restabilirea și menținerea păcii. 

Studiul de față își propune să analizeze conceptul de peacekeeping legat 

de misiunile amintite și să sublinieze importanța primei intervenții autorizate 

de O.N.U. în 1947 pentru viitoarele operațiuni. Studiul de caz va urmări să 

identifice mecanismele/structurile instituționale și modul lor specific de 

interacțiune care au susținut organizarea și desfășurarea unei operațiuni de 

menținere a păcii, derulată sub egida ONU în perioada Războiului Rece. Ca 

urmare, analiza va fi centrată în principal pe expunerea diacronică a intervenției 

ONU în Grecia și a încercării de îndeplinire a mandatului care a fost stabilit de 

către Adunarea Generală. În analiza intervenției din Grecia, se va ține cont de 

pozițiile Statelor Unite și ale Uniunii Sovietice și cum acțiunile principalilor 

actori implicați au fost influențate de contextul politic dat de începutul 

Războiului Rece. 

Sursele folosite în studiul de față sunt de două feluri. Prima categorie, cea 

a surselor primare, cuprinde documente oficiale ale ONU, stenograme și 

rezumate ale discuțiilor din forurile de decizie ale organizației, disponibile 

online. Acestea vor fi folosite pentru a ilustra funcționarea mecanismului 

instituțional și decizional al ONU, pentru a cunoaște pozițiile actorilor 

internaționali și prevederile mandatului intervenției din Grecia, precum și 

desfășurarea ei pe teren. Literatura de specialitate va constitui cea de-a doua 

categorie de surse, care va fi folosită pentru a se înțelege contextul în care a fost 

autorizată misiunea, care au fost prevederile mandatului dat, pozițiile actorilor, 

activitatea propriu-zisă, precum și impactul avut de intervenția din Grecia 

asupra organizației. 

                                                           
3 Disputele din Consiliul de Securitate erau în mare declanșate de pe urma pozițiilor și intereselor 

celor două lagăre, fiecare dintre cele cinci puteri cu loc permanent în organismul executiv având dreptul 
să folosească dreptul de veto pentru a preveni o soluționare a ONU. Veto a fost folosit cel mai mult de 
Uniunea Sovietică, care a respins autorizarea unor operațiuni, dar au existat și momente când puterile 
occidentale s-au folosit de veto, precum Franța și Marea Britanie, care au respins o rezoluție a Consiliului 
pe problema generată de Criza de Suez din 1956. 
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Din punct de vedere metodologic, lucrarea se va baza pe expunerea 

diacronică, ce va fi folosită pentru a prezenta cronologic contextul intervenției 

din Grecia, cu accent pus pe războiul civil și puterile externe implicate. Analiza 

comparativă va fi folosită pentru a face o comparație între mandatul intervenției 

și activitatea avută pe teren, astfel încât să fie apreciate eșecurile sau succesele. 

Cu ajutorul analizei instituționale va fi evidențiată modalitatea prin care 

organizația a operat în timpul Războiului Rece în contextul organizării 

oprațiunilor de menținere a păcii și cum organismele sale au trebuit să țină cont 

de bipolarizarea existentă pentru a îndeplini obiectivele stabilite. Prin analiza 

funcțională se va expune funcționarea mecanismului de peacekeeping al ONU 

în perioada Războiului Rece, pentru a putea fi înțelesă modalitatea prin care 

organizația a autorizat, mandatat și coordonat misiunile de menținere a păcii, în 

încercarea de a asigura respectarea principiilor lor de organizare și desfășurare. 

Studiul este structurat din două părți. Prima parte va defini conceptul de 

peacekeeping, va prezenta regulile care au fost operaționalizate de Dag 

Hammarskjöld4 în 1958, va categoriza intervențiile pe mai multe generații și va 

prezenta evoluția lor. De altfel, se va sublinia importanța regulilor de menținere 

a păcii operaționalizate de Dag Hammarskjöld în 1958 pentru autorizarea 

misiunilor în perioada Războiului Rece. În cea de a doua parte, care se va ocupa 

cu studiul de caz pe intervenția ONU în Grecia, se va expune mecanismul de 

funcționare al organizației pentru autorizarea operațiunilor de menținere a 

păcii, pozițiile actorilor cu privire la intervenție, discuțiile din Consiliul de 

Securitate și Adunarea Generală, mandatul și activitatea de pe teren. Relevanța 

studiului de caz este dată de sublinierea importanței pe care a avut-o intervenția 

din Grecia pentru autorizarea operațiunilor ulterioare, dar și pe similitudinile 

pe care le-a avut intervenția cu cele din Palestina și Kashmir. 

 

2. Mecanismul de menținere a păcii al O.N.U. în timpul Războiului Rece 

 

a. Definiție 

În anii Războiului Rece, organizația nu a avut posibilitatea să facă uz de 

articolele capitolului VII5 pentru a veghea pacea și securitatea internațională, 

                                                           
4 Secretar General al ONU între 1953 – 1961. 
5 Capitolul VII cuprinde articolele 39-51 și prevede două scenarii cu privire la soluționarea 

diferendelor interstatale. Înainte de a decide o cale, articolul 39 oferă posibilitatea Consiliul de Securitate 
să investigheze situația înainte de a decide viitoarele acțiuni. Prin articolul 40, Consiliul are posibilitatea 
să recomande o serie de acțiuni care să prevină agravarea situației existente și să faciliteze soluționarea 
problemei. Dacă articolul precedent nu se poate aplica, următorul, art. 41, oferă posibilitatea Consiliului 
să inițieze o serie de acțiuni non-militare prin care să determine respectarea recomandărilor făcute. 
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însă sub conducerea lui Dag Hammarskjöld, ONU și-a însușit instrumentele 

diplomației preventive. Cel mai cunoscut instrument, operațiunile de menținere a 

păcii (incluse în conceptul de peacekeeping), au fost dezvoltate pe parcursul 

primilor ani ai Războiului Rece și au urmărit să evite ca tensiunile locale să se 

transforme într-un conflict global al celor două superputeri. După succesul 

operațiunii din Suez (1956), recunoscută drept prima operațiune de menținere a 

păcii per se, ONU a dorit să instituționalizeze și să formalizeze conceptul de 

peacekeeping și să ofere o serie de reguli care să fie model pentru viitoarele 

operațiuni. Din punct de vedere legal, peacekeeping nu era încadrat în Carta 

ONU, de unde și unele dezbateri asupra legalității sale, însă Hammarskjöld l-a 

încadrat în așa-numitul „capitol 6 ½”, care întrunea caracteristici atât din 

capitolul VI6, cât și din capitolul VII. Datorită dublei apartenențe, istoriografia a 

inclus conceptul în „zona gri” dintre rezolvarea pașnică a 

diferendelor/menținerea păcii și intervenția militară în forță/impunerea păcii. 

Pe parcursul Războiului Rece au fost autorizate un număr de 13 misiuni, 

unele reușind să își îndeplinească mandatul, iar altele mai puțin. Operațiunile 

au avut un scop comun și anume, asigurarea păcii. Rolul lor a fost de 

detensionare a situațiilor conflictuale prin supravegherea armistițiilor și a 

granițelor, de administrare a unui teritoriu sau supraveghere a retragerii 

trupelor combatante, toate acestea pentru a facilita procesul de pacificare. 

Totuși, misiunile din perioada Războiului Rece au fost profund influențate de 

contextul general al bipolarizării sistemului internațional. Ca urmare, ele au 

trebuit să se adapteze condițiilor locale, având unele îngrădiri care nu i-au 

permis, de fiecare dată, să soluționeze chestiunea avută în vedere. Cele mai 

cunoscute exemple au fost misiunile din Palestina, Kashmir, Cipru, Liban, care 

au fost nevoite să se semi permanentizeze fiindcă nu au reușit să asigure o pace 

de durată, din cauza diferendelor dintre părți și pentru că superputerile au 

considerat că era în interesul lor ca situațiile să nu fie soluționate7. 

O definiție a conceptului de peacekeeping se arată destul de dificil de 

realizat, având în vedere că termenul nu a fost inclus în Carta ONU, că a evoluat 

                                                           
Articolul 42 autorizează Consiliul să ia acțiuni militare prin care să asigure respectarea sugestiilor făcute 
pentru apărarea păcii și securității internaționale. 

6 Capitolul VI cuprinde articolele 33-38, prin care organizația dorește să rezolve pe cale pașnică 
diferendele dintre state. Modalitățile prin care poate să soluționeze o problemă se rezumă la formularea 
de recomandări pentru statele în dispută, la investigarea problemei în cauză, ONU putând solicita 
statelor să îndeplinească niște hotărâri, care ar putea duce la rezolvarea disputei. 

7 Pentru o expunere exhaustivă a operațiunilor de menținere a păcii din perioada Războiului Rece 
vezi Evan Luard, A History of the United Nations.Volume 1:  The Years of Western Domination, 1945–1955, 
Palgrave Macmillan, New York, 1982 și Idem, A History of The United Nations. Volume 2: The Age of 
Decolonization, 1955-1965, Palgrave Macmillan, New York, 1989 
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de-a lungul timpului și s-a adaptat condițiilor locale existente. Ray Murphy arăta 

că lipsa unei definiții a produs o confuzie în ceea ce privește părțile componente 

ale peacekeeping8. Totuși, se consideră că nedefinirea termenului a oferit 

posibilitatea conceptului să se adapteze noilor condiții și să rămână valabil în 

diferitele momente ale perioadei postbelice9. 

Pentru scopurile studiului meu, am ales definiția operațiunilor de 

menținere a păcii formulată de Alan James, care a luat în considerare elementele 

lor constituitive. Astfel, autorul identifica patru elemente cheie ale 

peacekeeping10, care se pot atribui cel mai bine operațiunilor din perioada 

tradițională dintre anii 1947-1987. Astfel, personalul operațiunilor era, de obicei, 

format din militari, având de multe ori caracteristicile unei armate, dar putea să 

includă și civili, care să se ocupe de anumite activități non-militare. Valorile sunt 

un alt element important al unei misiuni, deoarece ele dau liniile directoare pe 

care să le urmeze o operațiune. Cu toate că au capacitate militară, operațiunile 

nu aveau posibilitatea să folosească forța în alte scopuri decât cele de auto-apărare. 

Misiunile trebuiau să fie imparțiale, deoarece doar astfel se asigura încrederea 

ambelor părți. James mai era de părere că funcțiile sunt o altă caracteristică a 

misiunilor. În consecință, o primă funcție a misiunilor era de detensionare, 

deoarece intervenția unui actor imparțial, care asigura armistițiul, putea să 

faciliteze retragerea trupelor din zona de conflict, putea să împiedice ca o criză 

să devină un război sau descuraja eventualii agresori în a se angaja în acțiuni 

pripite. Misiunile aveau funcția de stabilizare pentru că în urma semnării unui 

armistițiu rămâneau în zonă pentru a asigura liniștea și procesul de încheiere al 

unei păci stabile. Soluționarea motivului conflictelor era o a treia funcție a 

misiunilor, care interveneau pentru a despărți părțile aflate în conflict, pentru a 

administra teritoriul în dispută, pentru a asigura organizarea plebiscitelor și 

altele. În sfârșit, ultima caracteristică esențială a peacekeeping identificată de 

James era contextul, împărțit de el în patru elemente distinctive. Contextul 

determina într-o oarecare măsură succesul unei misiuni și depindea de – 

autoritatea care a înființat operațiunea, aici se referă la o organizație internațională 

sau regională; proviziile de care dispunea, echipamentul și trupele avute la 

dispoziție; poziția statului, statelor gazdă, determina dacă o operațiune putea fi 

înființată sau nu; cooperarea tuturor actorilor, pentru ca o operațiune să își 

îndeplinească complet mandatul, de unde rezulta și caracterul de imparțialitate, 

dacă doar o parte colabora, există șansa ca operațiunea să devină parțială 

                                                           
8 Ray Murphy, op. cit., p. 1. 
9 Andrzej Sitkowski, UN Peacekeeping: Myth and Reality, Praeger Security Council, Londra, 2006, p. 2. 
10 Alan James, Peacekeeping in International Politics, Palgrave Macmillan, New York, 1990, pp. 2-8. 



247 

disputei. După cum se va vedea ulterior, studiul de caz ales întrunește o serie 

dintre caracteristicile amintite de Alan James, de unde și argumentația că 

intervenția din Grecia poate să fie considerată o precursoare a misiunilor de 

peacekeeping. 

 

b. Regulile peacekeeping operaționalizate de Dag Hammarskjöld 

Operațiunile de menținere a păcii au fost autorizate pe baza unor 

experiențe precedente, învățăminte și reguli care mai apoi s-au operaționalizat 

pentru a determina ca fiecare intervenție să țină cont de prevederile din Cartă. 

Dacă primele operațiuni înființate de ONU s-au bazat pe experiența misiunilor 

autorizate de Societatea Națiunilor în interbelic11, operațiunile mandatate în 

timpul Războiului Rece au trebuit să se adapteze contextului dat de 

bipolarizarea superputerilor și să respecte prevederile Cartei ONU. Astfel, în 

urma intervenției în criza Suezului din 195612, Dag Hammarskjöld s-a folosit de 

experiența și de perspectivele oferite de misiune și le-a operaționalizat ca pe 

niște reguli cu scopul de a le pune la baza viitoarelor operațiuni. 

În cadrul Adunării Generale din noiembrie 1958, Hammarskjöld a 

prezentat un raport privind succesul avut de intervenția ONU în Suez13, iar în 

ultimele pagini a prezentat o serie de reguli pe care le-a considerat necesare 

pentru autorizarea și succesul viitoarelor operațiuni. Însă, înainte de a le expune, 

el a precizat că specificitățile intervenției din Suez sunt puțin probabil să se mai 

întâlnească în misiunile ulterioare. Mai apoi, Hammarskjöld expunea regulile 

identificate, începând cu cele mai importante trei, care încă mai stau la baza 

înființării operațiunilor de menținere a păcii și astăzi14. Prima regulă se referă la 

consințământul statelor gazde, care permitea organizației să intervină în 

disputele dintre state și să ocolească prevederile articolului 2, paragraful 715. În 

al doilea rând, imparțialitatea asigura că forțele ONU nu urmau să devină parte 

                                                           
11 Societatea Națiunilor a mandatat operațiuni de menținere a păcii în perioada interbelică, însă 

majoritatea s-au ocupat cu supravegherea plebiscitelor precum cele din regiunea Schleswig sau regiunea 
Saar. Vezi mai multe în Norrie Macqueen, Peacekeeping and the International System, Routledge, Londra, 
2006, pp. 23-43. 

12 United Nations Emergency Force (1956-1967) a fost mandatată de Adunarea Generală pentru a 
supraveghea retragerea trupelor anglo-franceze din zona Canalului de Suez și pentru a determina 
Israelul și Egiptul să respecte armistițiile încheiate anterior. Pentru un studiu realizat imediat după 
retragere vezi Robert O. Matthews,, The Suez Canal Dispute: A Case Study in Peaceful Settlement, în 
„International Organization”, 21/1 (decembrie 1967), pp. 79-101. 

13 Documentul Adunării Generale A/3943 din octombrie 1958. 
14 Harvey J. Langholtz (editor), Principles and Guidelines for UN Peacekeeping Operations, Peace 

Operations Training Institute, Williamsburg, 2010, pp. 41-49. 
15 Articolul amintit nu permitea nici unei entități să intervină în treburile interne ale unui stat cu 

excepția situației în care statul era de acord cu intervenția sau se foloseau prevederile din capitolul VII. 
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a disputei și nici nu favorizau vreo tabără. Regula asigura astfel cooperarea 

actorilor implicați cu ONU, deoarece organizația rămânea neutră în cadrul 

disputei. Cea de a treia regulă menționa că folosirea forței era autorizată doar 

pentru auto-apărare. Regula, care a fost compromisul negocierii cu 

superputerile, includea peacekeeping între capitolul VI și VII prin aceea că, deși 

avea forța necesară, nu avea dreptul să o folosească pentru a impune un 

deziderat16. Pe lângă aceste trei reguli, care mai târziu au fost denumite informal 

„sfânta trinitate” a peacekeeping17, au funcționat și altele care au permis 

operațiunilor să fie autorizate și să treacă peste bipolarizarea lumii postbelice. 

Astfel, cei cinci membri permanenți ai Consiliului nu aveau dreptul să contribuie 

cu trupe la operațiuni, iar trupele ONU trebuiau, pe baza unui acord cu statele 

gazdă, să se bucure de libertate de mișcare pentru a-și îndeplini mandatul. O 

altă regulă care a fost gândită de Hammarskjöld prevedea ca misiunile să fie 

finanțate din bugetul general al organizației. Totuși, după costurile uriașe ale 

operațiunii din Congo18, s-a acceptat ca operațiunile să fie finanțate din fondurile 

adiacente ale ONU sau pe baze voluntare. 

Înainte de a expune regulile în cadrul Adunării Generale din 1958, 

Secretarul General le-a operaționalizat deja pentru misiunea din Liban19 și mai 

apoi le-a pus la baza intervenției din Congo. Dag Hammarskjöld a fost urmat în 

fruntea organizației de către U Thant, care a continuat munca sa și a adoptat 

mecanismul diplomației preventive. Noul Secretar General a autorizat 5 

operațiuni de menținere a păcii între anii 1962-196520, iar la baza fiecăreia s-au 

situat regulile definite în 1958, asemenea procedând și ceilalți șefi ai organizației 

din timpul Războiului Rece. 

                                                           
16 Regula poate să fie văzută ca o consecință directă a implicării ONU în Războiul din Coreea când a 

fost folosit capitolul VII pentru a autoriza intervenția Statelor Unite în peninsulă. De atunci, URSS s-a 
opus oricărei rezoluții care ar fi permis organizației să intervină în forță pentru a rezolva disputa, 
folosindu-se de dreptul de veto. 

17 Alex Bellamy, Paul Williams, Understanding Peacekeeping, Polity, Londra, 2004, p. 174. 
18 Costurile Operations de Nations Unies au Congo (1960-1964) se estimează a fi ridicate undeva la suma 

de 400 de milioane de dolari și au dus la „criza articolului 19” din 1963 când Uniunea Sovietică și Franța 
erau amenințate cu suspendarea dreptului de vot pentru restanțele avute pentru contribuția la bugetul 
ONU. Pentru mai multe detalii despre „criza articolului 19” vezi Edward C. Luck, Mixed Messages: 
American Politics and International Organization, 1919–1999, Brookings Institution Press, Washington D.C., 
1999, pp. 233-238. 

19 United Nations Observation Group in Lebanon (iunie – decembrie 1958) a intervenit în Liban la 
solicitarea președintelui țării care a acuzat Republica Arabă Unită că intervine în problemele interne ale 
statului. Pentru mai multe detalii vezi Gerald L. Curtis,  The United Nations Observation Group in Lebanon, 
International Organization, 18/4 (septembrie 1964), pp. 738-765. 

20 United Nations Temporary Executive Authority/United Nations Security Force, United Nations Yemen 
Observation Mission, United Nations Peacekeeeping Force in Cyprus, Mission of the Representative of the 
Secretary-General in the Dominican Republic, United Nations India-Pakistan Observation Mission.  
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c. Evoluție și periodizare 

Operațiunile de menținere a păcii autorizate de ONU de-a lungul 

existenței sale pot să fie împărțite pe mai multe perioade, fiecare dintre ele având 

caracteristici specifice și mandate diferite în funcție de contextul dat. Gary 

Wilson identifica patru generații ale peacekeeping, stabilite în funcție de 

principiile și mandatele pe care le-au avut. Prima, identificată de el ca și de toți 

ceilalți autori, este cea a peacekeeping-ului tradițional, ce cuprinde perioada 

anilor 1956-1987. În urma operațiunii din Suez, Dag Hammarskjöld a formulat 

o serie de principii și caracteristici care au stat la baza viitoarelor misiuni din 

timpul Războiului Rece. Operațiunile din perioada clasică au acționat ca forțe de 

tampon între părțile care s-au aflat în conflict, au supravegheat frontierele și 

armistițiile pentru a facilita încheierea unei păci de durată, au asigurat 

retragerea armatelor și au urmărit ca părțile să se dezangajeze. Misiunea care a 

intervenit în Suez a oferit modelul de succes al operațiunilor de menținere a păcii 

și a fost urmat îndeaproape în următoarea perioadă, cu câteva excepții în cazul 

misiunilor din Guinea Nouă de Vest (Indonesia)21 și Republica Dominicană22. 

Următoarea generație a fost identificată cu misiunile autorizate după 1987 în 

Namibia, El Salvador, Cambodgia, care s-au îndepărtat, oarecum, de principiile 

clasice și s-au ocupat cu supravegherea alegerilor democratice, administrarea 

teritoriilor de după armistiții etc. A treia generație, a operațiunilor de după 1991, 

a intervenit în războaiele interne unde părțile încă se aflau în conflict și au avut 

ca mandat oprirea confruntărilor. Ultima generație identificată de Wilson 

cuprinde operațiunile care au avut ca mandat consolidarea păcii prin 

asigurarea tranziției spre modelul democratic în statele decăzute, fiind asociate 

cu operațiunile multidimensionale, pe exemplul celei din Kosovo23. 

În ciuda periodizării făcute de Gary Wilson, Harry Wiseman a fost mai 

exact și a împărțit operațiunile de menținere a păcii autorizate în perioada 

Războiului Rece pe mai multe faze24. Prima fază, numită de el „perioada 

nașterii”, cuprinde anii 1946-1956 și grupează operațiunile din Grecia, Palestina 

                                                           
21 Operațiuniile autorizate pentru Guinea Nouă de Vest în 1962, United Nations Temporary Executive 

Authority și United Nations Security Force, au avut ca mandat administrarea teritoriului în perioada de 
tranziție de la administrația olandeză la cea indoneziană. 

22 Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic, autorizată în 1965, a 
fost o operațiune a ONU care a cooperat cu Organizația Statelor Americane pentru a supraveghea 
organizarea alegerilor din Republica Dominicană în urma ciocnirilor de pe insulă între diferitele facțiuni 
politice. 

23 Gary Wilson, The United Nations and Collective Security, Routledge, New York, 2014, pp. 116- 152. 
24 Harry Wiseman, The United Nations and international peacekeeping: a comparative analysis, în „United 

Nations Institute for Training and Research”, 1987, apud A.B. Fetherstone, Towards a Theory of UN 
Peacekeeping, Palgrave MacMillan, Londra, 1994, p. 16. 
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și Kashmir, când ONU a avut primele experiențe cu peacekeeping. A doua fază, 

a „perioadei asertive”, include operațiunile autorizate între anii 1956-1967, când 

organizația a autorizat 8 operațiuni pentru a menține pacea și securitatea 

internațională, care să izoleze conflictele locale de ciocnirea superputerilor25. 

Între anii 1967-1973 nu a fost autorizată nici o misiune, iar, prin urmare, perioada 

a fost denumită de Wiseman „latentă”. A patra perioadă, a „renașterii”, se 

referă la anii 1973-1978, când au fost înființate trei noi misiuni ca urmare a 

ciocnirilor din Orientul Mijlociu26. Ultima fază identificată de Wiseman este 

„perioada întreținerii” (1978-1985), care se referă la administrarea operațiunilor 

deja autorizate27. Folosindu-ne de periodizarea lui Wiseman, putem înțelege 

contextul mai larg în care operațiunile au fost autorizate, precum și 

caracteristicile fiecărei faze. În cazul de față, intervenția din Grecia se încadrează 

în prima fază a peacekeeping, când ONU a avut primele experiențe cu noul 

mecanism. 

 

3. United Nations Special Committee on the Balkans (1947-1951) 

Plecând de la observația lui Richard Gowan că „studiile despre 

operațiunile de menținere a păcii ignoră cazul grec, recunosc UNTSO, dar 

subliniază [importanța] UNEF”28, se ridică întrebarea de ce istoriografia nu prea 

a tratat operațiunea stabilită în Salonic. Un răspuns ar putea fi dat de faptul că 

intervenția amintită nu s-a bucurat de o atenție importantă deoarece nu a 

prezentat o forță militară internațională, care să grupeze contigente de la mai 

mulți membri ai ONU pentru soluționarea conflictului. În schimb, mandatul său 

a fost strict de observație și supraveghere, care nu a presupus un personal militar 

numeros sau o comandă importantă a Națiunilor Unite. De altfel, se poate lua în 

considerare și contextul în care a fost autorizată intervenția, când primele semne 

ale perioadei bipolarizate au captat atenția internațională, scena fiind ocupată 

de evenimentele din Berlin și Iran, iar problema războiului civil din Grecia a 

reprezentat o amenințare la securitatea și pacea din zona Balcanilor. Totuși, 

după cum se va ilustra, intervenția ONU în Grecia este relevantă deoarece a 

plecat de la dorința de protejare a păcii și securității internaționale și a încurajat 

relațiile de pace între actorii implicați. Prin atribuțiile și activitatea sa, intervenția 

                                                           
25 Operațiunile au fost autorizate pentru cazurile din Suez (1956), Liban (1958), Congo (1960), Guinea 

Nouă de Vest (1962), Yemen (1963), Cipru (1964), Republica Dominicană (1965) și Kashmir (1965). 
26 Pentru operațiunile care au intervenit în peninsula Sinai, înălțimile Golan și Liban.  
27 Pentru o descriere a fiecărei faze în parte, plus una adițională numită „perioada expansiunii” 

pentru anii 1985-1993, vezi A.B. Fetherstone, op. cit., pp. 16-19. 
28 Richard Gowan, „Peace Operations”, în Thomas G. Weiss, Sam Daws (ed.), The Oxford Handbook 

on the United Nations, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 422. 



251 

a întrunit o serie de caracteristici specifice, care o fac să aparțină grupului 

misiunilor autorizate de ONU și constituie prima experiență a organizației cu 

mecanismul de peacekeeping. 

Intervenția Națiunilor Unite în Balcani a fost autorizată în timpul 

războiului civil din Grecia, izbucnit în martie 1946. Deoarece conflictul amintit 

era unul intrastatal și arăta posibilitatea izbucnirii unui război regional, din 

cauza sprijinului oferit gherilelor comuniste de către Iugoslavia, Albania și 

Bulgaria, ONU s-a angajat în disputa internă și a dorit să o îngrădească. Scopul 

pentru care a intervenit organizația era acela de a nu permite ca tensiunile să se 

extindă și în statele vecine, situație ce amenința să pericliteze pacea din regiune.  

Problema greacă a ajuns pe agenda organizație înainte de autorizarea 

intervenției din 1947. Astfel, la solicitarea Atenei din 3 decembrie 1946, Consiliul 

de Securitate a autorizat, pe baza articolului 34, o Comisie de Investigație care 

să cerceteze acuzațiile de încălcare a frontierei de către Iugoslavia, Albania și 

Bulgaria29. În perioada cuprinsă între decembrie 1946 – octombrie 1947, Comisia 

ONU a cercetat și supravegheat frontiera de nord a Greciei cu cele trei state 

menționate și a prezentat rezultatele la cea de a doua Adunare Generală a ONU 

din 1947. Adunarea Generală, după ce a primit mandatul de la Consiliul de 

Securitate, a apreciat că este necesar ca un comitet special, precursor al 

viitoarelor operațiuni, să fie autorizat pentru Grecia pentru a supraveghea 

granița de nord și pentru a preveni ca statele comuniste vecine să sprijine 

gherilele din Grecia. Astfel, Adunarea Generală a mobilizat un Comitet Special 

– United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB) - la 21 octombrie 

1947, cu sediul la Salonic30. Documentul prin care a fost autorizată misiunea mai 

preciza că Albania, Iugoslavia și Bulgaria, pe de-o parte, și Grecia, pe de alta, 

trebuiau să își rezolve într-o manieră pacifică disputele, să restabilească relațiile 

diplomatice și de frontieră, să gestioneze criza refugiaților izbucnită în urma 

conflictului și să se înțeleagă asupra transferului de minorități. Comitetul special 

autorizat era însărcinat cu supravegherea recomandărilor făcute și să sprijine 

cele patru guverne pentru îndeplinirea dispozițiilor31. Asemănător cu 

operațiunile autorizate mai apoi de ONU, comitetul special trebuia să se bucure 

de libertatea de mișcare pe granița de nord a Greciei cu statele vecine, dar și de 

cooperarea acestora. Asemeni operațiunii din Palestina, autorizată în 1948, 

                                                           
29 Documentul Consiliului de Securitate S/RES/15(1946), disponibil la https://undocs.org/ 

S/RES/15(1946). 
30 Rezoluția Adunării Generale A/RES/109(II) din 21 octombrie 1947, disponibil la h 

http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1947/10.pdf. 
31 Documentul Adunării Generale A/RES/109(II), pp. 12-13. 

https://undocs.org/S/RES/15(1946)
https://undocs.org/S/RES/15(1946)
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1947/10.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1947/10.pdf
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UNSCOB avea în componența sa personal mobilizat din Statele Unite, Franța, 

Marea Britanie, dar și din Uniunea Sovietică. 

Pentru autorizarea intervenției, Adunarea Generală a apelat, din punct de 

vedere legal, la articolul 34, prin care putea să investigheze disputele, deci a 

îndeplinit criteriul legal pentru funcționarea UNSCOB, iar prin articolul 33, a 

cerut părților să își rezolve diferendul. Pe baza art. 38, a făcut recomandări 

statelor pentru soluționarea disputei și detensionarea situației. Astfel, se poate 

sublinia legalitatea cu care a operat organizația, iar invocarea articolelor amintite 

a determinat statele să respecte recomandările făcute, mai ales că Albania, 

Iugoslavia și Bulgaria doreau să adere la ONU, iar Grecia era deja membră a 

organizației. 

Comitetul special s-a ocupat, în principal, cu supravegherea graniței de 

nord a Greciei pentru a nu exista interferențe ale statelor din jur, a dorit să 

mențină relații bune de frontiere între state, dar a avut și alte activități prin care 

a urmărit să controleze disputa și să obțină o pace de durată32, asemănător cu 

operațiunile de observație autorizate ulterior de ONU. 

Indepenent de voința organizației însă, comitetul special cu sediul în 

Salonic s-a bucurat de un context internațional prielnic care i-a facilitat 

îndeplinirea mandatului. Astfel, războiul civil din Grecia a însușit o importanță 

geopolitică după ce Atena s-a bucurat de sprijinul acordat de Statele Unite după 

retragerea britanică, și, mai ales, după ce Washington a anunțat și adoptat 

doctrina Truman, prin care guvernul de la Atena era asistat cu aproximativ 400 

milioane de dolari33. După aceste evoluții, guvernul grec, bucurându-se de 

fondurile și sprijinul american, a reușit să înfrângă forțele de gherilă și să pună 

capăt războiului. Drept urmare, activitatea comitetului a fost ușurată și a avut 

posibilitatea să vegheze granița pe care a fost mandatată. În cele din urmă, 

                                                           
32 Pentru un scurt rezumat al activității și al rapoartelor date de operațiune vezi: „General Assembly” 

în International Organization, vol. 2, nr. 2, iunie 1948, pp. 294-296; „General Assembly” în International 
Organization, vol. 2, nr. 3, septembrie 1948, pp. 486-487; „General Assembly” în International Organization, 
vol. 3, nr. 1, februarie 1949, pp. 51-55; „General Assembly” în International Organization, vol 3, nr. 2, mai 
1949, p. 289; „General Assembly” în International Organization, vol. 3, nr. 4, noiembrie 1949, pp. 659-663; 
„General Assembly” în International Organization, vol. 4, nr. 1, februarie 1950, pp. 67-69;  „General 
Assembly” în International Organization, vol. 4, nr.  2, mai 1950, p. 265; „General Assembly” în International 
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33 Melvyn P Leffler, David S Painter, Origins of the Cold War: An International History, Taylor & Francis, 
Abingdon, 1994, pp. 75–77. 
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comitetul și-a îndeplinit mandatul și a fost retras în noiembrie 1951, după ce 

situația din Grecia s-a stabilizat34.  

Comitetul special autorizat în Grecia este important în analiza 

operațiunilor de menținere a păcii autorizate de ONU și își arată relevanța ca un 

precursor al lor, deoarece a urmărit să prevină extinderea conflictului în regiune. 

Astfel, inclusiv în cazul UNSCOB s-a aplicat teoria „brushfire”35, care a fost 

asociată cu operațiunile de menținere a păcii autorizate în timpul Războiul Rece. 

Astfel, din cauză că războiul civil din Grecia avea posibilitatea să ducă la un 

eventual conflict regional, ONU a intervenit și a dorit să supravegheze granițele 

Greciei pentru a raporta dacă interferențele din exterior persistă. Totuși, după ce 

SUA a adoptat doctrina Truman și a asistat financiar guvernul de la Atena, 

sprijinul extern oferit rebelilor comuniști a fost diminuat, urmând ca aceștia să 

fie înfrânți. Comitetul special, deși nu a contribuit efectiv la această soluționare, 

a fost important pentru că a supravegheat granița de nord a Greciei și mai ales 

pentru că a constituit un precedent pentru următoarele operațiuni, mai ales 

pentru intervenția din Liban din 1958, unde contextul a fost oarecum 

asemănător. Astfel, indirect, intervenția ONU în Grecia a scutit Balcanii de un 

posibil război, care se putea extinde în confruntarea superputerilor, mai ales 

pentru că SUA a sprijinit deschis guvernul de la Atena, odată cu martie 1947, în 

timp ce URSS a susținut indirect comuniștii greci prin intermediul celor trei 

sateliți. 

 

4. Concluzii 

În primii ani ai bipolarizării sistemului, ONU a început să se adapteze 

noului context și a început să experimenteze instrumentul ce avea să se 

conceptualizeze odată cu 1956, autorizând intervenții în Grecia, Palestina și 

Kashmir. Intervenția din Grecia, deși nu este considerată o operațiune de 

peacekeeping, așa cum a fost ea definită după 1956, întrunește mai multe 

caracteristici care ilustrează apartenența sa la operațiunile de menținere a păcii 

și la conceptul de peacekeeping. Mai întâi, comitetul special a avut un rol 

principal de observație. UNSCOB a dorit să supravegheze granița de nord a 

Greciei pentru a nu mai permite comuniștilor greci să fie sprijiniți de sateliții 

Moscovei. Mai apoi, intervenția autorizată în 1947 întrunește cele trei principii 

                                                           
34 Documentul Adunării Generale A/AC.53/L.2 din 23 noiembrie 1951, apud „General Assembly” în 

International Organization, volume 6, issue 1, februarie 1952, p. 62. 
35 Conform acestei teorii, se dorea controlarea conflictelor locale pentru a nu se extinde în conflictul 

mai larg al celor două superputeri, asemănător oarecum cu prevenirea extinderii incendiului unui tufiș 
înspre pădure. Teoria „brushfire” a fost definită de Joseph Lash, Dag Hammarskjöld: Custodian of the 
Brushfire Peace, Doubleday, New York, 1961. 
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pe care le-a definit Dag Hammarskjöld după experiența operațiunii din Suez. 

Anume, imparțialitatea, prin faptul că intervenția nu a susținut un actor implicat 

în conflict, ci a cercetat o modalitate prin care să împace statele pentru a se ajunge 

cât mai repede la o pace de durată. Consințământul, deoarece comitetul special a 

fost autorizat la cererea unei părți în conflict, Grecia, și acceptată de celelalte. Cel 

de al treilea principiu, folosirea forței doar pentru auto-apărare, a fost respectat 

relativ de comitetul special, dat fiind faptul că nu a avut o capacitate militară 

importantă, având un număr redus de personal militar, care nu avea 

posibilitatea să exercite vreo presiune militară. Din aceste motive, se poate 

considera că intervenția din Grecia a constituit un precedent pentru operațiunile 

autorizate în următoarea perioadă, ea oferind informații valoroase în ceea ce 

privește : mobilizarea unui personal de către ONU, obținerea acceptului statelor 

implicate, asigurarea logisticii pentru ca intervenția să nu sufere din lipsă de 

resurse și alte asemenea. 

Studiul de față și-a propus să ofere o definiție și periodizare a conceptului 

de peacekeeping și să sublineze importanța regulilor instituționalizate de Dag 

Hammarskjöld în 1958. Prin studiul de caz, cercetarea a dorit să ilustreze 

importanța comitetului special din Grecia și să sublinieze de ce ar trebui să fie 

inclus în categoria operațiunilor de menținere a păcii, mai ales ca o primă 

experiență a ONU cu acest instrument. În ciuda argumentărilor de mai sus, 

studiul și-a arătat limitele în ceea ce privește ilustrarea mecanismului de 

autorizare al intervenților de către organizație, de înțeles în privința comitetului 

special din Grecia, care a constituit o primă experiență a ONU. Pe lângă, 

cercetarea s-a limitat să prezinte succint mandatul și activitatea de pe teren, fără 

a lua în considerare discuțiile și dezbaterile din Consiliul de Securitate sau 

Adunarea Generală sau care au fost relațiile dintre comitetul special și statele 

implicate. Din aceste motive, consider că pe viitor cercetarea intervenției din 

Balcani poate să se extindă și mai mult și să analizeze rapoartele oferite de 

comitetul special și de deciziile ulterioare luate de ONU, să sublinieze atitudinile 

avute de Iugoslavia, Albania și Bulgaria după intervenția ONU și după sprijinul 

american, precum și să cerceteze în ce măsură operațiunea a limitat sau prevenit 

sprijinul pentru gherilele comuniste din partea celor trei state. 



255 

Anexe 

Fig. 2 Observatori ai ONU supraveghează frontiera de regiune lângă Aghia Paraskevi, nordul 

Greciei, aprox. mai 1949. (Fotografia: UN7757118, disponibil la 

https://dam.media.un.org/ ) 

Fig. 1 Observatori ai ONU supraveghează frontiera dintre Grecia și Iugoslavia, aprox. mai 

1949. (Fotografia: UN7757117, disponibil la https://dam.media.un.org/) 

https://dam.media.un.org/
https://dam.media.un.org/
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Abstract: Considering the decrease of US’ capability to outwardly project itself, on 

an omnipresent base, we could observe a redistribution of influence amongst BRICS states, 

initially in non-military domains. Alongside both the redistribution of systemic power, inside 

the global orders and structures, and the ascension of regional hegemons, we could witness 

an increase in band wagoning and sovereignty delegation, coming from lower capacity 

nation-states, towards trans-national entities, as to create a cross-network multi-actor 

system, based on co-optation as the basis of retaining international relevancy.  

As such, the actual and transitioning Great Powers, from a desire to ensure increased 

economic and energy security levels, are entrenching themselves into a new wave of 

colonialism, transferring or transposing wave after wave of their capacities towards key 

Middle Eastern and African actors. In turn, such a pathway of evolution might trigger their 

own „miracle” and allow for their ascension as either local or regional hegemons, and if 

funnelled purposely even Middle Powers. 
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1. Policentrismul – puterea și starea actuală 

Cotidianul, cel resimțit în mod direct de către toate părțile componente ale 

demos-ului global, poate fi considerat ca fiind o derivată directă a schimbărilor 

ciclice apărute la nivelul ordinii și a sistemelor internaționale. Dacă ar fi să 

metaforizăm aceste mișcări perpetuue, se poate spune că așa cum îndreptăm 

privirea înspre cer, luând act de un univers aflat într-o continuă mișcare, așa 

putem observa o aranjare neîntreruptă a elementelor ce formează relațiile 

internaționale. 

Observând scrierile lui Colin S. Gray privitoare la formatele de 

interacțiune ale actorilor de pe scena internațională, putem selecta din lucrarea 

                                                           
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, specializarea Securitate națională și euro-

atlantică – student masterand, anul II 
Îndrumător: PĂSĂTOIU Florin Ion – Lector Universitar Doctor, Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe Sociale 
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Războiul, Pacea și Relațiile Internaționale1 o suită de fragmente utile în explicarea 

fenomenului. Astfel, gânditorul consideră că ordinea internațională se regăsește 

într-o stare de echilibru stabil numai în momentul în care limitele normative și 

de distribuție a drepturilor respectiv obligațiunilor se află într-o relativă 

concordanță atât cu interesele cât și cu valorile primordiale ale entităților de o 

importanță sporită. Mai mult, acesta accentuează importanța gradului de 

satisfacție resimțit de către actorii primari, prin prisma unei ajustări normative 

ori structurale, ca măsură de păstrare a balanței pe tot cuprinsul întregului 

sistem, criteriu care pare a fi îndeplinit deficitar în epoca contemporană. 

Anii ̀ 90 au fost martorii emergenței unor transformări profunde la nivelul 

ordinii globale, însăși fibra constitutivă a relațiilor internaționale devenind 

amalgamată într-o suprapunere relativă a dictatului unilateral de facțiune 

americană și umanitatea per se, o superputere cu capacitate de dictum meum 

pactum în aproape toate ariile de activitate din orice colț al hărții. Acest format 

policentric, în ciuda stadiului său embrionar în temporalitatea istoriografică, a 

început să nuanțeze o decadență graduală și o reorientare puternic internalizată. 

Premergătoare ei, construcția internațională își găsea fundamentul în jurul a doi 

poli și a proiectării constante de putere, ce a marcat întreaga durată a Războiului 

Rece, a celor două state în jurul variilor puncte de interes. Înainte chiar de această 

formă dualist-concentrică de organizare, începând cu anul 1790 și în plină Epocă 

a Iluminismului, arhitectura ordinii la nivel global a fost una de tip multipolar, 

având în genere cinci mari puteri. Acestea dețineau capacități fluctuante, 

schimbările sistemice fiind realizate mai degrabă prin reorientarea și 

repozitionarea acestora vis-a-vis de celelalte decât la nivelul maximizării puterii. 

În deceniul în care „secera și ciocanul” au început să cadă de pe clădiri și 

„gigantul roșu” s-a prăbușit sub acțiunea propriei greutăți, destrămându-se (mai 

mult sau mai puțin prin vărsare de sânge), s-a instaurat o nouă ordine mondială. 

Excepționalismul american, respectiv neoliberalismul proiectate la nivel de 

universalism incontestabil, se pare că au avut un caracter peren mult mai 

potențat decât construcțiile globaliste antecesoare, reprezentând aranjamente 

contestate pe toate planurile, iar tranziția de putere existentă fiind deja resimțită 

la nivelul cetățenilor uzuali și în metrouri, nu doar în ședințele cu uși închise. 

Inițial, prin lipsa unor competitori reali la putere, în RI2, superputerea 

americană a devenit, de facto, singurul stat-națiune responsabil de orice 

problemă spre care alege să își îndrepte atenția și să își investească resursele. 

                                                           
1 Colin S. Gray, Războiul, pacea și relațiile internaționale. O introducere în istoria strategică, ed. Polirom, 

Iași, 2010, p. 350. 
2 Relațiile Internaționale (abreviat: RI). 
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Colin S. Gray conturează apariția unui paradox în acest sistem și anume faptul 

că SUA3 putea recurge la uzitarea forței în varii chestiuni, deși acest lucru nu 

mai era imperios necesar. Complexul militar-industrial american neavând 

niciun motiv de a fi pornit la capacitatea sa maximă, din cauza lipsei unei 

conflagrații majore care să suscite interesul elitei și al națiunii, fiind angrenat 

doar în disensiuni minore și cu miză nulă privitor la securitatea superputerii. 

Astăzi, așa cum susținea și Gideon Rachman, asistăm la o pivotare a 

puterii în RI, tranziția făcând ca aceasta să fie redistribuită către puteri 

emergente și renăscute, cel mai des uzitat exemplu fiind țările BRICS4; fiind 

inevitabilă și „scurgerea” în alte regiuni. Observând miraculoasele creșteri 

înregistrate de numeroase state-națiune din Asia și Orientul Extins, se poate 

vorbi de un orizont post-american în construcție. Fenomenul a fost prezentat în 

cadrul a numeroase volume precum: „The rise of the rest”; „Easternisation”; „A 

rage for order”; „The second world”; „The new asian hemisphere”; „Liberal 

leviathan”; „Escape from empire” etc. Toate aceste fațete, ce tronează coperțile, 

reprezintă doar o învăluire cu fală a aceleiași idei și anume că polii, vectorii și 

itemii de putere par a fi distribuiți între Estul și Vestul lumii, pe fondul unei 

stagnări sau chiar degradări a poziției celui de al doilea. În această furtună de 

evenimente, care marchează „zdruncinarea” construcțiilor internaționale, 

dominate de colaborarea dintre „bătrânul” și „noul” continent, se poate remarca 

o avansare tacită a unei plenitudini de actori. În fața acestei avansări din 

tranșeele RI, a unei palete întregi de actori noi sau redescoperiți, vechiul cluster 

constituit din organisme precum: UE5; NATO6; WTO7; WBG, Bretton Woods etc.; 

începe să ofere tot mai mult spațiu de manevră, pierzându-și pe alocuri 

capacitatea de a intervenii unilateral și de a-și urma strict propriile interese. 

Astfel, se naște întrebarea, în pofida scepticismului vestic asupra existenței 

acestei redimensionări și anume: Cum arată lumea de după tranziție? 

 

                                                           
3 Statele Unite ale Americii (abreviat: SUA). 
4 „În urmă cu câțiva ani, acronimul BRICS, denumind grupul țărilor în curs de dezvoltare, Brazilia, 

Rusia, India, China și Africa de Sud, era folosit pentru a desemna un spațiu prielnic pentru investiții, 
favorabil creșterii economice și o serie de țări a căror influență pe scena globală avea să crească 
exponențial în viitor. Astăzi, Brazilia traversează una dintre cele mai grave crize politice și economice din 
istorie, creșterea economică rusească s-a prăbușit din cauza sancțiunilor și a scăderii prețului petrolului, 
iar Africa de Sud n-a reușit să mențină un ritm constant de creștere. China și India (în ciuda încetinirii 
creșterii primei) devin însă jucători tot mai importanți pe scena mondială.” „BRIC(S): acronimul care a 
încercat să creeze propria realitate”, http://risap.ro/brics-acronimul-care-a-incercat-sa-creeze-propria-
realitate/, 20.11.2020. 

5 Uniunea Europeană (abreviat: UE). 
6 North Atlantic Treaty Organization (abreviat: NATO). 
7 World Trade Organization (abreviat: WTO). 
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2. „The rise of the rest” 

Începând în urmă cu mai bine de jumătate de mileniu și continuând până 

în prezent, distribuția puterii a cunoscut de facto trei piloni majori: prima etapă 

a fost marcată de o dominație necontestată a multipolarității Vestice prin 

avansuri tehnologice și civilizaționale; a doua a fost marcată de supremația, 

balansată sau singulară, a SUA; iar ce-a de a treia pare să se întrezărească prin 

prisma unor state-națiune care au cunoscut creșteri tumultoase, inițial 

economice (generic numit „the rise of the rest”). Totuși, la nivel geostrategic și 

de securitate, SUA își menține poziția de leadership, fiind însă întrecută în 

aproape orice altă dimensiune de către varii state; supremația sectorială 

rămânând a fi distribuită în concordanță8. 

Luând în considerare caracteristicile cele mai importante, folosite în 

distingerea grupurilor de țări, anume: dimensiunea capacităților economice, 

ratele de creștere și aspectele geografice, capabilitatea de a se proiecta în afara 

arealului lor imediat, participarea în structurile internaționale, putem observa 

înclinațiile curente a polilor de putere. Așadar, trebuie să ne „uităm” 

retrospectiv la evoluția țărilor BRICS de la înființare până în momentul actual9. 

Africa de Sud a fost introdusă, în grupul țărilor BRIC din rațiuni politice menite 

să consolideze statutul și influența acestei grupări, având o importanță deosebită 

geostrategică, dar și o întindere ce înglobează patru continente, fiind membră a 

grupului G2010. 

Ideea de a crea o bancă BRICS a fost prezentată de către Republica India 

la Summitul BRICS (martie 201211), la care au participat șefii de stat sau șefi de 

guvern din cinci state membre: Republica Federativă a Braziliei; Federația Rusă; 

Republica India; Republica Populară Chineză și Africa de Sud. Tema Summitului 

fiind „Parteneriatul BRICS pentru stabilitate globală, securitate și prosperitate” 

și a deschis drumul pentru operațiuni comerciale cu valute locale12. La Summitul 

BRICS (iulie 2014) organizat în Republica Federativă a Braziliei, țările membre 

BRICS s-au angajat, printr-un document oficial, în lansarea unei bănci de 100 de 

miliarde de dolari intitulată NDB și a unui aranjament pentru constituirea 

                                                           
8 „The Rise of the Rest Seed Fund”, https://www.revolution.com/entity/rotr/, 20.11.2020. 
9 „BRIC(S), Acronimul care a încercat să creeze propria realitate”, 2016, http://risap.ro/brics-

acronimul-care-a-incercat-sa-creeze-propria-realitate,/, 20.11.2020. 
10„BRIC devine BRICS (6) Africa de Sud”, 2012, http://politeia.org.ro/economie/bric-devine-brics-6-

africa-de-sud/645/, 20.11.2020. 
11 „FOURTH BRICS SUMMIT MARCH 28-29, 2012 NEW DELHI”, https://web.archive.org/ 

web/20160303200824/https://events.kuoni-dmc.com/ei18/images/MediaAdvisoryforForeign Media.pdf, 
20.11.2020. 

12 „Fourth Brics Summit- Delhi Declaration”, 2012, http://brics2016.gov.in/upload/files/ 
document/57566ddcc42a94th.pdf, 20.11.2020. 

https://www.revolution.com/entity/rotr/
http://risap.ro/brics-acronimul-care-a-incercat-sa-creeze-propria-realitate,/
http://risap.ro/brics-acronimul-care-a-incercat-sa-creeze-propria-realitate,/
http://politeia.org.ro/economie/bric-devine-brics-6-africa-de-sud/645/
http://politeia.org.ro/economie/bric-devine-brics-6-africa-de-sud/645/
http://brics2016.gov.in/upload/files/document/57566ddcc42a94th.pdf
http://brics2016.gov.in/upload/files/document/57566ddcc42a94th.pdf
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rezervelor de urgenţă CRA13, cu aceeași valoare (Republica Populară Chineză 

având cea mai însemnată contribuție). Diferența între NDB și FMI14 constă în 

faptul că toate țările primesc un vot egal în momentul în care se iau 

deciziile15. Deși documentul fondator indică intenția acordării de împrumuturi 

pentru a permite achiziționarea de acțiuni de către alte țări, 55% dintre acestea 

trebuie controlate de țările BRICS și 25% de economiile emergente – confirmând 

orientarea băncii către țările în curs de dezvoltare16. 

Împreună cu NDB, BRICS a convenit, de asemenea, asupra unui 

aranjament de rezervă contingent, de 100 de miliarde de dolari americani, 

pentru a preveni orice tentativă de destabilizare economică care poate apărea, în 

oricare dintre țări. Această sumă funcționează ca rezervă valutară internațională 

pentru statele membre BRICS care poate fi accesată în momentul declanșării 

unei crize17. Este clar faptul că rata mare de creștere, potențialul economic și 

dezvoltarea demografică, determină țările BRICS să obțină o poziție de lider în 

stabilirea agendei globale, având un cuvânt mai pronunțat în guvernanța 

globală. 

 

3. Coagularea celor mici 

Capabilitățile naționale reprezintă, de facto, puterea națiunilor calculată 

din media componentelor care alcătuiesc puterea demografică, tehnologică, 

economică și militară. Acestea se cumulează în momentul în care statele hotărăsc 

să se unească în structuri supranaționale – uniuni politice multinaționale unde 

puterea este delegată unei autorități superioare de către guvernele statelor 

membre18. Locul juridic ocupat, de către aceste uniuni supranaționale, se află 

între cel deținut de către o Confederație19 (o asociație statală care recunoaște 

independența completă a membrilor) și cel deținut de o Federație20 statală (o 

                                                           
13 Contingent Reserve Arrangement (abreviat: CRA). 
14 Fondul Monetar Internațional (abreviat: FMI). 
15 „Noua geopolitică economică şi militară”, 2015, https://www.bursa.ro/noua-geopolitica-

economica-si-militara-07974625, 20.11.2020. 
16 „New Development Bank”, 2018, https://bricspolicycenter.org/en/new-development-bank/, 

21.11.2020. 
17 „BRICS atacă supremația Băncii Mondiale și a FMI”, 2014, http://www.businessmagazin.ro/ 

special/brics-ataca-suprematia-bancii-mondiale-si-a-fmi-12941921, 21.11.2020. 
18 Kimmo Kiljunen, The European Constitution in the Making, Centre for European Policy Studies, 

Bruxelles, 2004, pp. 21–26. 
19 Ion Guceac, Curs elementar de drept constituţional, vol. I, Ministerul Afacerilor Interne, Academia de 

Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2001, p. 108. 
20 Alexandru Arseni, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Tipografia „Prut-Color”, Chişinău, 

1997, p. 91. 

https://bricspolicycenter.org/en/new-development-bank/
http://www.businessmagazin.ro/special/brics-ataca-suprematia-bancii-mondiale-si-a-fmi-12941921
http://www.businessmagazin.ro/special/brics-ataca-suprematia-bancii-mondiale-si-a-fmi-12941921
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fuzionare a statelor într-unul singur)21. Astfel, UE poate fi considerată unul 

dintre cele mai bune exemple de organism supranațional care tinde să atingă 

federalizarea, această viziune existând încă din 1920 și manifestându-se prin 

crearea Uniunii Paneuropene – prima organizație neguvernamentală 

„europenistă” de pe continent – pe baza manifestului, din 1923, al Contelui 

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi22. 

Funcționând pe baza unui sistem hibrid, creat printr-o combinare iscusită 

a interguvernamentalismului și supranaționalismului, UE nu este, în mod 

oficial, o federație, fiind lipsită, conform teoreticienilor în RI și științe politice 

(Tanja A. Börzel și Thomas Risse23), de două trăsături importante ale unei 

federații reale: a) competența organismelor supranaționale asupra ratificării și 

modificării tratatelor, statele membre păstrându-și, în prezent, puterea exclusivă 

de a aduce amendamente sau de a schimba tratatele UE; b) lipsa unui federalism 

fiscal în cadrul UE24. 

Conform tezelor neorealiștilor, instituțiile și uniunile internaționale, sunt 

și vor fi mereu fundamental ineficiente, neputând opri statele membre din a-și 

urmări, cu dibăcie, interesele proprii și din a funcționa conform mecanismelor 

sistemului politic internațional care are un puternic caracter anarhic, unde, 

potrivit teoriilor lui Kenneth Waltz și John Joseph Mearsheimer, nu există niciun 

fel de „linie 911” de ajutor, statele direcționându-și politica către autoconservare, 

prin principiul „self help”, demonstrând prin acestea irelevanța instituțiilor 

internaționale25. Se poate, astfel, infirma ipoteza de mai sus prin două exemple 

de structuri supranaționale care nu duc la federalizarea statelor membre, în 

ciuda gradului redus de capabilități a acestora: 

a. UA26 este o uniune continentală, fondată în data de 26 mai 2001, 

care reunește toate cele 55 de țări de pe continentul african27, dintre care nici 

                                                           
21 „STRUCTURA DE STAT”, https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-constitu 

tional/capitolul-11-structura-de-stat/, 21.11.2020. 
22 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/richard-von-coudenhove-kalergi-parintele-

europei-unite, 21.11.2020. 
23 Tanja A. Börzel, Thomas Risse, Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, Oxford University 

Press, Oxford, 2003, pp. 1-2. 
24 „The European Union as an Emerging Federal System”,  https://web.archive.org/ 

web/20081010193511/, 21.11.2020. 
25 „The Role of International Organisations in World Politics”, 2012 http://www.e-

ir.info/2012/02/07/the-role-of-international-organisations-in-world-politics/, 21.11.2020. 
26 Uniunea Africană (abreviat: UA). 
27 „Launch of the African Union address”, http://www.africa-union.org/official_documents/ 

Speeches_%26_Statements/HE_Thabo_Mbiki/Launch%20of%20the%20African%20Union%2C%209%2
0July%202002.htm, 21.11.2020. 

https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-constitutional/capitolul-11-structura-de-stat/
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-constitutional/capitolul-11-structura-de-stat/
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/richard-von-coudenhove-kalergi-parintele-europei-unite
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/richard-von-coudenhove-kalergi-parintele-europei-unite
https://web.archive.org/web/20081010193511/
https://web.archive.org/web/20081010193511/
http://www.e-ir.info/2012/02/07/the-role-of-international-organisations-in-world-politics/
http://www.e-ir.info/2012/02/07/the-role-of-international-organisations-in-world-politics/
http://www.africa-union.org/official_documents/Speeches_%26_Statements/HE_Thabo_Mbiki/Launch%20of%20the%20African%20Union%2C%209%20July%202002.htm
http://www.africa-union.org/official_documents/Speeches_%26_Statements/HE_Thabo_Mbiki/Launch%20of%20the%20African%20Union%2C%209%20July%202002.htm
http://www.africa-union.org/official_documents/Speeches_%26_Statements/HE_Thabo_Mbiki/Launch%20of%20the%20African%20Union%2C%209%20July%202002.htm
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măcar una nu reușește să treacă de poziția 22 în CINC28, dar care adoptă o 

direcție evolutivă diametral opusă federalismului, unul dintre principale 

obiective fiind apărarea suveranității, integrității teritoriale și independenței 

statelor membre, conform Charter-ului29 dat în 1963 privitor la fondarea OUA30, 

predecesoare a UA, care a adoptat jurisdicția sus amintită; 

b. ASEAN31 este o organizație interguvernamentală cu caracter 

regional ce înglobează zece state din regiune, dintre care nici măcar unul nu trece 

de locul 25 în topul CINC32. Asociația promovează panasiatismul și cooperarea 

la nivel de cabinete, având ca principal scop facilitarea integrării economice, 

politice, militare, educaționale, socio-culturale și de securitate, atât între 

membrii săi cât și în relația cu celelalte state asiatice. 

Distanțarea față de orice formă de organizare federalistă în cadrul ASEAN 

este demonstrată de către trei dintre principiile33 fundamentale decretate prin 

Tratatul de Cooperare și Amiciție în Asia de Sud-Est34, semnat în cadrul primului 

Summit al acesteia, din data de 24 februarie 1976: asigurarea unui climat de 

respect mutual pentru independența, suveranitatea, egalitatea, integritatea 

teritorială și identitatea națională a tuturor statelor membre; dreptul fiecărui stat 

membru de a-și duce o existență națională, liberă de orice fel de influență, 

manipulare sau coerciție externă; non-interferența în afacerile interne ale statelor 

membre de către ceilalți. 

Două state, care prin prisma acțiunilor lor, infirmă și mai puternic ipoteza, 

încercând redobândirea sau sporirea nivelului lor de suveranitate națională 

sunt: Republica Polonă și Ungaria. Republica Polonă, prin vocea 

reprezentanților săi la Bruxelles s-a opus ferm măsurilor impuse de UE în 

privința cotelor de refugiați, din anul 2015, după venirea la putere a Partidul 

conservator PiS, impunându-și voința suverană de a nu accepta preluarea de 

refugiați, de pe teritoriul UE. Astfel, Republica Polonă și-a atras numeroase 

critici și sancțiuni din partea comunității europene. În momentul actual 

Republica Polonă riscă punerea în aplicare a Articolului 7 cu prevederile sale 

                                                           
28 Composite Index of National Capability (abreviat: CINC). 
29 „OAU Charter”, https://au.int/sites/default/files/treaties/7759-sl-oau_charter_1963_0.pdf , 

21.11.2020. 
30 Organizația pentru Unitate Africană (abreviat: OUA). 
31 Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (abreviat: ASEAN). 
32 „The correlates of War Project. National Material Capabilities”, http://correlatesofwar.org/data-

sets/national-material-capabilities, 21.11.2020. 
33 http://asean.org/asean/about-asean/overview/, 21.11.2020. 
34 „Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia”, http://asean.org/treaty-amity-

cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/, 22.11.2020. 

https://au.int/sites/default/files/treaties/7759-sl-oau_charter_1963_0.pdf
http://correlatesofwar.org/data-sets/national-material-capabilities
http://correlatesofwar.org/data-sets/national-material-capabilities
http://asean.org/asean/about-asean/overview/
http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/
http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/
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disciplinare, articol care ar urma să limiteze drepturile în Consiliul Europei35, 

mergând până la suspendarea drepturilor de vot. Acest demers a fost demarat 

în urma implementării în data de 25 iulie 2017, de către Președintele Republicii 

Polone, Andrzej Sebastian Duda, a trei proiecte normative controversate care 

vizează reformarea sistemului judiciar, amenințând separarea puterilor în stat, 

fapt care a intră în conflict cu principiile UE36. 

Ungaria președintelui Viktor Mihály Orbán duce lupte pe toate flancurile 

pentru apărarea suveranității naționale37, opunându-se constant măsurilor 

propuse sau adoptate de instituțiile europene, promulgând în locul acestora 

proiecte legislative, cu iz autoritar, precum: cenzurarea presei de către partidul 

de centru-dreapta Fidesz (Uniunea Civic Maghiară)38; pedepsirea aspră a 

acțiunilor considerate ca fiind „neobediențe” civile și dezechilibrarea balansului 

de putere în stat, în favoarea formațiunilor politice majoritare. În decursul 

anului 2015 Ungaria a refuzat, asemeni colegei sale din Grupul de la Visegrád,39 

acceptarea de migranți, acțiune ce a dus la chemarea statului în instanță de către 

UE. 

Se poate observa, în lumina evenimentelor recente, renașterea doctrinelor 

de tip: populist; nationalist; xenofob etc. susținute de partidele militante din 

dreapta spectrului politic40. Pentru a exemplifica modelul partidului populist, 

de orientare de dreapta, care a câștigat aderență în societățile contemporane, 

merită menționat: Frontul Național din Republica Franceză, condus de Marion 

Anne Perrine Le Pen41; Fidesz din Ungaria, condus de către Viktor Mihály Orbán; 

Party for Freedom din Olanda, condus de Geert Wilders etc. Elementele comune 

ale acestor partide sunt: euroscepticismul; populismul exacerbat42; refuzul 

                                                           
35 „Poland Objects to EU Attacks on its „National Sovereignty”. The New American”, 2017, 

https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/27810-poland-objects-to-eu-attacks-on-its-
national-sovereignty, 22.11.2020. 

36 „The EU Must Not Threaten the Sovereignty of Poland”, 2017, http://www.heritage.org/ 
node/491482/print-display, 22.11.2020. 

37 „Hungary ready to fight European Commission. DW”, 2017, http://www.dw.com/en/hungary-
ready-to-fight-european-commission/a-40805133, 22.11.2020. 

38 „Hungary’s Struggle with Sovereignty. International Policy Digest”, 2012, https://intpolicy 
digest.org/2012/04/06/hungary-s-struggle-with-sovereignty/, 22.11.2020. 

39 „Grupul de la Vişegrad (după numele localităţii ungare unde a fost semnat acordul) s-a constituit 
în 1991 şi la el au participat patru state foste comuniste – Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia – care s-au 
înţeles să se ajute reciproc în efortul de integrare în UE.” „Ce este grupul de la Vişegrad”, 2014, 
https://www.zf.ro/business-international/ce-este-grupul-de-la-visegrad-12518206, 22.11.2020. 

40 „Foreign Affairs”, https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-11-11/pushing-against-
populist-tide, 22.11.2020. 

41 Peter Davies, The National Front in France: Ideology, Discourse and Power, Routledge, Londra, 2012, 288 p. 
42 „Immigration: à l'UMP, tout n'est que posture et imposture”, http://www.frontnational.com/ 

2013/11/immigration-a-lump-tout-nest-que-posture-et-imposture/, 22.11.2020. 

https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/27810-poland-objects-to-eu-attacks-on-its-national-sovereignty
https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/27810-poland-objects-to-eu-attacks-on-its-national-sovereignty
http://www.heritage.org/node/491482/print-display
http://www.heritage.org/node/491482/print-display
http://www.dw.com/en/hungary-ready-to-fight-european-commission/a-40805133
http://www.dw.com/en/hungary-ready-to-fight-european-commission/a-40805133
https://intpolicydigest.org/2012/04/06/hungary-s-struggle-with-sovereignty/
https://intpolicydigest.org/2012/04/06/hungary-s-struggle-with-sovereignty/
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-12-11/pushing-against-populist-tide
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-12-11/pushing-against-populist-tide
http://www.frontnational.com/2013/11/immigration-a-lump-tout-nest-que-posture-et-imposture/
http://www.frontnational.com/2013/11/immigration-a-lump-tout-nest-que-posture-et-imposture/
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acceptării migranților; reformele fiscale etc. Aceste partide amenință integritatea 

structurilor comunitare (precum: UE) lucru care s-a dovedit a fi realizabil în 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în urma Brexit-ului. 

Considerând UE ca fiind o entitate economică disfuncțională care nu a 

reușit să gestioneze în mod adecvat criza economică din anul 2008 și să evite 

căderea piețelor, ori să reducă șomajul sau să evite afluxul haotic de refugiați 

din anul 2015, euroscepticii britanici, exploatând lipsa încrederii opiniei publice 

în structurile financiare, decizionale și militare internaționale (precum: FMI; UE; 

NATO etc.) și de propagarea sentimentelor naționaliste au reușit separarea 

statului insular de UE printr-un referendum popular.  

Populismul de dreapta și fenomenul „exit” nu este, însă, unul nou, sau 

unul exclusiv european, lucru demonstrat și prin victoria obținută în alegeri de 

către Donald John Trump, ocupând funcția de președinte al SUA (2017), și 

punând în aplicare măsuri izolaționiste. În afara problematicii legate de 

imigrația ilegală și a construirii unui zid la granița cu Mexic, SUA condusă prin 

dicton-uri precum: „America First/ Make America Great Again/ Bigger and 

more powerful nuclear button/ Fake News etc.” se retrage din numeroase 

organisme internaționale cu scopul câștigării de independență și de a-și păstra 

excepționalismul izolaționist. Astfel, SUA se retrage din UNESCO43 la sfârșitul 

anului 2018, nedorind să mai plătească contribuția sa uzuală care acoperă a 

cincea parte din bugetul anual al organizației44. Această măsură ar putea avea 

două rezultate dezavantajoase la nivel global: a) slăbirea financiară a UNESCO 

prin retragerea unui mare contribuitor; b) crearea unui climat de coerciție 

financiară favorabil atingerii doleanțelor SUA. De asemenea, președintele SUA, 

Donald John Trump, a amenințat cu părăsirea NAFTA45 declarându-l ca fiind 

„cel mai prost acord comercial”46, fiind demonstrat un dezinteres față de 

cooperarea continentală dar și globală, lucru accentuat și prin scepticismul arătat 

de către reprezentanții americani în WTO. Cândva, unul dintre statele cele mai 

favorabile WTO, SUA caută în prezent subminarea organizației, retrăgându-se 

din rolurile de conducere, lucru ce a creat o instabilitate puternică și un vid de 

putere. Această schimbare, dar și multe altele reflectă noua filozofie politică a 

președinției SUA care consideră că actuala structură globală de organizații și 

                                                           
43 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (abreviat: UNESCO). 
44 „United States to withdraw from UNESCO”, https://news.nationalgeographic.com/ 

2020/10/united-states-us-withdraw-unesco-world-heritage-spd/, 22.11.2020. 
45 North American Free Trade Agreement (abreviat: NAFTA). 
46 „Trump threatens to terminate Nafta, renews calls for Mexico to pay for wall”, 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/27/donald-trump-camp-david-nafta-mexico-wall-
canada, 22.11.2020. 

https://news.nationalgeographic.com/2020/10/united-states-us-withdraw-unesco-world-heritage-spd/
https://news.nationalgeographic.com/2020/10/united-states-us-withdraw-unesco-world-heritage-spd/
https://www.theguardian.com/us-news/2017/aug/27/donald-trump-camp-david-nafta-mexico-wall-canada
https://www.theguardian.com/us-news/2017/aug/27/donald-trump-camp-david-nafta-mexico-wall-canada
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norme compromit suveranitatea sa și dezavantajează cetățenii americani47. Se 

acționează în consecință prin retragerea din organizații, părăsirea acordurilor, 

chiar și a celor cu caracter neutru cum a fost Acordul Ecologic de la Paris, 

destabilizând și fragmentând, atât climatul comercial mondial cât și politica 

internațională, din dorința de a o reinstaura, în favoarea ei, prin noi instituții și 

reguli, în scopul prezervării leadership-ului mondial și a încetinirii (sau chiar 

stopa) tranziția de putere. 

 

4. Superputerile resurselor 

Legăturile economice dintre Republica Populară Chineză și țările de pe 

continentul african s-au adâncit în prezent, preponderent cu prosperitatea de 

care s-a bucurat economia acesteia. Statul chinez a depășit SUA, devenind cel 

mai mare partener al Africii în anul 2009. Republica Populară Chineză 

însumează 15-16% din exporturile înregistrate de Africa Sub-sahariană și 14-21% 

din importurile din această regiune, conform estimărilor realizate de către 

Thomson Reuters și Banca Mondială. În timp ce majoritatea exporturilor care 

pleacă din Africa înspre Republica Populară Chineză sunt compuse din 

combustibili minerali, lubrifianți și materiale conexe, aceasta mai transferă și 

minereu de fier și derivate, precum și mici cantități de produse alimentare și 

agricole. Republica Populară Chineză aduce în Africa mașini, echipamente de 

transport, tehnologia comunicațiilor, precum și produse industriale. În relațiile 

sale economice cu țările africane, Republica Populară Chineză a adoptat o 

abordare multilaterală, potrivit lui Deborah Bräutigam, care conduce inițiativa 

de cercetare Republica Populară Chineză-Africa (SAIS-CARI) în cadrul Școlii de 

Studii Avansate și Internaționale Johns Hopkins. Republica Populară Chineză 

reprezintă o sursă importantă de investiții străine directe în regiunea africană, 

oferind împrumuturi pentru dezvoltarea țărilor bogate în resurse, cum ar fi: 

Republica Angola; transferând capital către expansiune agriculturală și în 

dezvoltarea unor zone speciale de cooperare între mai multe state, inclusiv 

Republica Federală Democratică a Etiopiei, Republica Federală Nigeria, 

Republica Zambia. „Băncile și companiile chineze oferă finanțare care le permite 

să asigure o cotă mai mare din tranzacțiile de afaceri în Africa, ca parte a misiunii 

lor de a merge la nivel mondial. Acest lucru aduce riscuri pentru debitorii 

                                                           
47 „Once the W.T.O.’s Biggest Supporter, U.S. Is Its Biggest Skeptic”, https://www.nytimes. 

com/2020/11/10/business/wto-united-states-trade.html, 22.11.2020. 

https://www.nytimes.com/2020/11/10/business/wto-united-states-trade.html
https://www.nytimes.com/2020/11/10/business/wto-united-states-trade.html
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africani- dar și oportunități”, scria Deborah Bräutigam și Jyhjong Hwang din 

cadrul SAIS-CARI48. 

Unii experți afirmă că rolul crescut al statului și reprezentanților chinezi 

în Africa aduce îngrijorări în rândul elitelor americane și din cauza abordării 

distincte pe care o au cele două puteri în raport cu continentul. În timp ce 

Republica Populară Chineză se concentrează pe dezvoltarea economică în primă 

fază, SUA își evidențiază prezența în regiunea africană prin operațiuni de 

combatere a terorismului (în: Statul Libia; Republica Federală Somalia; 

Republica Mali etc.) și prin extinderea rolului jucat de AFRICOM49. Merită 

prezentată și o declarație făcute de vice-amiralul Robert T. Moeller, în timpul 

vizitei făcute la AFRICOM în anul 2008, acesta afirmând că misiunea acestuia 

este de a proteja „circulația liberă a resurselor naturale din Africa către piața 

globală”, urmată de sublinierea faptului că prezența tot mai mare a statului 

chinez reprezintă o provocare la adresa intereselor americane în regiune50. 

Acordul de la Cotonou reprezintă cadrul general și stabilește modul de 

derulare al relațiilor dintre UE și statele din Africa, zona Caraibe și Pacific (țările 

ACP). Documentul a fost adoptat în anul 2000 cu scopul înlocuirii Convenției de 

la Lomé (1975). Acesta reprezintă cel mai cuprinzător acord de parteneriat, între 

statele membre UE și țări în curs de dezvoltare, reglementând relația cu un 

număr de 79 de țări, dintre care 48 din regiunea Sub-sahariană. Documentul se 

bazează pe trei piloni centrali: 

 parteneriatul în vederea dezvoltării; 

 cooperarea economică sectorială și comercială; 

 dialogul structurat în mediul politic. 

Africa este un continent ce reprezintă o imensă oportunitate pentru toate 

statele-națiune. Până în anul 2050, se estimează ca acest spațiu va reprezenta 

casa a peste 25% din populația lumii. Totodată, acest continent găzduiește unele 

dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume, dar și vaste resurse 

naturale și agricole. Așadar, această regiune are un potențial imens pentru 

comerț, inovație și investiții, iar fructificarea oportunităților pare a fi și aspirația 

liderilor politici ai acestui continent51. 

                                                           
48 „Raport referitor la UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale?”, 2012, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-
0141+0+DOC+XML+V0//RO, 22.11.2020. 

49 United States Africa Command (abreviat: AFRICOM). 
50 „China + Africa = Love. O relație de iubire care îngrijorează SUA și Europa”, 2013, 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-14487574-china-africa-love-relatie-iubire-care-ingrijoreaza-
sua-europa.htm, 22.11.2020. 

51„Relațiile UE-Africa”, http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-africa/, 22.11.2020. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0141+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0141+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.hotnews.ro/stiri-international-14487574-china-africa-love-relatie-iubire-care-ingrijoreaza-sua-europa.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-14487574-china-africa-love-relatie-iubire-care-ingrijoreaza-sua-europa.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-africa/
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Teritoriile Orientului Mijlociu însumează aproximativ 65% din rezervele 

petroliere ale lumii, în special în statele din Peninsula Arabă și în Golful Persic, 

acesta fiind și cel mai exportat produs al regiunii, alte state cu populație mult mai 

numeroasă și cu multe alte resurse naturale fiind lipsite de „aurul negru”. Orientul 

Mijlociu cu extensia sa spre regiunea Caucaz, la care se adaugă parte din fostele state 

„sateliți” sovietici din Asia Centrală, ocupă o poziție aflată în vârful listei strategiilor 

americane, datorită abundenței petroliere, poziției geopolitice și sensibilității 

sistemului arab. Întreaga dezvoltare și sustenabilitatea lumii occidentale este 

fundamentată pe prelucrarea petrolului, SUA dorind să își securizeze prin orice 

mijloc această materie primă, precum și să izoleze rutele de acces și să limiteze 

capacitățile altor puteri în a exploata „aurul negru arab”. 

În ciuda faptului că Republica Populară Chineză ocupă a doua poziție, în 

importurile petroliere, după SUA, în luna septembrie a anului 2013 acestea le-

au depășit pe cele americane și rata de creștere are doar o linie pozitivă conform 

prognozelor realizate de EIA52, Regatul Arabiei Saudite fiind cel mai mare 

furnizor din regiune. În ultimii ani statul chinez a fondat trei mari companii 

energetice (China Petroleu & Chemicals Corporation, China National Petroleum 

Corporation, China National Offshore Oil Company), care începând cu anul 2003 se 

intersectează cu operațiuni în țări exportatoare de petrol, ce a creat o acerbă 

competiție contra entităților comerciale europene și americane din acest segment 

de piață, mai ales în zona Orientului. Chiar dacă există o largă serie de disensiuni 

sociale și politice în această zonă, statele arabe sunt interesate de avansarea 

firmelor chineze în regiune pentru a contrabalansa poziția dominantă deținută 

de SUA, dar și pentru a păstra un status-quo relativ (saudiții realizează ⅕ din 

totalul din importurile petroliere ale Republicii Populare Chineze, relație 

marcată de un trend pozitiv, însă și importurile firmelor iraniene către statul 

comunist fiind la fel de semnificative). 

Prin intermediul unei vaste rețele de relații externe, UE promovează 

valorile primordiale la care au convenit toți membrii săi în această zonă și 

anume: democrația; garantarea drepturilor omului și inalienarea acestora; statul 

de drept; separarea puterilor etc. Drept urmare, UE derulează acorduri de 

cooperare în varii planuri, prin împărțirea regiunii în două sfere mari de acțiune 

cu care a încheiat două tratate de colaborare, unul dintre ele fiind cu vecinii din 

sudul Mării Mediterane și altul cu țările din Golf. Rolul pe care UE îl joacă în 

conflictele din regiune este, în special, de ordin economic, având ca exemplu 

administrația irakiană, căreia i-au fost alocate sume importante pentru 

                                                           
52 Energy Information Administration (abreviat: EIA). 
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reconstrucție, iar în tensionata regiune Palestina instituțiile comunitare au 

reprezentat principalul donator. 

Un alt actor important pe scena dramatică din Orientul Mijlociu este 

Republica Populară Chineză care este dependentă de resurse energetice pentru a 

putea menține ritmul fulminant de creștere pe care îl înregistrează de câțiva ani. În 

competiția sa cu SUA, Republica Populară Chineză a devenit primul exportator la 

nivel global și al doilea importator, deja începând cu anul 2004 devenind al doilea 

consumator petrolier din lume. Așadar creșterea unei dependențe sigure față de 

petrolul din Orient a devenit o preocupare centrală pentru politica externă a 

liderilor de la Beijing, peste 50% din această resursă provenind din lumea arabă 

urmând ca până în 2020 să se ajungă la aproximativ 70%53. 

Relațiile recente dintre Republica Populară Chineză și Republica Islamică 

Iran sunt bazate pe cumpărarea masivă de carburanți de la statul arab și vânzarea 

de arme, muniții și tehnologie balistică. Republica Islamică Iran a cumpărat în 

perioada 2005-2009 peste 1000 de rachete anti-aeriene și anti-navale respectiv 50 de 

vehicule blindate. Parafrazându-l pe împăratul Caesar Vespasianus Augustus se 

poate spune că „banii nu au miros”, având în vedere faptul că, tehnologiile 

cumpărate din statul Israel ajung, prin intermediul tranzacționărilor chineze, în 

Republica Islamică Iran. În martie 2004, gigantul energetic chinez ZZC54 a semnat 

un contract de import pe 25 de ani cu Republica Islamică Iran privind achiziționarea 

a 110 milioane de tone metrice de LNG55. Un alt contract, în valoare totală de 100 de 

miliarde de dolari pentru încă 250 de milioane de tone metrice de LNG fiind semnat 

de altă firmă chineză, Sinopec, care și-a asumat în baza contractului dezvoltarea 

bazinului Yadavaran, pentru aceeași perioadă de timp. În anul 2009 Republica 

Islamică Iran și Republica Populară Chineză au semnat încă un contract în valoare 

de 1.8 miliarde de dolari cu scopul dezvoltării și exploatării bazinului petrolifier 

Azadegan din vestul țării. Analizând comportamentul pragmatic dovedit de 

Republica Populară Chineză în Orientul Mijlociu nu putem să nu observăm 

detașarea cu care această țară își tranșează afacerile externe, bazându-se exclusiv pe 

interesele proprii în domeniile economice și financiare. Pentru Republica Populară 

Chineză pozițiile politice sunt pârghii pentru promovarea importurilor de energie 

și vânzarea de bunuri, inclusiv armament țărilor arabe respectiv cumpărarea de 

tehnologie israeliană. 

                                                           
53 Mihaela Bunea, „Considerații privind relațiile economice dintre China și SUA în contextul global 

actual”, p. 87, în Revista Transilvania, nr. 7, Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu, 2016, pp. 86-91, 
https://revistatransilvania.ro/mihaela-bunea-consideratii-privind-relatiile-economice-dintre-china-si-
sua-in-contextul-global-actual/, 22.11.2020. 

54 Zhuhai Zhenrong Corporation (abreviat: ZZC). 
55 Liquefied Natural Gas (abreviat: LNG). 

https://revistatransilvania.ro/mihaela-bunea-consideratii-privind-relatiile-economice-dintre-china-si-sua-in-contextul-global-actual/
https://revistatransilvania.ro/mihaela-bunea-consideratii-privind-relatiile-economice-dintre-china-si-sua-in-contextul-global-actual/
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5. Concluzii 

Există o superputere decadentă, iar capabilitățile sale sunt redistribuite 

între membrii din sistem, în special între statele BRICS. De asemenea, pe fondul 

consumului de resurse, se constată o dezvoltare a regiunilor bogate energetic și 

care ating o importanță din ce în ce mai mare pe scena internațională. Nivelul 

de analiză și de interpretare al datelor este puternic bazat pe tezele realiste, 

mergând mai mult pe balansul de putere ce apare în RI și pe capabilitățile 

statelor decât pe forța ideilor, influența statelor, carisma liderilor politici sau 

oricare alți itemi. Astfel, se poate spune că în mediul anarhic și conflictual actual, 

nu mai există un singur stat care să își poată proiecta forța după bunul plac, ci a 

apărut un grup de state emergente și de refacere care încep să își extindă sfera 

de influență și să contrabalanseze către zona asiatică. Conglomeratele de state 

încep să nu mai funcționeze atât de bine datorită forței de atracție exercitate de 

acești actori și a problemelor interne întâmpinate, de asemenea state 

neimportante până acum cunosc, prin valorificarea reală a resurselor deținute, o 

ascensiune fără precedent istoric. În lumea aceasta policentrică se întrevede 

apariția de hegemoni puternici locali (poate din paleta de mari puteri chiar și noi 

superputeri), totodată cu această tranziție se întrevăd și conflicte pe toate 

planurile și în diferite moduri, dar și reorganizări importante în cadrul 

organizațiilor internaționale pe fondul disensiunilor crescânde. 

Extinderea Republicii Populare Chineze în Orientul Mijlociu, sporește 

întrebările legate de securitatea regiunii, unde SUA exercită o mare influență. 

Dacă statul chinez dorește să se mențină în linia puterilor mondiale, SUA are 

nevoie de alianță, nu de conflict în zona Orientului Mijlociu bogată în resurse de 

petrol și acțiunile viitoare se modelează după tiparul în care evoluează 

cooperarea pentru a obține beneficii mutuale. Cooperarea nu este suficientă în 

delimitările creionate de accelerarea fluxului de informații și metodelor de 

dezbatere a unor probleme ample, ceea ce atrage căutatea perpetuă a noi 

mijloace de integrare în acest curs sporit de evoluție, dar care să-și demonstreze 

și anumite calități esențiale, precum statornicia. Cu toate acestea, asimetriile nu 

pot fi combătute în totalitate și lupta continuă de cercetare necesită o serie de 

revizuiri sau atragerea unor noi parteneri. Mediul internațional actual are aceste 

tendințe, de a se conduce după maniera în care unele modele sunt mai atractive 

decât altele și alte sisteme conțin anumite piese ce pot fi cooptate, perspective 

valabile și în cadrul interacțiunii dintre Occident și Orient. Necesitatea unor 

relații economice de bun augur înte Republica Populară Chineză și SUA este mai 

importantă decât bariera ideologică existentă între cele doua națiuni. 
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Noile tehnologii au un rol extrem de important în tot ce în seamnă ideea 

de conflict între state, ideea de putere și par să redefinească vechi teorii și 

concepte, ca de exemplu cele de preemtive sau preventive war. Asemeni altor 

domenii, și cel al relațiilor internaționale a suferit de-a lungul timpului 

importante transformări sub influența tehnologiei, aceasta constituind un 

domeniu în sine care evoluează în timp și trece prin numeroase schimbări. 

Articolul de față își propune să se concentreze în special asupra unui anumit tip 

de tehnologie, lunga listă a noilor tehnologii care tind să dicteze noile reguli în 

materie de apărare, politică, relații internaționale sau viața de cu zi cu zi. 

Evoluțiile recente ale tehnologiei și în special ale inteligenței artificiale (AI) 

ne arată că acestea au început să aibă o influență deterministă și un potențial 

imens de transformatoare asupra puterilor militare, concurenței strategice și 

politicii mondiale. Unii experți compară puterea transformatoare a AI cu cea a 

                                                           
* Doctorand,  Anul  II,  Școala  Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 
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energiei electrice: La fel cum totul a devenit mai util atunci când a fost <<electrificat>>, 

totul va deveni util atunci când va fi „cunoscut”1. În contexte militare, aceasta 

înseamnă că AI ar putea face orice tip de sistem de arme - convențional sau 

nuclear - mai inteligent și mai autonom. O zonă în care AI este posibil să aibă cel 

mai mare impact este în trasarea strategiilor și luarea deciziilor. Întrucât AI 

permite dezvoltarea unor sisteme de sprijin din ce în ce mai inteligente, are 

potențialul de a transforma profund modul în care, spre exemplu, comandanții 

militari iau și execută decizii în sau înainte de un conflict armat2. Iar aici se naște 

o dezbatere extrem de complexă ce ține de reglementarea armelor autonome 

realizate cu ajutorul AI (lethal autonomous weapons – LAW) – pe de o parte 

organizații unde experți din domeniul eticii și al tehnologiei s-au reunit pentru a 

susține stoparea dezvoltării acestui gen de armament, precum Stop Killer Robots, iar 

pe de altă parte puteri economice precum China, care cer insistent adaptarea 

cadrului legal internațional existent la noile reguli dictate de tehnologie3. 

Un raport realizat de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la 

Stockholm, care face o paralelă între strategiile de dezvoltare a capabilităților 

militare ce folosesc inteligența artificială și riscurile din domeniul nuclear, arată că 

datele (diverse tipuri de informații ce pot fi stocate cu ajutorul tehnologiei) au ajuns 

„noul petrol” pentru marile puteri militare, este precum combustibilul necesar aeronvavelor 

și tancurilor pentru a putea fi puse în funcțiune4. Lipsa de acces la datele digitale necesare 

pentru a antrena sistemele AI combinate cu penuria de specialiști în domeniu sau de 

companii care pot stimula inovarea în această zonă poate duce la un dezechilibru între 

abilitățile țărilor de a exploata inteligența artificială pentru avansări militare. Între 2017 și 

începutul anului 2018, nu mai puțin de 17 țări au lansat o strategie națională în care făceau 

referire la importanța AI sau și-au anunțat intenția de dezvoltare a astfel de strategii, ceea ce 

arată că dezvoltarea capabilităților în zona acestor tehnologii a devenit o prioritate principală, 

mai arată SIPRI. 

În acest an, pentru prima dată, România vorbește în Strategia Națională de 

Apărare 2020-2024 despre importanța unor tehnologii precum „inteligența artificială, 

                                                           
1 Termenul în engleză folosită în sursa citată este „cognified” și face de fapt referire la psihologia 

cognitivă, care studiază procesarea de informații ce intervine între stimul și răspuns. 
2 Boulanin, Vincent, Saalman, Lora, Topychkanov, Petr, Su, Fei, Peldan Carlsson, Moa, Artificial 

Intelligence Strategic Stability and Nuclear Risk, SIPRI, Iunie 2020, https://www.sipri. 
org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf (accesat la 
2.08.2020) 

3JapanTimes, The artificial intelligence race heats up, https://www.japantimes.co.jp/opinion/ 
2018/03/01/editorials/artificial-intelligence-race-heats/#.XToYnHtS_IU (accesat 

4   Horowitz, M. C. et al., Strategic Competition in the Era of Artificial Intelligence , Center for New 
American Security: Washington,     iulie 2018, apud SIPRI,  https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-
06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf  (accesat la 2.08.2020) 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/03/01/editorials/artificial-intelligence-race-heats/#.XToYnHtS_IU
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/03/01/editorials/artificial-intelligence-race-heats/#.XToYnHtS_IU
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
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platforme autonome, vectori hipersonici, infrastructuri de comunicații cuantice, tehnologia 

5G etc”. Toate acestea sunt menționate ca făcând parte din tendințele pentru 

dezvoltarea de noi armamente și „fiind cele mai relevante pentru domeniul 

securității5. 

Foarte pe scurt, o definiție simplistă, dată de specialiștii SIPRI, pentru 

inteligența artificială descrie acest tip de tehnologie astfel: un termen general care se 

referă la un set larg de tehnici de calcul care permit computerelor și roboților să 

rezolve probleme complexe, aparent abstracte, de care anterior era capabilă doar 

cunoașterea umană.6 Conceptul a început să prindă contur la mijlocul anilor '50, 

când profesorul de informatică și științe cognitive, John McCarthy, care a definit-o 

ca fiind „știința și ingineria fabricării mașinilor inteligente”. Însă, vedem că există o 

întreagă dezbatere în ceea ce privește definirea inteligenței artificiale, chiar și în 

rândul inginerilor IT, iar tot acest dezacord nu este surprinzător având în vedere că, 

în general, „inteligența” și ideea de „comportament inteligent” sunt, de asemenea, 

deschise dezbaterii. 

Se discută adesea în literatură, documentare, filme artistice sau chiar 

dezbateri de specialitate despre așa-numita Inteligența Artificială generală sau cu scop 

general (AGI) care ar putea să depășească capacitatea umană din toate punctele de 

vedere, inclusiv cele de percepere a mediului înconjurător și chiar să dezvolte 

simțuri. Desigur aceasta este o formă de inteligență artificială care nu există și nu 

știm dacă tehnologiile ar putea avansa vreodată până în acel punct. 

În schimb, în cercetarea de față voi face referire la tipul de tehnologie pe 

care specialiștii o numesc inteligență artificială limitată (narrow AI) care se referă 

la acele tehnologii, extrem de complexe de altfel, care sunt limitate pentru a face 

doar anumite tipuri de calcule, cu un scop precis, ca de exemplu softurile de 

recunoaștere a imaginilor – fie că vorbim de recunoaștere facială sau de mapare 

a unor teritorii. Însă acest tip de tehnologie, narrow AI, există de câteva decenii, 

iar evoluția către capabilitățile ei de azi a venit treptat și cu ajutorul dezvoltării 

altor tipuri de tehnologii, precum analiza de date, machine learning etc. Mai 

exact, „odată ce multe dintre aceste tehnologii au fost aplicate și adoptate la scară 

largă, ele nu mai sunt gândite sau descrise ca AI. Cu alte cuvinte, granița dintre 

AI și alte tehnologii considerate azi comune este mereu în mișcare. Ceea ce este 

                                                           
5 Strategia Națională de Apărare 2020-2024, documentul trimis către Parlament 

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-06-4-24036061-0-stategia-nationala-aparare-
2020-2024.pdf (accesat la 3.08.2020) 

6 Boulanin, Vincent, Saalman, Lora, Topychkanov, Petr, Su, Fei, Peldan Carlsson, Moa, Artificial 
Intelligence Strategic Stability and Nuclear Risk, SIPRI, Iunie 2020, https://www.sipri.org/sites/ 
default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf  p.6, (accesat la 
3.08.2020) 

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-06-4-24036061-0-stategia-nationala-aparare-2020-2024.pdf
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-06-4-24036061-0-stategia-nationala-aparare-2020-2024.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
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considerat AI astăzi poate fi considerată o tehnologie software banală în viitorul 

apropiat”, mai subliniază cercetătorii SIPRI. 

Acest articol se axează în special pe scopul utilizării acestor tehnologii, 

dezbaterile legate de nevoia reglementării lor și provocările acestor aspecte și 

subliniind impactul asupra balanței de putere dintre state, care se înscriu într-o 

cursă a „înarmării tehnologice”, căci dacă până acum vorbeam adesea doar de 

cursa înarmării nucleare, în viitor această paradigmă va cunoște importante 

modificări pentru că până și puterile nucleare au devenit dependente de aceste 

noi tehnologii. 

Dacă ne uităm în urmă vedem că domeniul dezvoltării armelor nucleare are 

un istoric conservator, mai arată raportul citat, și care s-a bazat pe o infrastructura 

învechită, în special din rațiuni de securitate. A se vedea exemplul centralei de la 

Natanz, din capitolele anterioare, unde s-a demonstrat că virusul a pătruns în 

sistemul centralei prin intermediul unui stick de memorie adus de cineva din 

afară. Datele arată că în 2016 forțele armate ale Statelor Unite încă foloseau 

dischete de tip floppy pentru a coordona operațiuni nucleare.7 Dar, tot exemplul 

Natanz demonstrează că un atac cibernetic nu poate fi combătut decât prin 

intermediul unor tehnologii performante, drept urmare menținerea sistemelor 

nucleare la stadii de mult depășite nu are cum să fie de folos. Așa că, specialiștii 

SIPRI susțin că există indicatori clari că în ultimii ani cele mai mari puteri nucleare, 

SUA și Rusia, au făcut pași importanți în modernizarea sistemelor de comandă și 

control ale centralelor nucleare. Bineînțeles, în cea mai mare parte datele tehnice 

legate de aceste modernizări sunt secrete, dar e cert că SUA a înlocuit în 2019 

sistemul de stocare bazat pe dischete cu sisteme de stocare solide.8 

Altfel, inteligența artificială face parte din calculele strategice ale SUA de 

mai multe decenii. În anii '80 Departamentul de Apărare al SUA descrie AI în 

documentele oficiale drept o tehnologie care va schimba fața războiului. Au 

urmat proiecte de cercetare ambițioase care aveau ca scop pregătirea armatei 

SUA la nivel tehnic și ideologic pentru noua eră a câmpurilor de luptă 

automatizate. Specialiștii SIPRI susțin că în ciuda acestui avânt ambițios în anii 

'90 și începutul anilor 2000 în cea mai mare parte aceste proiecte au fost puse pe 

pauză, în special după ce o parte dintre ele au eșuat în a livra ce promiseseră. Iar 

un astfel de exemplu este „Strategic Computing Initiative”, un program care 

                                                           
7 BBC, US nuclear force still uses floppy disks https://www.bbc.com/news/world-us-canada-36385839 

(accesat la 03.08.2020) 
8 Boulanin, Vincent, Saalman, Lora, Topychkanov, Petr, Su, Fei, Peldan Carlsson, Moa, Artificial 

Intelligence Strategic Stability and Nuclear Risk, SIPRI, Iunie 2020, https://www.sipri.org/sites/ 
default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf  p.22, (accesat la 
3.08.2020) 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-36385839
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/artificial_intelligence_strategic_stability_and_nuclear_risk.pdf
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trebuia să dezvolte sisteme de inteligență artificială care să fie integrate 

capacităților militare, în care s-a investit circa 1 miliard de dolari, dar care nu și-

a atins scopul și a fost sistat.9 Cercetările din domeniu AI au continuat, în special 

pentru realizarea unor utilități precum asistență de pilotaj sau vehicule 

autonome, dar nu mai această tehnologie nu se mai afla în centru strategiilor ce 

privesc capabilitățile de război ale SUA. Ceea ce s-a schimbat imediat după 2010, 

odată cu utilizarea intensă a sistemelor robotizate în intervențiile militare ale 

SUA în Afganistan și Irak. Iar de atunci inteligența artificială a revenit în prim 

planul strategiilor de inovare a capabilităților de război. Iar unul dintre 

domeniile care și-a demonstrat evoluția fulminantă este cel al așa-numitele 

drone militare, de fapt UAV-uri - unmanned aerial vehicle, aeronava fără pilot. 

În cazul acestora avem în ultimii ani câteva exemple grăitoare care 

demonstrează cât de mult a schimbat tehnologia câmpul de luptă. 

 

Principalele misiuni militare ale inteligenței artificiale 

În luna iunie anul trecut Iranul dobora o dronă militară aparținând 

Statelor Unite, mai exact o aeronavă de tip UAV (unmanned aerial vehicle) 

Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Rolul acestui tip de drone este acela de 

a supraveghea de la distanță teritorii de până la 100.000 de metri pătrați și are 

capacitatea de culege și analiza date din teritoriile supravegheate, dar, la nivel 

oficial, aceasta nu are capacități ofensive, cu alte cuvinte nu poate fi folosită în 

atac, deși, așa cum am putut constata la câteva luni distanța de la acest incident, 

granița de trecere a acestor echipamente de la echipamente ofensive la defensive 

nu este chiar atât de mare. 

Aceste dispozitive Global Hawk, lansate în 2001, sunt masive, cu o 

anvergură a aripilor de circa 39 de metri și o înălțime de 14,5 metri, o greutate 

de 16 tone, autonomie de 34 de ore și zboară la o altitudine de peste 17.900 de 

metri. Printre tehnologiile incluse în aceste UAV-uri se numără capacitatea de 

vizualizare în infraroșu, imagistică termică, radar și imagistică electro-optică. 

Dimensiunea lor uriașă le permite dotarea cu multe alte tehnologii, ele putând 

fi practic personalizate în funcție de misiune. Spre exemplu, pentru 

supraveghere sau spionaj ele sunt dotate cu niște camere telephoto de 

dimensiuni mari care să permită fotografierea în detaliu a țintelor terestre sau 

maritime, toate acestea se numesc colectări de date, care sunt apoi analizate și 

interpretate cu ajutorul softurilor de inteligență artificială. 

 

                                                           
9Roland,  A.  with  Schiman,  P.,  Strategic  Computing:  DARPA  and  the  Quest  for  Machine  Intelligence,  

1983–1993, Apud. Ibid. p. 35. 
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Însă, „războiul dronelor” dintre SUA și Iran nu a început odată cu distrugerea 

acestei drone. În urmă cu opt ani, în decembrie 2011, un vehicul de tip UAV 

american, mai exact un Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, a fost capturat de iranieni 

în apropierea orașului Kashmar (aproape de granița cu Afganistan). Iranul susține 

că a reușit atunci să atace informatic sistemul dronei respective și să o deturneze, să 

o ducă la sol în siguranță și să o folosească apoi în interes propriu. S-a vehiculat în 

presă la momentul respectiv că a fost fie reprogramată pentru a fi controlată de 

armata iraniană fie folosită ca model pentru a dezvolta noi drone similare, lucru 

dovedit ulterior. În orice caz, după ce președintele american de atunci, Obama, a 

recunoscut că este vorba într-adevăr de o dronă americană, Iranul a înaintat o 

plângere către ONU pentru că i-ar fi fost violat spațiul aerian, iar SUA au cerut să le 

fie returnată drona. Dar, în același timp americanii au susținut că datele informatice 

din sistemele cu care era dotat dispozitivul aerian nu pot fi accesate de iranieni, ele 

fiind suficient de bine protejate, neputând fi decriptate. De asemenea, se discuta în 

presa americană despre posibilitatea ca Rusia și China să încerce să negocieze cu 

Iranul pentru a primi cât mai multe date legate de dronă în schimbul sprijinului în 

ceea ce privește politica nucleară iraniană. 

Câțiva ani mai târziu, iranienii își prezentau noua dronă, Sa'egheh, 

produsă de Shahed Aviation Industries, care semăna foarte mult cu RQ-170 

Sentinel, capturată de la americani. După ce în 2018 trecut bateriile anti-aeriene 

siriene au doborât un avion de luptă F-16 israelian, la rândul ei, armata israeliană 

a doborât o dronă iraniană Sa'egheh care intrase pe spațiul său aerian. Datele 

obținute de Israel în urma acestui incident au arătat că într-adevar UAV-ul 

iranian copia tehnologia dronei americane produse de Lockheed Martin.10 

Ce demonstrează aceste date este că odată dezvoltate anumite tehnologii 

ele devin destul de ușor accesibile mai multor actori statali. Totuși, atâta vreme 

cât vorbim de inteligența artificială care deservește unor echipamente militare 

aceasta nu mai este la îndemână actorilor non statali, așa cum sunt alte 

tehnologii descrise în capitolului anterior. Dar, această observație este dificil de 

demonstrat atâta vreme cât nu există date oficiale concrete cu privire la 

dezvoltatorii unor astfel de echipament, date precum numărul lor la nivel 

internațional, tehnologiile folosite, capacitatea de producție etc. Iar lipsa acestor 

informații este cauzată de lipsa reglementărilor în domeniu. Așa cum atrag 

atenția și autorii Allen Buchanan, profesor în filosofia dreptului la Duke 

University și Robert O. Keohane, unul dintre fondatorii neoliberalismului, 

                                                           
10HotNews.ro, Războiul dronelor: Când tehnologia începe să schimbe regulile, https://economie. 

hotnews.ro/stiri-it-23270794-razboiul-dronelor-cand-tehnologia-incepe-schimbe-regulile.htm  (accesat la 
03.08.2020) 
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actuala reglementare internațională este inadecvată, deoarece actorii care dețin 

și folosesc drone cu capacități letale nu sunt controlați și nu pot fi trași la 

răspundere de niciun organism internațional existent pentru pentru felul în care 

acționează. Nu exită o instituție care să verifice dacă sunt în conformitate cu 

normele morale și legale care ar trebui să se aplică în mod clar 

comportamentului lor. Drept urmare este nevoie de măsuri instituționale pentru 

a reduce riscurile ce survin odată cu folosirea de tot mai mulți actori a acestor 

tehnologii.11 

Revenind la principalele evenimente în care tehnologia UAV-urilor, 

implicit a inteligenței artificiale a fost folosită, probabil unul dintre cele cele mai 

răsunătoare evenimente a fost uciderea lui Qasem Soleimani, comandantul 

Forțelor Quds ale Gardienilor Revoluției (Islamic Revolutionary Guard Corps – 

IRGC) , însărcinat cu operațiunile externe ale Iranului. În operațiune au fost 

folosită o dronă de tipul MQ-9 Reaper, produsă de General Atomics 

Aeronautical Systems. SUA dețin aproximativ 195 de drone MQ-9 Reaper. 

Vehiculul aerian are o greutate de 2,22 tone, o autonomie de 1.850 de km și poate 

zbura la o altitudine maximă de 15.240 de metri. Arma principală folosita de 

acestă dronă este racheta aer-sol AGM-114 Hellfire, care se presupune că a fost 

folosită și pentru uciderea lui Soleimani și care în cazul de față a fost modificate 

astfel încât să nu conțină explozibil ci să lovească tința cu mai multe lame.12 

Atacul asupra convoiului în care se afla Soleimani a fost dat de fapt cu două 

drone MQ-9 Reaper. Din grup mai făcea parte și a fost ucis și Abu Mahdi al-

Muhandis, comandant al miliției șiite irakiene Kata’ib Hezbollah și numărul doi 

în Forțele de Mobilizare Populară, o organizație-umbrelă a milițiilor șiite 

irakiene formată în 2014 pentru a opri Statul Islamic, și încorporată, începând cu 

2016, în forțele armate aflate în subordinea guvernului irakian. În total, în atac 

au fost ucise zece persoane, potrivit anunțului făcut de IRGC. De subliniat este 

faptul că atacul vine în contextul în care mai mulți manifestanți irakieni au luat 

cu asalt, în ultima zi din 2019, ambasada americană din Bagdad, după ce mai 

multe raiduri aeriene americane împotriva unor baze ala Kata’ib Hezbollah din 

Irak și Siria s-au soldat cu moartea a peste 20 de luptători și comandanți ai 

miliției. Analiști din presă se întreabă ce a stat la baza deciziei de a-l elimina 

                                                           
11 Buchanan, Allen, Keohane, Robert O, Ethics&International Affairs, Symposium: Toward a Drone 

Accountability Regime, martie 2015, p.23, https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-
international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-
regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886 (accesat la 03.08.2020) 

12 HotNews.ro MQ-9 Reaper - cea mai temută dronă din lume folosită în operațiunea în care a fost ucis 
generalul Soleimani https://www.hotnews.ro/stiri-international-23579306-9-reaper-cea-mai-temuta-
drona-din-lume-folosita-operatiunea-care-fost-ucis-generalul-soleimani.htm (accesat la 03.08.2020) 

https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
https://www.hotnews.ro/stiri-international-23579306-9-reaper-cea-mai-temuta-drona-din-lume-folosita-operatiunea-care-fost-ucis-generalul-soleimani.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-international-23579306-9-reaper-cea-mai-temuta-drona-din-lume-folosita-operatiunea-care-fost-ucis-generalul-soleimani.htm
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astfel pe Soleimani în condițiile în care SUA „nu au reacționat așa de ferm nici 

după atentatele din 1983 de la Beirut, care au vizat ambasada americană și o bază 

a pușcașilor marini și s-au soldat cu moartea a sute de persoane, nici atunci când 

militari de-ai lor au fost uciși cu arme iraniene de insurgenți irakieni care aveau 

legături cu Teheranul – și, mai exact, cu unitatea condusă de Qassem Suleimani 

– în anii 2000”13. 

Un posibil factor de influență în luarea acestei decizii poate ține de 

evoluția capacităților tehnologice. Modelul dronei, camerele folosite și mai ales 

softurile au permis identificarea exactă a țintei. „Camerele de pe Reaper probabil 

ar făcut posibilă identificarea lui Soleimani, stabilirea poziției sale în vehicul și 

chiar ce fel de îmbrăcăminte purta, potrivit lui Brett Velicovich, un fost soldat al 

operațiunilor speciale al armatei care a dirijat operațiunile cu drone în timpul 

misiunilor din Irak și Afganistan”, scrie presa americană14. Un eveniment 

relativ similar cu uciderea lui Soleimani a mai avut loc în 2015 când același timp 

de rachetă, Hellfire, a fost folosită pentru uciderea pe timp de noapte din 

noiembrie 2015 a cunoscutului terorist din Statului Islamic, Mohammed 

Emwazi, supranumit și „Jihadi John”, care a fost lovit în timp ce se afla într-un 

vehicul în Raqqa, Siria. 

Problema legalității acestui tip de atacuri a fost adusă în discuție în mai 

multe rânduri atât în întruniri ale ONU cât și la nivel de think tank-uri sau 

dezbateri în spațiul public a unor specialiști atât din zona relațiilor 

internaționale, dreptului dar și a tehnologiei. Mai mult, dincolo de problemele 

de legalitatea a acestor cazuri în care sunt exterminate personaje declarate 

teroriste sau inamici extrem de periculoși de către Occident, trebuie supuse 

dezbaterii și acele atacuri în care vorbim de victime și din rândul populației 

civile. Până în luna mai, Statele Unite sub administrația Trump au lansat 40 de 

atacuri aeriene în Somalia, doar în 2020. Însă, din 2007 până în 2016, sub 

administrațiile lui George W. Bush și Barack Obama, SUA au efectuat 41 de 

atacuri aeriene în total în Somalia, potrivit rapoartelor Airwars, citate de Foreign 

Policy15. Dar date legate de numărul total al acestui tip de atacuri la nivel global, 

nu există, drept urmare nu exista rapoarte care să arate câte dintre persoanele 

                                                           
13 Gomboș, Cătălin, HotNews.ro, Efectele și miza extraordinară pentru Orientul Mijlociu a asasinării de 

către SUA a generalului iranian Qassem Suleimani https://www.hotnews.ro/stiri-international-23577722-
efectele-mizele-asasinarii-catre-sua-generalului-iranian-qassem-suleimani.htm (accesat la 04.08.2020) 

14 Capaccio, Tony, Bloomberg News, Inside the drone strike that killed Qasem Soleimani, ianuarie 2020,  
https://taskandpurpose.com/news/inside-the-drone-strike-that-killed-qasem-soleimani (accesat la 
04.08.2020) 

15 Atherton, Kelsey D, Foreing Policy, Trump Inherited the Drone War but Ditched Accountability, mai 
2020, https://foreignpolicy.com/2020/05/22/obama-drones-trump-killings-count/ (accesat la 05.08.2020) 

https://www.hotnews.ro/stiri-international-23577722-efectele-mizele-asasinarii-catre-sua-generalului-iranian-qassem-suleimani.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-international-23577722-efectele-mizele-asasinarii-catre-sua-generalului-iranian-qassem-suleimani.htm
https://taskandpurpose.com/news/inside-the-drone-strike-that-killed-qasem-soleimani
https://foreignpolicy.com/2020/05/22/obama-drones-trump-killings-count/
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ucise au fost victime din rândul civililor. Însă, periodic apar știri precum cea din 

septembrie 2019, când aflam că într-un atac cu drona în Afganistan au fost uciși 

circa 35 de fermieri, în condițiile în care atacul țntiea de fap militanți ai ISIS16. 

Mai mult, sunt câteva publicații care dau unele cifre legate de evoluția 

numărului de atacuri cu drone și a victimelor, dar având în vedere lipsa datelor 

oficiale, aceste cifre trebuie privite doar ca o ilustrare a faptului utilizarea acestui 

tip de armament presupune evitarea totală a victimelor civile. Spre exemplu 

publicația Long War Journal (LWJ), care arată că între 2002 și noiembrie 2014, 

doar în Yemen au aut loc circa 107 atacuri cu drone date de SUA, în care au fost 

uciși 105 civili și 538 în rândul militarilor. Numărul celor uciși în Pakistan în 

urma atacurilor cu drone este și mai mare. Potrivit datelor LWJ și The Bureau of 

Instigative Journalism (TBIJ) între 2004 și 2014 ar fi avut loc între 373 și 402 de 

de atacuri cu drone în Pakistan. Însă, între datele celor două publicații există o 

discrepanță uriașă între numărul de victime raportate. LWJ susține că în aceste 

atacuri au fost uciși 156 de civili, adică 5% din totalul celor omorâți în atacuri, în 

timp ce TBIJ susține că au fost între 416 și 953 de victime, adică între 16 și 25%. 

din totalul celor uciși17. 

Ajungem astfel la întrebarea dacă o reglementare a domeniului la nivel 

internațional ar putea schimba lucrurile și ar reduce numărul victimelor civile. 

 

Problema reglementării tehnologiei letale 

„Statele folosesc drone letale unilateral, fără transparență sau responsabilitate, și 

vor face acest lucru și mai mult în viitor – cu excepția cazului în care există un regim 

internațional de reglementare a lor” sunțin Allen Buchanan și Robert O. Keohane, în 

lucrarea Toward a Drone Accountability Regime (Către un regim de responsabilitate în 

folosirea dronelor).18 Regimul de reglementare pe care ei îl propun nu face excepție de 

la legile războiului, ci mai degrabă vine să contribuie la asigurarea unei mai bune 

respectări a legilor războiului în cazul utilizării dronelor letale, susțin cei doi autori. 

 

                                                           
16 Amnesty, Afghanistan: Shocking disregard for civilians as US drone strike adds to death toll, speptembrie 

2019 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/afghanistan-shocking-disregard-for-civilians-as-
us-drone-strike-adds-to-death-toll/ (accesat la 05.08.2020) 

17 Crawford, Neta C. Ethics & International Affairs, Volume 29, Issue 1, Accountability for Targeted 
Drone Strikes Against Terrorists?, pp. 39-49, 2015,https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-
international-affairs/article/accountability-for-targeted-drone-strikes-against-
terrorists/9C7CE3FEF252A01A78D2F361DCB4E59C/core-reader , accesat la (05.08.2020) 

18 Buchanan, Allen, Keohane, Robert O, Ethics&International Affairs, Symposium: Toward a Drone 
Accountability Regime, martie 2015, p.1, https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-
international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-
regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886 (accesat la 05.08.2020) 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/afghanistan-shocking-disregard-for-civilians-as-us-drone-strike-adds-to-death-toll/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/afghanistan-shocking-disregard-for-civilians-as-us-drone-strike-adds-to-death-toll/
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/accountability-for-targeted-drone-strikes-against-terrorists/9C7CE3FEF252A01A78D2F361DCB4E59C/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/accountability-for-targeted-drone-strikes-against-terrorists/9C7CE3FEF252A01A78D2F361DCB4E59C/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/accountability-for-targeted-drone-strikes-against-terrorists/9C7CE3FEF252A01A78D2F361DCB4E59C/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
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Lucrarea celor doi experți încearcă să discute despre modul în care dreptul 

internațional se aplică în cazul utilizării dronelor militare cu capacități ofensive și dacă 

actualul cadru legislativ la nivel internațional poate fi utilizat în noile contexte create 

odată cu folosirea noilor arme. 

„Aici adoptăm ceea ce numim <<paradigma războiului>> pentru a trata 

problemele terorismului, mai degrabă decât <<paradigma polițienească>>. Atacurile 

teroriste sunt mai degrabă acte de război decât infracțiuni oarecare. Au scopuri politice 

importante și de obicei vizează grupuri. Atacuri la scară largă au fost efectuate de 

grupuri bine organizate, cu arme moderne și de multe ori pregătire militară avansată, 

mai degrabă decât de către persoane care caută un avantaj personal”, explică Buchanan 

și Keohane. Ei aleg să aplice acest gen de paradigmă în special pentru că în acest caz 

există o legislație internațională extrem de bine pusă la punct. Cu alte cuvinte atacurile 

cu drone prin prin care țintesc grupări sau personaje considerate o amenințare teroristă 

fac parte dintr-un război, chiar dacă vorbim de un război nedeclarat. Înțelegem de aici 

că astfel de atacuri se încadrează în sfera atacurilor de tip preemtive sau preventiv. Dar 

alți specialiști atrag atenția că o astfel de clasificare a terorismului și a atacurilor cu 

drone ca făcând parte din „paradigma războiului” ridică alte probleme ce țin de jus in 

bello, cum ar fi luarea în considerare a discriminării și disproporționalității.19 

Buchanan și Keohane mai evidențiază trei riscuri majore pe care le implică 

folosirea dronelor letale, care susțin că se încadrează în termenii principiilor larg 

acceptate ale teoriei războiului just, și care sunt cuprinse în legislația 

internațională bazată pe Carta ONU. Iar cele trei riscuri, la care voi reveni mai 

târziu, derivă din două avantajele extrem de importante ale acestor tipuri de 

echipamente și tehnologii și care fac ca dronele să fie atât de atrăgătoare pentru 

factorii de decizie politică: costurile mai mici și dificultățile de detectare.20 

De asemenea, articolul insistă asupra nevoii realizării unui cadru legislativ 

internațional pentru acest tip de armament, în condițiile în care în lipsa lui nu 

poate fi împiedicată o reglementare la nivel național. Iar o reglementare 

fragmentată, ghidarea în fiecărui stat în funcție de propriile reguli nu garantează 

o utilizare a dronelor letale corectă din punct de vedere etic, moral sau în 

conformitate cu alte reguli sau drepturi internaționale. 

                                                           
19Crawford, Neta C. Ethics & International Affairs, Volume 29, Issue 1, Accountability for Targeted 

Drone Strikes Against Terrorists?, pp. 39-49, 2015,https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-
international-affairs/article/accountability-for-targeted-drone-strikes-against-
terrorists/9C7CE3FEF252A01A78D2F361DCB4E59C/core-reader , accesat la (05.08.2020) 

20Buchanan, Allen, Keohane, Robert O, Ethics&International Affairs, Symposium: Toward a Drone 
Accountability Regime, martie 2015, p.16, https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-
international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-
regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886 (accesat la 05.08.2020) 

https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/accountability-for-targeted-drone-strikes-against-terrorists/9C7CE3FEF252A01A78D2F361DCB4E59C/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/accountability-for-targeted-drone-strikes-against-terrorists/9C7CE3FEF252A01A78D2F361DCB4E59C/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/accountability-for-targeted-drone-strikes-against-terrorists/9C7CE3FEF252A01A78D2F361DCB4E59C/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/toward-a-drone-accountability-regime/81BCAB304843656FC28810A29ACB4886
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Un regim de responsabilitate în utilizarea dronelor s-ar concentra în 

principal pe problema actorilor statali. Cei doi autori, susțin însă că dronele ar 

putea fi dislocate și de actori non-statali sau pot fi utilizate în mod 

necorespunzător de operatorii lor angajați de stat, dar numai statele au 

autoritatea de a implementa reglementări eficiente. Prin urmare, statele ar fi 

responsabile de responsabilizarea propriilor operatori prin proceduri interne și 

de controlul actorilor non-statali care operează de pe teritoriile lor. „Nu 

prevedem circumstanțe în care actorii nestatali care folosesc violența - și care ar 

putea obține la un moment dat tehnologia letală a dronelor - ar putea fi incluși 

într-un sistem de reglementare internațional. În schimb, scopul este de a crea 

norme de utilizare de către state care îndeplinesc standardele minime ale legii”, 

notează Buchanan și Keohane. 

Trei piloni importanți ai dreptului internațional pot fi aplicați în cazul 

utilizării dronelor letale, potrivit celor doi autori: Carta ONU, legea războiului 

umanitar – care se referă la armele permise, la țintele legitime și la tratarea 

prizonierilor, a combatanților răniți, a civililor și a bunurilor din zonele 

controlate de forțele armate în timpul războiului, și legea internațională privind 

drepturile omului, care urmărește cazurile de utilizarea forței, în special de către 

state, în afara contextului războiului. Atunci când sunt luate împreună, aceste 

trei corpuri de legi furnizează resurse impresionante pentru controlul utilizării 

dronelor letale. 

Dincolo de argumentele enumerate mai sus, legate de capacitățile 

tehnologice care pot fi încorporate dronelor, cei doi autori mai numesc câteva 

elemente care fac ca puterile militare să mizeze atât de mult pe aceste 

echipamente. Dronele sunt preferate uneori în locul aeronavelor, a rachetelor de 

croazieră sau a echipelor operațiuni speciale pentru că: sunt mai ieftine, 

tehnologia încorporate permite atacarea unor ține care altfel ar putea fi imune la 

atacuri, având în vedere că pot urmări și survola ținta ore în șir până la atacul 

propriu-zis, atacurile cu drone duc la mai puține daune colaterale (dar așa cum 

am arătat mai sus, acestea nu lipsesc cu desăvârșire) și, probabil cel mai clar 

argument, nu expune personalul militar, operatorii de arme, la pericolul de a fi 

captrat sau chiar ucis. 

Însă riscurile nu sunt puține și deloc de ignorat. Buchanan și Keohane 

identifică, așa cum am mai menționat, trei riscuri majore: (1) încălcări ale 

suveranității prin incursiuni neautorizate pe teritoriul altui stat, (2) utilizarea 

excesivă a dronelor în scopuri militară, încurajată în special de costurile mai mici 

ale acestor echipamente și de riscul redus pentru personalul militar, (3) 

încălcarea cu o mai mare ușurință a principiului discriminării.21 

                                                           
21 Idem p.23 
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În final, indifierent de evoluția dezbaterilor din jurul reglementării acestor 

tehnologii sau de evoluția tehnologiilor în sine, devin tot mai clare schimbările 

pe care acestea le impun în noua ordine mondială, în lupta pentru putere. Fie că 

vorbim de inteligența artificială (AI), deep learning (DL), machine learning (ML), 

robotica, utilizate în domeniul militar sau de ideea de de război cibernetic, 

obervăm că, așa cum susține și co-fondatorul neoliberalismului, Joseph S. Nye, 

ideea de capacitate militară, armata, nu mai poate fi considerată așa cum susține 

realismul clasic, ca fiind principalul fundament al puterii. Viitorul puterii22, este 

unul controversat, surprinzător de vag și de greu de măsurat, după cum explică 

Nye, și ar putea să aparțină celor care mizează pe nonile tehnologii. 

                                                           
22 Nye, Joseph S. Viitorul puterii, Polirom, București, 2016, 52 
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Abstract: This paper takes over the concept of "creative city", a concept theorized by 

Charles Landry and Franco Bianchini in 1995; after a short diachronic approach, the crisis 

of the city is briefly analyzed in a traditional way (space of industrialization, of commercial) 

that requires the reinvention of the relation to the urban topos. The case study applied to the 

urban life of Cluj is corroborated with the strategy of the three "T's" (Talent, Technology, 

Tolerance - Richard Florida) and follows three axes: the development of facilities for the 

"creative class"; ensuring a tolerant, open, eclectic atmosphere; improving the urban 

structure. The premise is that the development of Cluj as a creative city is more of a façade 

(“surface level”, axis I) than a sustainable development “of depth” (axis II and III). The 

comparison of the strategies for “European Capital of Culture 2021” (Cluj-Napoca, 

respectively Timișoara) punctually supports the intuition that - for the time being - the city 

of Cluj-Napoca manifests itself as a more “creative” city; therefore, its organic development 

requires a holistic and creative vision that highlights the “DNA” specific only to it. 

Otherwise, instead of the feeling of belonging to the "treasure city", the inhabitant will 

remain only with the illusion of hedonism, of living in a city defined by a real estate and 

economic "boom" (which made some, unjustifiably, label it as a "Silicon Valley") or - even 

sadder - with the feeling of alienation. 

Keywords: creativity, creative city, artist, Landry and Bianchinni, hedonism 

 

1.Preliminarii 

Secolul XX-lea stă sub „umbrela” baudelairiană a artistului 

autoconstruindu-se conștient, reinventând sinele şi canoanele esteticului. 

Lumea artei are și ea de ales între a rămâne un domeniu autosuficient sieși, 

impenetrabil, deschis doar inițiaților – elite (chiar dacă își acceptă cu 

maiestuozitate marginalitatea, se autoexclud din „jocurile” realității) sau a 

reitera ipostaza artistului angajat, rescriind proiectul mesianismului romantic de 

                                                           
 Drd. Şcoala Doctorală „Istorie. Civilizaţie. Cultură” UBB, Cluj-Napoca, cda la Universitatea de 

Medicină „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca; coordonator: prof.univ.dr. Dan Eugen Raţiu Facultatea de 
Istorie şi de Filosofie UBB (în urma cursului facultativ „Condiţia artistului în societatea contemporană”). 
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factură pașoptistă/hugoliană. Însă angajamentul tipic secolului al XIX-lea nu mai 

păstrează același postulat demiurgic în secolul al XXI-lea, căci, în „economia de 

piață”, artistul devine „worker”, „ouvrier” în paralel cu mercantilizarea artei 

sale pentru succes pecuniar. Totul se încadrează într-un lanț al productivității 

creative, extins la scară globală, așa cum creativitatea devine un deziderat al 

vieții urbane: artiștii sunt chemați să salveze orașele din criză (viziunea lui 

Florida) sau să câștige competiții prin ineditul viziunii creative articulate organic 

pe specificul urban. Inclusiv termenul de „artist” se pulverizează, apărând mii 

de variațiuni: pot deveni artişti un gravor, un om din advertising, un IT-ist, un 

fotograf, un scenograf, un curator de expoziție sau un designer. Conform 

elanului avangardist de secol XX, conceptul de „creativitate” se extinde în 

domenii precum știință, publicitate și comunicare, organizare și management al 

afacerilor, subculturi tinere, mișcări colective1.  

 

2. Orașul ca topos  

O scurtă incursiune poate surprinde ocurențele ideii de „oraș”: între 

perspectiva utilitar-funcțională și cea idealist-utopică, de-a lungul timpului s-au 

vehiculat câteva paradigme filosofice, arhitecturale, artistice, care au conferit 

țesutului urban anumite particularități2. Astfel, un prim model în descendență 

platoniciană și aristotelică este cel al orașului simetric, ordonat, respectând 

exigențele prioritare (apărare, igienă, circulație, specializare a funcțiilor 

urbane)3. La antipod, se poate cita - în concordanță cu izvoarele antice -, 

propunerea pe care arhitectul Deinocrates din Rhodos i-ar fi făcut-o lui 

Alexandru cel Mare: sculptarea statuii acestuia direct în stâncile Muntelui Athos, 

astfel încât în mâna întinsă a colosului să se poată construi un oraș - cel mai 

fantezist plan urbanistic (poate azi s-ar numi „oraș creativ”...). Orașul roman se 

bazează pe principiile urbanismului grec, dar include aspectul ritualic, sacru, 

fondator4: noua așezare impunea atragerea bunăvoinței zeilor, nu doar uzanțe 

pragmatice. În perioada medievală, așezările urbane au pierdut din 

complexitatea funcțională (politică, administrativă, militară, economică) a 

orașului roman şi se restrâng la reședințe episcopale, regale și/sau feudale. În 

Quattrocento, așa cum relevă tratatele de arhitectură, țesutul urban trebuie să 

permită fuzionarea construcției arhitectonice cu semnificațiile ei politice - și apar 

cele mai pasionale apologii ale orașului-stat, care se afirmă la Florența. Umaniștii 

                                                           
1 Cele șase zone stabilite de Alberto Melucci în Creativitá: miti, discorsi, process, 1994 apud Landry și 

Bianchini, The Creative City, p.20. 
2 Cf.Grigore Arbore, Cetatea ideală, București, Meridiane, 1978, passim. 
3 Id., ibid., p.16. 
4 Cf.ritului de fondare a Romei, așa cum l-a descris Plutarh în Viețile paralele. 
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își asumă misiunea de a construi imaginea orașului ca „organism funcțional, 

corespunzător în toate părțile sale unui ideal de societate umană”5 și reiterând 

principiile platoniciene. Aprofundând sensul textelor antice, mai ales al 

tratatului lui Vitruvius, „a construi înseamnă pentru ei a defini o ordine într-un spațiu 

și într-un timp anume”6. Modelul asocia, astfel, centralitatea cu poziția 

dominatoare a seniorului față de vasal. În plus, viziunea lui Francesco di Giorgio 

Martini aduce în prim-plan modelul antropomorfizat al orașului, model bazat 

pe organicitate7. Nu doar o delimitare clară și o grupare a clădirilor și a 

instituțiilor conform funcționalității comune sunt importante, ci și sinergia 

acestora8. Trecerea în revistă a concepției despre oraș trebuie să amintească și de 

conceptele de „cetate ideală” vs. „cetate utopică”, cel de-al doilea model 

diferențiindu-se de primul prin principiul egalității sociale. Dacă arhitecții 

renascentiști (Alberti, Filarete, Francesco di Giorgio Martini, Leonardo da Vinci) 

nu iau în discuție elementele conviețuirii umane, literatura denumită generic 

„utopică” va permite deschiderea discuțiilor urbanistice și edilitare în exteriorul 

paradigmei arhitecturale. Astfel, se propune un model nou de viață socială (prin 

Nicolaus Cusanus, prin Guillaume Postel, prin Pico della Mirandola, prin 

Campanella, prin Thomas Morus cu a sa „Cetate a Soarelui” etc.) din care derivă 

mitul cetății ideale. Cel mai clar exemplu de utopie propune o schemă 

urbanistică simbolică prin care să se proiecteze ideea de justiție socială (de 

exemplu, planul lui Dori este în formă stelară; Campanella împarte țesutul 

urban în șapte cercuri concentrice, corespunzătoare celor șapte planete). Odată 

cu Cinquecento, apar teoria orașului „ca o casă mică” și principiul comodității 

valabil pentru toți cetățenii, demonstrând – astfel – faptul că teoria arhitecturii 

se sensibilizează la problemele habitatului; ca o consecință firească, arhitectura 

militară și cea civilă se diferențiază, respectiv apare conceptul de „elasticitate” a 

spațiului urban – funcționalitatea sa rămâne, totuși, condiționată de funcția 

defensivă a zidurilor de incintă și arhitecții (precum Palladio, bunăoară) trebuie 

să lupte pentru a impune o viziune estetizantă, pentru că „în realitatea urbanistică 

a Renașterii, nu existau străzi concepute ca un tot unitar”9. Abia în secolul al XVI-

lea, se acordă o importanță tot mai mare perspectivei urbane, creării unui efect 

vizual. Transpare un drum inevitabil: de la cetatea ideală a secolului al XVI-lea 

                                                           
5 Grigore Arbore, ibid., p.31. 
6 Id., ibid., p.37. 
7 Apud.id., ibid., nota 68: „așa precum corpul are toate părțile și membrele cu măsură și grosime perfectă, tot 

așa în orașe trebuie să observăm edificiile”; p.155, nota 69: „piața mare și principală trebuie să fie situată asemenea 
ombilicului la corpul uman, în mijlocul și în centrul cetății”. 

8 Apud.id., ibid., nota 71, p.71. 
9 id., ibid., p.114. 
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la orașul fortificat (secolele XVI-XVII) și până la orașul baroc (ordonat în 

conformitate cu principiile carteziene), morfologia țesutului urban se osifică, 

planimetriile par simple jocuri mentale gratuite, artificiale, fără proiectare 

funcțională sau organică [cazul orașului sicilian Grammichele, complet distrus 

în 1693 de un cutremur, reconstruit ca un hexagon regulat, aplicat mecanic, fără 

a conta elementele constitutive ale realității urbane]. 

Analizând toate aceste modele, intersectate, reluate, suprapuse, 

dezvoltate sau restricționate, o istorie a urbanismului ar extrage concluzii 

interesante: orașul trebuie creat în raport cu realitatea, nu cu idealitatea, organic 

și pragmatic, nu utopic și matematic. O idee/o practică pe care o putem 

considera precursoare a politicilor identitare dezvoltate mai ales în secolul al 

XXI-lea este inclusă în relatarea lui Plutarh despre ceremonialul fondării 

orașului: după moartea lui Remus, Romulus cheamă mai mulți specialiști din 

Etruria pentru a face un ceremonial de legitimare a Romei10; în șanțul săpat 

rotund („mundus”), se depun bulgări de pământ aduși din localitățile de 

proveniență a fiecăruia; astfel, se construiește sentimentul de apartenență 

identitară comună și de solidaritate, acea „unitate în diversitate” care îi va face 

pe toți să apere centrul/vatra din rațiuni duble: este orașul lor, dar include și 

„rădăcinile” de unde au venit (care nu trebuie profanate). 

 

3. Criza orașului în secolul al XXI-lea. Orașul creativ  

Actualmente, se poate vorbi despre o criză a conceptului de „oraș”, în 

condițiile mutațiilor tehnologice, economice și financiare: dispar vechile 

industrii sau se mută în zone mai ieftine; orașele nu mai sunt esențiale pentru 

transportul și pentru distribuția mărfurilor sau pentru funcționarea fabricilor; 

pe piață apar și se cer noi produse/procese/servicii în concordanță cu explozia 

IT; anumite categorii sociale intră în umbră, iar altele sunt căutate (analiștii, 

programatorii, cei ce știu lucra cu datele/informațiile11). 

Totuși, Charles Landry și Franco Bianchini12 condideră că „istoric vorbind, 

creativitatea a fost mereu sângele vital al orașului.”13: pentru a funcționa optim, 

orașele au căutat și au aplicat mereu soluții inovatoare raportat la centrele de 

producție și de desfacere a mărfurilor. Dar creativitatea și inovația generate de 

tensiunea provocată de nerezolvarea unor probleme nu se raportează strict la 

domeniul economico-financiar. Deseori, au ridicat și probleme legate de 

                                                           
10 Apud. id., ibid., p.148, nota 10: cf.Plutarh, Viețile paralele, vol.I, București, Ed. Științifică, 1960. 
11  Cf.A.Anderson, Cities Within Cities în „New Scientist”, „The Future” Supplement, 15 oct.1994, p.15. 
12 The Creative City, Great Britain, Demos, 1995. 
13 Op.cit., p.11. 
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conviețuire: ca „locuri în care etniile și culturile se mixează”14, acestea au declanșat 

interacțiuni care au dus la apariția de noi idei, de noi produse, de noi instituții – 

adică au fost un factor esențial de progres. Așadar, cei doi cercetători nu se 

îngrijorează și nu vorbesc în termeni de criză despre orașe (așa cum se întâmplă 

în cazul lui Florida), ci observă capacitatea așezărilor urbane de a se autoregla, 

de a se focaliza pe noi valori: „viitoarele competiții între națiuni, orașe și întreprinderi 

par să se bazeze mai puțin pe resurse naturale, pe amplasare sau pe reputație din trecut 

și mai mult pe abilitatea de a dezvolta imagini și simboluri atractive și de-a le proiecta 

efectiv”15. Este ceea ce susține și Peter Hall, semnatarul prefeței de la lucrarea 

citată: renașterea urbană (chiar economică), presupune accent pe zone anterior 

considerate în afara economiei „serioase”: CULTURA, DIVERTISMENTUL, 

SPORTUL, EDUCAȚIA16. Unele orașe vor deveni predominant creative; altele – 

predominant novatoare; unele vor avea idei de a-și rezolva problemele, altele 

vor aplica soluții și le vor „exporta” către alții17. Mai trebuie spus faptul că 

inovația se poate manifesta pe trei axe: cea culturală, cea tehnologică, cea 

urbanistică și toate cele trei conferă sustenabilitate18.  

 „Interesul nou și crescut pentru inserția spațială a creativității”19 se încadrează 

în ceea ce Richard Florida numea „etos creativ”20, în paradigma capitalismului 

cognitiv-cultural de care vorbește Allen J. Scott21. Schimbarea de percepție 

pleacă încă de la Becker (care viza creativitatea ca instrument și ca parte a 

industriilor culturale22); iar David Harvey susține faptul că „esteticul vine să 

înlocuiască eticul în proiectarea urbană contemporană” [s.n.]23. Și Pratt remarcă 

această reorientare surprinzătoare (trecerea prin diacronie a noțiunii de „oraș” 

nu a sugerat o dezvoltare firească în direcția orașului creativ): „orașele creative au 

ceva în comun: acestea sunt politici instrumentale care încearcă să folosească „cultura” 

sau „creativitatea” pentru a atinge anumite scopuri „nonculturale”24. Astfel, mizele 

ascunse ale orașului creativ se pare că rămân cele pecuniare; această orientare 

(„mercantilizare” a culturii și a creativității) a fost remarcată și criticată și de alți 

                                                           
14 Id., ibid., p.11. 
15 Id., ibid., p.12. 
16 S.n.; Id., ibid., p.7. 
17 Cf. Andy Burnett, apud Id., ibid., p.20. 
18 Id., ibid., p.7, prefața lui Peter Hall. 
19 Rațiu, Dan-Eugen, Orașul creativ și artiștii: natura și sursele creativității urbane, p.134. 
20 În lucrarea sa The Rise of the Creative Class; ulterior, teoriile sale și-au mai diminuat din influență, 

chiar el recunoscând limitele teoriilor susținute în această lucrare. 
21 Noua versiune a capitalismului: activitatea productivă implică tehnologia digitală, organizarea 

flexibilă, dinamica aglomerării urbane. Apud Rațiu, op.cit. p.134 ş.urm.; 
22 Cf.Art Worlds, 1982. 
23 Cf.The Condition of Postmodernity, Oxford, Blackwell, 1990, p.102, apud Landry și Bianchini, op.cit., p.12. 
24 Apud Rațiu, op.cit., p.138. 
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autori precum Jamie Peck25, Jim McGuigin26 sau Tay; fără o dezvoltare de 

profunzime (doar punând accent pe nivelul de suprafață - atractivitatea), orașul 

creativ nu se va dezvolta durabil, ci problematic prin dificultatea sustenabilității 

economice și sociale; apariția gentrificării și a dizlocărilor umane; problema 

identităților locale și a practicilor de excludere. 

Hedonismul pare a rămâne principala valoare a societății actuale27, chiar 

dacă Florida susține că sunt depășite cele două modele (etica hedonistă, a 

plăcerii, și cea burgheză, a conformismului); se manifestă stiluri creative de 

viață, definite prin flexibilitate și prin hipermobilitate, dar și prin lipsa 

sustenabilității (instabilitate, nesiguranță a traiului, precaritate). Astfel, o cultură 

a creativității se dezvoltă în paralel cu o cultură „a incertitudinii”. Teoria centrală 

a lui Florida susţine ideea că există „o clasă creativă”: artiști, ingineri, savanți, 

educatori, arhitecți, scriitori etc., capabili să confere unor arii urbane 

dezavantajate un „boom” al dezvoltării, dacă edilii orașului au o strategie 

creativă pentru a-i atrage spre zonele defavorizate. Revigorarea poate fi doar 

aparentă și ineficientă pe termen lung pentru comunitățile locale: pe de-o parte, 

simt „infuzia” de viață urbană; pe de altă parte, trăiesc și mai acut sentimentul 

neadaptării: cresc prețurile, manifestările artistice atrag și agenți economici care 

creează locuri de muncă (însă au nevoie de personal specializat, adus din 

exteriorul comunității locale etc.). Sunt doar două din fenomenele ce se 

manifestă ca „the dark side of the city”. Însă pot fi amintite și altele28: divizarea 

socială și profesională între actanții urbani (accentul pus pe clasa „boemă” și pe 

tineri, ceilalți rămânând exteriori revigorării urbane); alienarea (cresc 

fenomenele negative: criminalitatea, vandalizările, insecuritatea); insatisfacția în 

raport cu mediul urban (aglomerația din trafic, lipsa infrastructurii pentru 

multitudinea de mașini, mall-urile ca ofertă de „shopping”), mobilitatea prea 

mare a unor categorii social-profesionale în raport cu minima mobilitate a altora 

(astfel, tinerii caută mereu joburi mai bine plătite; cei angajați în IT, în 

management, în business, în marketing vor avea drept scop avansarea în 

carieră); diminuarea identității locale (numărul mai mare de 

„imigranți”/„nelocalnici”, politica serviciilor civile și a companiilor private de-a 

împiedica stabilirea angajaților de valoare într-un anumit loc – mai ales a 

experților). 

                                                           
25 The Creative Fix, 2007. 
26 Neoliberalism, Culture and Policy, 2005. 
27 Cf.D.Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, 1976. 
28 Cf.Landry și Bianchini, op.cit., pp.12-16, passim. 
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Consider că aceste fenomene urbanistice negative încep să se manifeste și 

în Cluj-Napoca: „boom”-ul dezvoltării unor industrii și al anvergurii unor 

festivaluri devenite „brand” al orașului, insistența de-a intra/participa la 

competiții de tip „capitală a ...” sau de a fi integrat în tot felul de rețele cu orice 

preț (de exemplu, în rețea de orașe „refill”) conturează o tendință îngrijorătoare: 

toate manifestările gen „oraș creativ” sunt de suprafață, iar „nivelul de 

adâncime” (sustenabilitatea, politicile culturale, inovația urbanistică) nu este 

luat în considerare, deși „practica orașului creativ nu este (și nu ar trebui să se 

limiteze) la divertisment, la profit și la dezvoltarea proprietăților, ci [...] să vizeze și 

identitatea comunitară, apartenența socială și un sentiment mai profund al locului”29. 

În goana după spectacol și după câștigul financiar facil, stakeholderii clujeni 

evită raportarea la locuri și la comunități viabile - articolele de presă atrag atenția 

asupra Federației „Share”, partener al festivalului „Untold” 2015, dat în judecată 

de peste 10 parteneri pentru neplată (în ciuda sumelor fantastice câștigate); 

articole din 2017 atrag atenția asupra ilegalității finanțării unor festivaluri (care 

au deja profit) și din bugetul primăriei etc. 

În acord cu „harta culturală a lumii” constituită de către Ronald Inglehart 

și de Christian Welzel (1995, worldvaluessurvey.org.), în România încep să se 

manifeste timid transformări de ordin axiologic: valorile seculare (ca rațiune, 

umanism, toleranță) în loc de cele tradiționale (religie, familie, mândrie 

națională, ascultare); valorile de autoexprimare (participare la deciziile 

economice și politice, protejarea mediului, nondiscriminarea) în loc de valorile 

de supraviețuire (siguranță fizică, socială și materială). Orașul analizat rămâne 

– se pare – fixat pe primele opțiuni. Semnalul de alarmă privind lipsa de 

sustenabilitate este – deja – formulat și prin voci publice mai mult sau mai puțin 

avizate: „Transilvania Report” ia în 2015 interviuri unui număr de 38 de tineri 

clujeni (din cele mai diverse domenii de activitate). Mulți deja identifică 

elemente negative în Cluj (trafic, aglomerație, lipsa infrastructurii, a spațiilor 

verzi, a coerenței manageriale, prea multe festivaluri, lipsa integrării studenților 

străini în comunitatea studenților clujeni, distrugerea farmecului unor locuri 

emblematice precum Piața Muzeului prin apariția teraselor etc.). Psihologul 

Daniel David susține și el30: „O țară care nu are cel puțin 4-5 universități de tip world-

class riscă să ajungă o colonie tehnologică”; cu alte cuvinte, este importantă 

finanțarea cercetării în universități, angajarea mai multor cadre didactice (chiar 

și din străinătate) şi „exportarea” de idei creative. 

 

                                                           
29 Rațiu, op.cit., p.132. 
30 Articole de Ruxandra Hurezean în Transilvaniareport.ro, 26 iunie 2019. 
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4. Studiu de caz 1: Cluj-Napoca – oraș creativ?  

Richard Florida s-a impus în spațiul american nu doar prin teoria „clasei 

creative” (ca o forță urbană de anvergură), ci și prin strategia celor trei T 

(Tehnologie, Talent, Toleranță), care se susține pe trei axe: I. Dezvoltarea 

facilităților prețuite de „clasa creativă”; II. Asigurarea unei atmosfere 

predominante de toleranță, de deschidere și de diversitate; III. Îmbunătățirea în 

continuare a structurii urbane. Acestea mi se par trei elemente viabile care por fi 

utilizate ca o grilă de interpretare/analizare a orașului Cluj-Napoca – luând ca 

marjă temporală ultimii cinci ani (2014-2019) și vizând acțiunea decizională a 

administrației locale, respectiv parteneriatele cu ceilalți stakeholderi. 

I.În primul rând, dezvoltarea facilităților prețuite de clasa creativă este o 

prioritate clară a strategiei administrative clujene. Ceea ce se numește generic 

„street-level-culture” se manifestă, chiar augmentat, mai ales prin cafenele, prin 

bistrouri și prin restaurante (concentrate în zonele pietonale din centrul istoric – 

Piața Unirii, Piața Muzeului, strada Potaissa, strada Eroilor cu promisiuni și 

discuții de a se reamenaja pietonal și strada Mihail Kogălniceanu). Sufocând 

zona, terasele atrag cetățenii, deşi este dificilă o identitate vizuală personală; 

există un conglomerat de mese, de scaune și de clienți integrabili unei atmosfere 

vibrante și cu accente hedoniste. Da, și pe Champs-Elyssée-ul parizian există 

această țesătură stradală, dar pe un bulevard cu trotuare foarte generoase, astfel 

încât trecătorii nu fac slalom printre consumatori, printre biciclete și bănci. 

Muzicienii stradali – care dau și ei un aer boem – apar sporadic, mai ales la 

intersecția unor străduțe intens circulate pietonal (Eroilor, Bolyai, Iuliu Maniu/6 

Martie, spre Sora, spre casa Matei Corvin). Instrumentiștii de toate vârstele și 

categoriile sociale, etnice, profesionale se conturează la limita legalității: 

vârstnici cu vioară, tineri artiști cu chitară sau cu tobe, rromi cu acordeoane. 

Trebuie amintite și spațiile hibride, gen librărie-ceainărie (formula cea mai de 

succes fiind Cărturești) sau cafenea-mică scenă-spațiu pentru cenaclu literar (la 

Insomnia), sau librărie-spațiu pentru activități nonformale (Librarium, 

Bookstory). Cea mai mică/cochetă galerie de artă este pe o străduță, aproape de 

Piața Muzeului și prin ușile de sticlă transparentă se vede doar o cameră care 

este transformată în spațiu expozițional pentru câteva lucrări de artă 

contemporană (Galeria „Invitro” de pe str.F.D.Roosevelt la care, în 2019, expune 

Ștefan Ungureanu „Bau!”). Coborârea artei/culturii în stradă poate lua forme 

diverse, surprinzătoare, spectaculoase: de la Festivalul Luminilor (din Parcul 

Central) cu jongleriile de foc la „Jazz in the Park” – concerte în aer liber, mai ales 

gratuite; de la festivaluri de anvergură (TIFF, Electric Castle, Untold) la soluții 
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creative regăsite în tot spațiul european (gen „Noaptea muzeelor”, „Ziua 

Porților Deschise”). 

O privire mai atentă (o posibilă mapare, o cercetare țintită pe această 

plasare spațială) ar releva, însă, cel puțin patru concluzii îngrijorătoare: 1. zona 

centrală este sufocată de manifestări de tip „street-level-culture”, în timp ce alte 

spații urbane generoase rămân neconectate. Există tentative timide de a crea poli 

de atracție în cartiere, doar cu ocazia unor manifestări de amploare: în cartierul 

Mănăștur („La Terenuri”, „La Colina”), în cartierul Grigorescu (pe malul 

Someșului – proiecții TIFF în aer liber sau la Liceul „O.Ghibu” – Ghibstock, 

debutat prin 2011 ca un proiect nonformal al Clubului „Impact” al școlii), în 

cartierul Gheorghieni (baza de agrement), în cartierul „Între lacuri” lângă Iulius 

Mall (de exemplu, o scenă plutitoare din PET-uri reciclate, pe care s-au dat 

concerte gratuite în 2015 în cadrul „Capitalei Europene a Tineretului”). 2. 

gratuitatea acestor manifestări este îmbucurătoare pentru publicul larg, dar pe 

termen lung este păguboasă pentru instituțiile culturale și pentru atitudinea 

civică. Este suficient să participi la „Noaptea Albă a Muzeelor” ca să fii 

impresionat de câtă lume năvălește la Muzeul de Artă, de pildă; să auzi toate 

observațiile (făcute cu un ochi „critic”) despre starea muzeului. Însă același 

muzeu, deschis șase zile din șapte, dar care impune un bilet cu un preț modic, 

este vizitat sporadic și doar la evenimente conexe (lansări de carte, expoziții 

temporare, conferințe care însuflețesc spațiul ofertant). 3. Accentul pus pe 

domenii precum „cultură”, „divertisment”, „sport”, „educație” este lăudabil, 

dar poate fi „tricky” (înșelător). Construirea unor zone de fitness și de recreație 

activă (piste de alergat și de biciclete, punerea unor aparate de sport în spațiul 

verde – zona Parcului Central) se suprapune acelorași zone utilizate pentru 

„cultură” și pentru „divertisment”. Toate spectacolele Filarmonicii clujene și 

majoritatea celor de operă desfășurate în aer liber sau în spații nonconformiste 

(la Iulius Mall, pe Cetățuie, în curtea Muzeului de Artă) sunt savurate de public, 

dar situația acelor instituții – rămasă de ani buni fără un sediu stabil – este în 

continuare incertă. Proiectul Centrului Cultural „Transilvania” (amplasabil în 

zona fostelor instituții militare de pe Bdul 21 Dec.1989) trenează de aproape zece 

ani. Prin urmare, natura endogenă a dezvoltării urbane, organicitatea31, nu 

atragerea anumitor categorii – hackeri, skateboarderi, gay, boemi, gameri – ar 

trebui să primeze. 

II. În al doilea rând, pentru un oraș creativ este importantă și a doua axă 

strategică, de asigurare a unei atmosfere predominante de toleranță, de 

                                                           
31 Rațiu, op.cit., p.143. 
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deschidere și de diversitate. Efectul imediat este, bineînțeles, atragerea altor 

membri ai clasei creative (consideră Florida). Se creează o rezonanță dinamică, 

pentru că se manifestă valori comune, împărtășite, precum individualitatea, 

meritocrația, multiculturalitatea/interculturalitatea. Trebuie făcute două 

precizări terminologice. Pe de-o parte, termenul „diversitate” este suprautilizat, 

aproape golit de semnificații: aria lui semantică trimite spre elementele de 

„suprafață” ale culturii – varietate, forme eterogene, eclectism. Mai relevante ar 

fi conceptele de „convivialitate” și de „camaraderie”32: conviețuirea categoriilor 

urbane și întrajutorarea ar contribui la sustenabilitatea unui oraș creativ; 

„diversitatea” este doar un aspect al orașului care se observă ușor. Pe de altă 

parte, teoretic, „sună” foarte frumos această axă prioritară; în practică, nu este 

suficientă garantarea accesului liber pentru toţi, ci crearea de „punți” de 

comunicare între actanți. Într-un oraș multicultural, multiconfesional, 

multietnic, identitățile hibride și multiculturalitatea pot deveni problematice. 

„Cheia”/precondiția rezolvării acestui aspect33 este trecerea de la 

multiculturalitate la interculturalism prin comunicare și prin crearea unei 

simbioze34. Dacă luăm exemplu inițiativelor cu țintă directă spre comunitatea 

rromani din zona Pata-Rât, abordarea este clar superficială și ineficientă: se fac 

acțiuni caritabile (donații de haine, de mâncare, de obiecte); li se construiesc 

condiții mai bune de trai; ONG-uri și voluntari desfășoară programe educative 

pentru copiii din respectiva comunitate. Și, totuși, nimic nu se rezolvă pe termen 

lung, pentru că nu există sustenabilitate în termeni de interculturalitate. Adică, 

membrii comunității nu interacționează decât cu cei implicați în proiecte sau cu 

publicul larg (în cazul unui spectacol). De pildă, pe strada Eroilor s-a deschis un 

centru comunitar pentru copiii din această comunitate, dar sunt doar ei implicați 

în programe educative; chiar dacă se manifestă toleranță și deschidere, 

acceptarea lor ca „voce” în comunitatea clujeană va mai dura. 

De aceea, ar trebui ca „participarea să fie mai mult decât un slogan” – o 

altă precondiție a orașului creativ, așa cum o formulează teoreticienii noțiunii35: 

există un întreg aparat al voluntariatului în orașul de pe Someș, dar rămâne doar 

un alt element „de suprafață”, câtă vreme nu creează sentimentul de 

„proprietate/apartenență”, o ipostază activ-participativă pentru a asuma mai 

ușor statutul de „stakeholder” și pe viitor. Încercările din Cluj-Napoca sunt 

timide: dacă la Festivalul Luminii, organizat de cercetași, voluntarii sunt 

                                                           
32 Id., ibid.. 
33 Cf.Landry și Bianchini, op,cit, p.29. 
34 Id., ibid. 
35 Id., ibid., p.30. 
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implicați în crearea lampioanelor de hârtie, în aprinderea candelelor, nu doar la 

strângerea resturilor, la marile festivaluri (TIFF, Electric Castle, Untold), elevii și 

studenții sunt „forță de muncă” și li se creează un fals sentiment de apartenență 

prin brățările gratuite și prin tricourile inscripționate. Dar ei nu își pot 

„apropria” nimic din designul manifestării. Pot, totuși, aminti inițiativa 

Asociației „Cluj-Mănăștur ” de-a construi în zona canalului/pârâului din 

Mănăștur o pasarelă de lem care răspunde nevoii comunității de a traversa de 

pe-un mal pe altul fără ocol. Faptul că riveranii s-au implicat ad-hoc în fixarea 

platformelor de lemn, în împodobirea „podului” pentru inaugurare susține 

nevoia de participare a fiecărui cetățean. Proiectul implementat acum câțiva ani 

este viabil și azi: platformele de lemn nu au fost distruse, vandalizate sau furate. 

III. În al treilea rând, este importantă îmbunătățirea permanentă a 

structurii urbane pentru a se amplifica prestigiul și atractivitatea orașului în 

ansamblu. Intrând în polemică directă cu Richard Florida, Allen J.Scott36 

consideră că nu este o condiție necesară și suficientă doar atragerea oamenilor 

creativi. Această categorie – din păcate – preferă legături sociale superficiale, 

cvasi-anonimatul și un stil experiențial de viață. Or, Scott consideră că trebuie 

urmărită crearea unor comunități urbane viabile – ele se vor putea manifesta 

solidar, cooperând și implicându-se activ în viața urbană. Sinergia s-ar produce, 

atunci, în mod firesc: oameni din diferite domenii s-ar aduna împreună cu 

reprezentanții autorităților locale și cu reprezentanții comunității pentru a găsi 

soluții la aceeași problemă particulară. Este ceea ce se numește „using catalyst” 

în lucrarea de referință „The Creative City” – una dintre cele douăsprezece 

„chei”/precondiții ale unui oraș creativ37. Ca în „agora” ateniană, ideal ar fi ca 

locuitorii urbei să își facă „auzită” vocea, să își facă „simțită” prezența. Sporadic, 

există inițiative; uneori, se participă la ședințele primăriei. De exemplu, în luna 

mai a.c., proprietarii de pe strada Craiova au fost îndemnați printr-un comunicat 

pus de unul dintre ei pe porțile tuturor să participe în număr cât mai mare la 

ședința în care se discuta problema parcării a numeroase mașini pe respectiva 

stradă, blocându-se traficul și chiar accesul riveranilor. Alteori, inițiativa 

aparține primăriei: s-au organizat mese rotunde, pe cartiere, anunțate din timp, 

astfel încât oamenii să poată participa cu diferite soluții la problemele lor 

punctuale. Lăudabilă este și inițiativa bugetării participative din anul anterior, 

și implicarea clujenilor pentru a vota proiectul pe care îl vor aplicat/finanțat. 

„Capcana” acestei ultime soluții? Inechitatea – este ușor a vota electronic când 

ești familiarizat cu tehnologia, însă anumite categorii sociale și/sau de vârstă nu 

                                                           
36 Apud Rațiu, op.cit., passim. 
37 Landry și Bianchini, op.cit. pp.20-31, passim. 
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au acces sau nu știu să folosească acest sistem; pentru ei, ar fi trebuit lansate 

sisteme alternative de exprimare a unui vot/feedback. Altfel, 

segregarea/divizarea se produce foarte ușor și „vocea” comunității nu mai este 

reprezentativă, ci restrictivă (deși se trăiește iluzia „deschiderii” pentru toți). 

Dacă iau în discuție accesibilitatea orașului pentru persoanele în scaun cu rotile, 

problema devine și mai evidentă: a crea pante (ici și colo), a avea rampe mobile 

de acces, a oferi ajutor pentru a intra/ieși dintr-o clădire este o falsă senzație de 

rezolvare a problemei, căci persoana în cauză tot este dependentă. 

Accesibilitatea este reală atunci când și o persoană fără dizabilități, și o persoană 

în scaun cu rotile pot ajunge la fel de facil într-un loc, se bucură de aceleași 

libertăți (de pildă, accesul la grupul sanitar fără ajutor, autoservirea).  

 

5. Studiu de caz 2: Gândirea holistică – miză a orașului creativ  

În urma discuțiilor pe marginea dorinței Clujului de a fi/deveni un oraș 

creativ, rămâne valabilă întrebarea „ce nu funcționează?” sau funcționează, însă 

noi suntem prea critici și avem așteptări prea mari de la fiecare proiect... 

rezolvarea problemelor de trafic, de infrastructură, îmbunătățirea calității vieții, 

dispariția „peste noapte” a mâzgălelilor de pe clădiri, reducerea anxietății 

provocate de anumite manifestări care blochează/paralizează activitatea 

centrală a orașului – maratoane, raliuri, festivaluri... Landry și Bianchini susțin 

că tipul de creativitate cerut de secolul al XXI-lea diferă de ceea ce avea succes 

în alte perioade istorice (de pildă, Revoluția Industrială cerea o creativitate 

științifică). Ei demontează anumite „mituri” în raport cu creativitatea prin 

argumente raționale38: ● oricine poate fi creativ, se poate învăța acest „skill” (așa 

cum demonstrează E.de Bono prin lucrările sale „Serious Creativity”, „Gândirea 

laterală”), nu este o înzestrare nativă și atât; ● a fi rebel nu este o condiție 

necesară și suficientă pentru a fi creativ (caz contrar: japonezii); ● a avea o doză 

de „nebunie” poate ajuta în manifestarea creativă, dar nu este o condiție 

necesară; ● a fi inteligent nu implică neapărat a fi creativ, se pot ușor confunda 

cele două atribute, deoarece o minte inteligentă știe cum să combine, să găsească 

elemente surprinzătoare sau mai puțin evidențiate („o pseudocreativitate”). 

Definită actualmente drept o competență-cheie, transversală (cum o 

consideră legislația UE în domeniul educației), o capacitate ontologică și o 

„resursă” valoroasă a unei comunități, pentru creativitate, susțin ei, se cere o 

abordare holistică, astfel încât „artistul”/„creativul” să își asume o triplă 

ipostază: BROKER – NETWORKER - CONNECTOR. El poate corela diverse arii 

                                                           
38 Id., ibid., pp.17-20, passim. 
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de activitate, negocia ceea ce are de urmărit/atins, (auto)reglând mereu procesul 

și funcționa în logica de rețea – soluții găsite de anumite orașe pot deveni „marfă 

de export” sau devin și mai sustenabile în alte zone. 

Cred că, pe lângă o multitudine de obstacole pe care conturarea unui 

mediu creativ le are de depășit39, cea mai provocatoare cerință este această 

gândire holistică. Nu este suficientă preluarea ad litteram a unor soluții de succes 

și aplicarea lor asupra propriului țesut urban, comunitatea trezindu-se într-un 

veritabil „pat al lui Procust”. Într-o prelungire simbolică a noțiunii de oraș 

organic, antropomorfizat (așa cum a fost amintită anterior), așa cum fiecare om 

se individualizează prin ADN, așa și fiecare oraș este unic. De aceea, forțelor 

decizionale ale orașului (fie din sectorul administrativ, fie din sectorul privat, fie 

din sectorul voluntariatului) li se cer VIZIUNE și LEADERSHIP40; altfel, tot ceea 

ce propun, implementează şi cer altora devine haotic, incongruent, artificial și 

superficial. Este foarte incitant să descoperi într-un oraș o idee creativă și să îți 

dorești imediat să o aduci/aplici și la tine acasă... dar trebuie să se și potrivească 

într-o imagine de ansamblu (altfel, păcătuim – din nou și din nou – prin 

maioresciana „formă fără fond”). 

Acestea fiind zise, Landry și Bianchini trec în revistă41 o multitudine de 

idei creative, exemplificându-le prin experiența unor orașe de pe tot globul – 

funcționalitatea lor a depins, însă, de „mularea” pe realitățile și pe „nevoile” 

spațiului urban: nu ideea se proiectează asupra orașului, ci orașul generează 

soluția firească la problema observată. Altfel, repet, toate aceste strategii rămân 

ineficiente... Nu fac decât să le amintesc (deși ar fi interesantă analiza aplicării 

acestor soluții în spațiul urban clujean): 1.a remodela orașul din perspectivă 

urbanistică; 2.a-l „cosmetiza” ± a aplica iluzii optice; 3.a conecta vechiul și noul 

în mod armonios; 4.a transforma transportul în comun într-o experiență estetică; 

5.a miza pe pietonal; 6.a înfrunta/a fi pregătit cu soluții la capriciile vremii; 7.a 

valorifica specificul local; 8.a lua în considerare ideile tinerilor/copiilor; 9.a 

valorifica în mod creativ resursa temporală („shifting time”); 10.a „înverzi” 

orașul; 11.a crea ceva din nimic; 12. a transforma un punct „slab” într-un punct 

„tare”; 13.a crea momente memorabile în anumite spații; 14.a contura un 

„brand” al orașului; 15. a utiliza tehnologia pentru a crea conexiuni; 16.a evita 

separarea sectorului public de cel privat: 17.a da oamenilor încredere în ei, chiar 

dacă fac parte din categorii defavorizate, luptând cu prejudecățile; 18.a oferi 

                                                           
39 Id., ibid., p.25 și următoarele: responsabilitate; birocrație; lipsa managementului  pentru situații de 

criză printr-o anticipare/gândire predictivă; dorința de a obține rezultate rapide și vizibile imediat; 
patronajul; puterea de decizie aparținând doar anumitor categorii profesionale. 

40 Id., ibid., p.31. 
41 Id., ibid., pp.32-54, passim. 
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locuitorilor oportunitatea de a-și spune părerile cât mai des; 19.a monitoriza 

mereu progresul în direcția implementării conceptului de „oraș creativ”. 

Chiar dacă un oraș ar aplica toate aceste soluții, ele nu reprezintă o garanție a 

succesului ca oraș creativ. De ce? „Conceptul de sustenabilitate – afirmă cei doi 

cercetători pe al căror aparat critic mi-am construit eseul – este holistic și pretinde 

gândire laterală42 și muncă în echipă, ca o corporație”43.  

Îmi întemeiez această ultimă afirmație tot pe analiza unei situații asociate 

cu orașul Cluj-Napoca: faptul că în competiția pentru „Capitală Culturală 

Europeană 2012”, a câștigat Timișoara acest titlu (și, bineînțeles, fondurile 

aferente implementării proiectului: căci - trebuie să reamintesc – în acest secol al 

XXI-lea „cultura” și „creativitatea” devin instrumente atipice pe piața 

financiară44). Consultând cele două strategii, am putut observa diferența dintre 

o gândire holistică asociată unei viziuni generate organic de către specificitatea 

orașului și o gândire/viziune bazată pe „rețete” verificate, care au funcționat 

pentru anul 2015 („Cluj- Capitala Europeană a Tineretului”).  

Punctual, există câteva elemente prin care cele două strategii urbane 

diferă. 1.conceptul-cheie al strategiei: Timișoara propune sloganul „Luminează 

orașul prin tine!” – aluzie metaforică atât la momentul Revoluției din decembrie 

1989, „scânteie” pornită din acest oraș, cât și la istoricul urban asociat 

iluminatului stradal45. În schimb, Cluj-Napoca pleacă de la două slogane 

alăturate arbitrar – după părerea personală – „East of West” și „Servus!”. Poate 

intenția a fost să se realizeze o conexiune între cele două toponime ale orașului, 

dar nu s-a găsit elementul comun care să creeze „puntea” între conceptul de 

multiculturalitate și cel de confluență a culturii occidentale cu cea estică. În plus, 

niciunul din cele două concepte nu este strict un simbol identitar al acestui 

oraș/județ. 2.conceptul-cheie se corelează cu manifestările propuse: Strategia 

timișoreană câștigă coerență încă de la formularea manifestărilor, utilizând 

frecvent aceeași arie semantică: „Clarobscur”, „Peisaje de lumină”, „Lumină 

peste granițe”, „Orașul luminilor”, „Patrimoniul sub reflectoare”. Totodată, 

valorifică din plin așezarea într-o zonă transfrontalieră, gândind parteneriate cu 

țările vecine și cu comunitățile istorice sau mai noi ale orașului, adică se pune 

accent pe oameni (solidaritate, participare, sociabilitate). Pe când, Clujul include 

                                                           
42 Concept vehiculat de E.de Bono, desemnând capacitatea de a gândi mai flexibil. 
43 Id., ibid., p.45. 
44 Vezi nota 23 din lucrare și paragraful asociat acesteia – despre „mercantilizarea” culturii și a 

creativității. 
45 Cf.Historia.ro, articolul „Premierele Timișoarei”, acest oraș a fost primul oraș al monarhiei cu străzile 

iluminate cu lămpi  (1760), primul oraș al monarhiei habsburgice cu străzi iluminate cu gaz (1855), primul 
oraș de pe continentul european cu străzile iluminate electric prin 731 de lămpi (1884). 
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toate festivalurile de „brand”, insistă pe dezvoltarea culturală și pe reabilitări de 

puncte strategice sau pe construcții – toate puse sub „umbrela” foarte generoasă 

a culturii și a istoriei locale, dar fără a exista elementul care să le conecteze pe 

toate: reabilitarea unor repere istorice (Cetățuia, Turnul Pompierilor, Obeliscul 

Carolina, Statuia Ciumei, Someșul), amenajări pietonale (strada Kogălniceanu și 

Piața Unirii), construirea Centrului Cultural „Transilvania” (noul sediu al 

filarmonicii) și a Centrului European de Artă Contemporană (pentru a valorifica 

zestrea Școlii de Pictură de la Cluj, ai cărei reprezentanți de marcă sunt Adrian 

Ghenie și Ana Lupaș), implementarea unui Sistem Integrat de Comunicare 

Urbană (monitorizarea transportului în comun). 3.structurarea datelor, a 

obiectivelor, a resurselor: Claritatea din strategia timișoreană este mai evidentă, 

fără aglomerare cu scheme, cu statistici organizate diferit și cu utilizare de prea 

mult text în tabele. 4.stakeholderii: Timișoara evită să evidențieze nominal cine 

din administrația locală va participa, iar în raport cu instituțiile partenere, înșiră 

exact persoanele-resursă, experții. În schimb, Clujul înșiră generic partenerii, 

însă administrația locală este nominalizată clar (primar, viceprimar, prefect, 

președinte al Consiliului Județean), iar directorul Consiliului Director 

responsabil cu implementarea întregii strategii este primarul aflat în funcție. 

Acestea sunt doar patru dintre aspectele care justifică – la o primă lectură – 

de ce strategia timișoreană reprezintă exemplu de gândire holistică – bineînțeles, 

cu rezerva că un proiect bine scris și creativ este o condiție necesară, dar nu 

suficientă a succesului implementării. 

 

6. Concluzii  

Lucrarea de față se articulează pe trei elemente teoretice: „orașul creativ”, 

cele trei axe care dezvăluie cât de creativ este orașul și faptul că acest oraș nu 

trebuie să rămână la nivel superficial în manifestările creative (deși este foarte 

ușor să se cadă în capcana hedonismului și a câștigului financiar facil), ci să 

urmărească o dezvoltare durabilă, de profunzime. Aplicând aceste grile de 

analiză orașului Cluj-Napoca, se observă mai degrabă o accentuare a axei I 

(raportarea la „street-level-culture”), o limitare la divertisment și la profit, o 

aplicare a ideilor creative în mod procustian. Poate de aceea nu este deloc 

întâmplătoare trimiterea spre deviza din lumea romană, „panem et circenses” – 

foarte multe manifestări ajung să semene prin modelul ales (un festival care să 

adune un conglomerat uman), viața urbană este concentrată în zona centrului 

vechi, unde totul se rezumă la terase, uneori la spectacole pe scena în aer liber. 

Chiar dacă părerea personală este actualmente în nuanțe apocaliptice, în consens 

cu a multora dintre tinerii clujeni intervievați de Transilvania report („dacă nu 
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facem ceva, ne vom sufoca”), totuși cred că orașul de pe malul Someșului are 

capacitatea de a se autoregla în direcția potrivită, tocmai pentru că există o 

diversitate de stakeholderi: chiar dacă „vocile” privaților și ale administrației 

locale sunt mai puternice, cele ale asociațiilor, ale ONG-urilor, ale voluntarilor 

sunt focalizate pe dezvoltarea durabilă, pe crearea unor locuri și a unor 

comunități locale viabile. 

De aceea, aș încheia cu o poveste alegorică46, definind tocmai sentimentul 

apartenenței locale, al identității comunitare: Odată un turist a ajuns lângă o clădire 

care se ridica și, cuprins de curiozitate, l-a întrebat pe un muncitor: - Ce faceți aici? - 

Nu vezi? Duc piatră..., i-a răspuns acesta grăbit. Însă turistul a mai zăbovit și a insistat 

pe lângă un alt muncitor: - Ce faceți aici...? - Noi?... Construim o catedrală! 

Bineînțeles, la rigoare, ambele răspunsuri sunt corecte. Însă ce diferență 

de atitudine între cel care rămâne la nivelul simplului muncitor, care se 

raportează doar la el și la o muncă banală, și cel de-al doilea răspuns care 

dezvăluie o întreagă filozofie pentru „a fi parte din ceva mult mai înălțător”!... 

 

 

                                                           
46 Dan Roam, Pe spatele șervețelului, București, Publica, 2010. 
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Abstract: This study represents a modified chapter of my dissertation.The paper aims 

to emphasise the most important ceremonial moments that make up the custom of the wake 

in the traditional Romanian village of Orăștioara de Sus, and shed some light on the 

symbolism behind them. Through interviews with informants from the village of Orăștioara 

de Sus, the study reconstructs the main ceremonial moments that occur from the placing of 

the deceased in the coffin, until the day of the funeral, starting with the significance behind 

the wake and the origin of this custom and following in detail the two days of the wake, the 

specific traditions of each of the days, and the role of the family members in organizing the 

wake. An important disclaimer is that the interviews used for this paper have been taken 

between May and August of 2019, and the informants agreed on using their real names and 

personal data (such as age, profession etc.). 

Keywords: the wake, funerary customs, the wake games, oral history 

 

Priveghiul reprezintă obiceiul de a veghea persoana decedată înainte de 

înmormântare1. Acest obicei creștin are rolul ca, prin intermediul rugăciunilor 

preotului și a celor prezenți, sufletul celui decedat să fie iertat de păcate și 

pregătit pentru viața de apoi2. Despre originile acestui obicei creștin aflăm din 

lucrarea Înmormântarea și parastasele cuvenite, lucrare concepută ca un ghid cu 

întrebări și răspunsuri despre conduita creștinilor în cadrul priveghiului, 

înmormântării, parastaselor și semnificația obiceiurilor legate de decesul unei persoane: 

În vechime, după repausarea unui creștin, se adunau credincioșii în casa lui. Acolo 

săvârșeau rugăciuni sub îndrumarea unui Preot sau Diacon. Rugăciunile acelea durau 

și peste noapte. De aici își trage numirea de priveghi sau priveghere la morți3. 

Priveghiul are și scopul de a proteja răposatul de spiritele rele care s-ar putea 

                                                           
* Doctorand, Anul I, Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Coordonator: Conf. Univ. Dr. Constantin Bărbulescu, 
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. 

1 https://dexonline.ro/definitie/priveghi, accesat 17.02.2020. 
2 Nicodim Măndiță, Înmormântarea și parastasele cuvenite, Agapis, București, 2004, p. 14. 
3 Ibidem, p. 14. 

https://dexonline.ro/definitie/priveghi
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abate asupra lui. Cu toate acestea, obiceiul de a priveghea decedatul are și unele 

rațiuni practice, precum cazurile în care omul nu este cu adevărat mort, ci doar 

într-o stare care mimează moartea. În acest fel, dacă omul se trezește din acea 

stare, poate fi ajutat de cei veniți la priveghi4. 

Totodată, priveghiul reprezintă și cadrul în care apropiații defunctului vin 

să își ia rămas bun de la acesta. În funcție de context și de dorința familiei, 

priveghiul poate avea loc fie la casa decedatului, fie la casele mortuare. 

Priveghiul are loc după ce defunctul a fost îmbălsămat, îmbrăcat și adus fie 

acasă, fie la capelă și durează în situații obișnuite trei zile și două nopți5. 

Se cuvine să oferim câteva informații generale privind satul luat în 

discuție. Orăştioara de Sus este un sat cu un număr de 469 de locuitori6 care face 

parte din comuna cu acelaşi nume situată în partea de est a judeţului 

Hunedoara. Satul este şi reşedinţa comunei, aici fiind situate principalele 

instituţii ale comunei precum: Primăria, Şcoala cu clasele I-VIII, Dispensarul 

uman, Dispensarul veterinar, Postul comunal de poliţie, Căminul cultural şi 

altele. Comuna este alcătuită din opt sate care se încadrează în trei tipuri de 

aşezări: de luncă, situate pe cursul râului Grădiştei (locuitorii fiind numiţi şi 

„râureni”), de deal (locuitorii fiind numiţi şi „delureni”) şi de munte (locuitorii 

fiind numiţi şi „mărgineni”)7. 

Satul Orăştioara de Sus face parte din aşezările de luncă, iar ocupaţiile 

locuitorilor acestuia sunt creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor, 

şi cultivarea pământului, dar aceasta doar de subzistenţă. Comuna este 

cunoscută pentru faptul că teritoriul acesteia coincide cu capitala fostului Regat 

dac, Sarmizegetusa Regia, motiv pentru care o parte a locuitorilor comunei 

practică şi activităţi turistice8.  

 În ceea ce privește satul Orăștioara de Sus nu există o casă mortuară sau 

o capelă, după cum îmi mărturisea ʻnea Vasile: Acum noi deocamdată nu avem 

capelă. Mortul îl ține tot acasă la om, că n-are unde să-l ducă9. Iar cu toate că există 

planuri pentru o capelă, există o reticență mai ales în rândul oamenilor mai în 

vârstă față de depunerea decedatului la capelă, reticență motivată de 

atașamentul față de casă, considerată a fi munca de o viață și locul cel mai drag 

al oamenilor. 

                                                           
4 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români: studiu etnograficu, Editura Academiei Române, 

București, 1892, p. 193. 
5 Ibidem, p. 192. 
6 Cifră înregistrată în cadrul recensământului din anul 2011. 
7 http://comuna-orastioaradesus.ro/index.php?np=Comuna, data accesării 9.07.2018.   
8 Ibidem. 
9 Interviu cu Dunca Vasile, 50 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
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De asemenea, depunerea defunctului acasă are și rațiuni de 

funcționalitate, în sensul că cele necesare pentru priveghi nu trebuie mutate în 

altă locație, precum capela, după cum îmi povestea tanti Silvia: Apăi bătrânul ăla 

Viorel de a fost bolnav, i-au tăiat picioarele și după 6 luni a murit, avea copii în Spania 

care au muncit și au făcut case. Pe el l-a pus acolo la Moară, nu acasă. Apăi toată lumea 

a zis că atunci de ce au mai muncit la case. Apăi și eu am zis către fete (fiicele dumneaei 

– n.a.) să facă capelă cum o face, dar pe mine mă țineți aici (acasă – n.a.). Capela îi bună 

pentru cine nu are unde să-l ducă, dar îi mai bine acasă că nu umbli să duci la capelă 

vin-ars, suc, toate, când tu poți să te gospodărești la casa ta10. 

Durata priveghiului în Orăștioara de Sus este în mod obișnuit de două 

nopți și trei zile, în a treia zi având loc înmormântarea, dar există și cazuri în 

care această perioadă poate fi prelungită, cu precădere în cazul în care familia 

răposatului se află la o distanță prea mare pentru a ajunge în timp util la 

înmormântare: Se priveghează două nopți. Depinde ce rude are…Dacă are rude și-s 

plecate pe dincolo, pot fi și trei nopți, până când vin. Dar de obicei, două nopți11, spunea 

ʻnea Vasile.  

Exisă și cazuri în care priveghiul durează mai mult din cauză că persoana 

trebuie transportată la locul în care se desfășoară priveghiul: Două zile de priveghi 

e obligatoriu, dar la unii de sunt în altă parte și mor mai durează. Și se pregătesc oamenii 

cum pot, strâng ce trebuie pentru pomană12. Ca o altă excepție de la regulă, aș 

adăuga și faptul că depinde foarte mult de cauza morții persoanei respective, 

deoarece în cazurile în care se cere de către familie autopsia defunctului sau în 

cazuri în care sunt implicate autoritățile, începerea priveghiului poate fi 

amânată sau durata lui poate fi prelungită. Din discuțiile cu oamenii se pare că 

aceștia nu au cunoștință de astfel de cazuri în sat. 

Trebuie menționat că sunt cazuri în care evenimente neprevăzute pot duce 

la prelungirea priveghiului: Noi pe Mircea l-am ținut de duminică și până miercuri, 

da atâta o stat de fain de ziceai că doarme. Nu s-a putut c-o născut Nicoleta, iar Nelu 

(tatăl defunctului – n.a.) s-o dus atunci marți la ea la Hunedoara, c-o născut. Și atunci 

s-o amânat, dar n-am avut frigorifică, n-am avut nimic. Și el o fost gras, o fost mâncat, 

dar atâta o stat de fain de-ai zis că doarme. Numai înainte să vină popa o început să 

curgă o țâr de venin, de sânge, pe nas. Atunci i-am pus batista așa pe gură13, îmi 

povestea tanti Lidia despre priveghiul fiului dumneaei. 

                                                           
10 Interviu cu Lătărescu Silvia, 76 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
11 Interviu cu Dunca Vasile, 50 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
12 Interviu cu Muntean Rodica, 84 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
13 Interviu cu Romășan Lidia, 80 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
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Este bine știut în sat și faptul că la priveghi oricine își dorește să participe 

este bine-venit, cum îmi spuneau ‘nea Trandafir: Merge care vrea să meargă, 

oricine14 și tanti Lidia: Păi priveghiul se face în două seri. Vine lumea, neamuri, 

prieteni, colegi din toate părțile, vin și asistă, se uită la mort, șed15. Extrem de 

important este ca persoana decedată să nu fie lăsată singură până la 

înmormântare, chiar și în timpul nopții trebuie să fie cineva care să privegheze 

persoana decedată: Vin oamenii seara acolo și stau un timp și pleacă și alții vin dup-

aia și preotul vine seara la priveghi și face-o slujbă acolo și nu mai vine până la slujba de 

înmormântare. Tot timpul trebuie să stea să-l privegheze, nu-i bine să-l lași, așa zice. 

Dar la oraș când îl duci la capelă, cine mai stă noaptea acolo? Încuie și pleacă. Dar aici 

stau, cineva trebuie să fie în cameră cu omul16, îmi zicea tanti Septimia.  

Tot în acest sens se pronunță și ʻnea Vasile: În astea 3 zile și 2 nopți de 

priveghi la noi nu doarme o persoană niciodată. De exemplu eu dacă mă duc la vecinul 

la priveghi stau vreo două, trei ore, vine alt vecin și stă acela câteva ore, mai vine alt 

vecin și stă. Deci unul dintre vecini sau dintre neamuri nu doarme. Deci cineva trebuie 

să privegheze tot timpul și să schimbe lumina17 dacă se termină lumina și așa mai 

departe. Cineva trebuie să fie lângă el (lângă decedat – n.a.). Ori e o femeie mai în vârstă 

care nu poate face altceva decât să stea acolo sau orice vecin. Cineva e tot timpul lângă 

mort.18 Pentru că priveghiul are loc acasă în satul cercetat, acesta reprezintă un 

prilej pentru ca oamenii să-și satisfacă curiozitatea în legătură cu modul în care 

arată casa în care se desfășoară acesta: La noi aici se face acasă și-apăi omul mai vine 

și să vadă ce-i prin casă 19, îmi povestea tanti Silvia. O monografie a satului Ludeștii 

de Jos (sat care face parte din comuna Orăștioara de Sus, precum satul Orăștioara 

de Sus) menționează faptul că semnificația principală a obiceiului ca cineva să 

păzească decedatul în permanență este legată de faptul că acest lucru ar 

împiedica duhurile rele să pună stăpânire pe decedat și să îl transforme în 

strigoi20. 

Zilele de priveghi sunt esențiale pentru ca familia, deoarece ea se ocupă 

de detaliile înmormântării, să se ocupe de pregătiri precum cumpărarea celor 

necesare pentru slujba de înmormântare. Tot acum se tocmesc colacii și locul 

unde se va ține pomana de după înmormântare (în satul Orăștioara de Sus, deși 

                                                           
14 Interviu cu Muntean Trandafir, 48 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
15 Interviu cu Romășan Lidia, 80 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
16 Interviu cu Groza Septimia, 79 de ani, rezident în Orăștioara de Sus. 
17 Lumânarea. 
18 Interviu cu Dunca Vasile, 50 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
19 Interviu cu Lătărescu Silvia, 76 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
20 Maria Gridan, „Obiceiuri legate de viața de familie” în Avram Loleanu (coord.), Ludeștii de jos. 

Monografie, Karina, Deva, 2018, p. 167. 
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în trecut pomana de după înmormântare avea loc tot la casa decedatului, de 

curând există opțiunea de a ține pomana la o fostă brutărie din sat, devenită 

acum local pentru nunți, botezuri sau pomeni) și, bineînțeles, a groparilor, după 

cum mi-a povestit ‘nea Vasile: În ăstea trei zile și două nopți își adună omul tot ce are 

nevoie, mâncare, băutură, unde-și face pomana, tot absolut. No, ș-atunci se cumpără 

hainele, se cumpără oale la gropași. Gropașii în prima noapte de priveghi se tocmesc…La 

noi îngroapă oamenii din sat. Deci oamenii din sat nu plătesc la gropași21. 

Rolul de a pregăti mâncarea care se servește în timpul priveghiului le 

revine femeilor din casă sau, în cazul în care nu există femei în casa respectivă, 

femeilor din familie. Există o anumită ordine în ceea ce privește servirea acestor 

bucate, după cum îmi povestea doamna Claudia, gazda mea în satul Orăștioara 

de Sus: În zilele de priveghi se dau gogoși, în prima seară și în a doua seară cozonac și 

suc, apă, vin sau țuică. În timpul postului se servește vin și nu țuică22. Și tanti Silvia a 

menționat faptul că în prima seară de priveghi se oferă gogoși celor veniți pentru 

a priveghea: Pentru priveghi se pregătesc gogoși și a doua seară, că în două seri se face 

priveghi, se pune cozonac, se cumpără de la magazin23.  

Această ordine este dată probabil de faptul că gogoșile (făcute dintr-un 

aluat simplu, prăjit și pudrate cu zahăr) se pot pregăti într-un timp mult mai 

scurt decât cozonacul (pentru care este nevoie să fie preparată umplutura și e 

necesară o perioadă mai lungă în care să fie lăsat să dospească și să se coacă în 

cuptor), ceea ce este extrem de important deoarece la câteva ore după decesul 

unei persoane (după ce defunctul este pregătit pentru priveghi), sunt așteptate 

deja primele persoane în priveghi. În cazuri în care intervine lipsa de timp din 

varii motive se apelează la cumpărarea produselor: Trebuie făcute gogoși sau 

cumpărăm cozonac. Depinde dacă o murit așa de cu seară atunci repede luăm cozonac, 

dacă nu facem gogoși. Dăm suc și gogoși se dă în priveghe și prima și a doua seară24, îmi 

spunea doamna Mariana. 

Gogoșile, cozonacul, sucul, vinul și țuica sunt principalele produse care se 

consumă la priveghi și care se pregătesc pentru priveghi, însă acestea variază în 

funcție de timpul existent pentru efectuarea pregătirilor și de preferințele 

fiecăruia. Spre exemplu, mai pot fi servite și plăcinte care, similar gogoșilor, sunt 

pregătite tot din aluat prăjit, dar au diferite umpluturi (brânză sau gem) în 

funcție de perioada în care se desfășoară priveghiul (dacă este sau nu o perioadă 

de post). Cozonacul ocupă un rol central nu doar în cazul priveghiului, ci și în 

                                                           
21 Interviu cu Dunca Vasile, 50 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
22 Interviu cu Pascu Claudia, 31 de ani, învățătoare și fost rezident în satul Orăștioara de Sus. 
23 Interviu cu Lătărescu Silvia, 76 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
24 Interviu cu Muntean Mariana, 53 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
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cazul înmormântării și al pomenii, cum vom arăta ulterior. Fiind un desert 

specific Crăciunului și Paștelui, momente în care creștinii sărbătoresc Nașterea 

lui Iisus Hristos, respectiv Învierea lui Iisus Hristos, ambele importante 

momente de trecere și sărbători religioase, este de înțeles necesitatea acestui 

desert tradițional la fiecare dintre ritualurile legate de trecerea omului la cele 

veșnice. Rolul bărbaților în aceste pregătiri este mai degrabă de a face rost de 

cele necesare ceremoniei de înmormântare și pomenii de după aceasta, inclusiv 

tocmirea colacilor, a gropașilor și a locului unde se va ține pomana, unde este 

cazul. 

În desfășurarea priveghiului ocupă un loc principal activitatea de 

socializare a persoanelor prezente, fie ei vecini, rude, prieteni ai defunctului, 

activitate care constă în discuții despre viața și suferințele defunctului, modul în 

care a murit acesta, pregătirile pentru înmormântare și nu numai, după cum îmi 

spuneau doamna Claudia: Oamenii se adună la casa decedatului și se povestește de 

viața decedatului, asta se povestește și de pregătirile pentru înmormântare25 și ‘nea 

Emilian: Priveghiul se desfășoară în felul următor: în fiecare seară facem tămâiere, vine 

părintele, ținem o slujbă de iertare de păcate și îndepărtare a duhurilor rele și pe urmă 

urmează un pahar de suc, un cozonac și oamenii se adună și discută problemele și viața 

mortului: «Doamne vezi săracul că a trăit greu, a avut familie» sau alții au fost 

bogătași26. Un rol central în discuțiile din cadrul priveghiului îl ocupă detaliile 

legate de modul în care a murit decedatul, precum eventuale suferințe, vise 

premonitorii, mai ales când moartea este una subită. Tot‘nea Emilian mi-a 

povestit despre câteva motive apărute în vis, care ar putea prevesti moartea: În 

trecut persoanele mai în vârstă, prin visul care li se arăta pe timp de noapte, fiind 

credincioși oamenii, Dumnezeu îi trimitea în vis sau aducea semne prin cântarea ciovicii, 

ciovica care cânta, sau o mâță neagră care le trecea calea când pleca. Astea erau niște 

semne din bătrâni pe care oamenii, ei le puneau la suflet, și dacă li se întâmpla un deces 

sau ceva în familie rău, țineau cont de ceea ce au văzut sau auzit și ziceau: «Uite 

Dumnezeu mi-a arătat din timp!», sau prin vise. Am visat pe cutare, am visat noaptea 

fiind distracție și în schimb după distracție a intervenit înmormântarea, a murit cineva 

în familie, dar omul a ținut cont de aceste arătări27. Totodată, în sat există și concepția 

că cei care urmează să moară știu acest lucru, își presimt moartea, iar mărturiile 

în acest sens sunt destul de multe. Una dintre aceste povești îi apraține lui tanti 

Aurelia: Am avut aici un bătrân și o zăcut cam o jumătate de an. Și într-o bună zi m-

am trezit cu el: «Să stați astăzi pe-acasă, că eu mă duc!». O mai trecut un ceas, două, eu 

                                                           
25  Interviu cu Pascu Claudia, 31 de ani, învățătoare și fost rezident în satul Orăștioara de Sus. 
26 Interviu cu Dănescu Emilian, 64 de ani, paracliser în satul Orăștioara de Sus. 
27 Ibidem. 
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am râs. Și am văzut că numai o făcut cu mâinile și s-a dus aerul sus și o murit28. Și 

povestea lui ‘nea Marin confirm această concepție: Unchiul meu când o murit acum 

24 de ani, în ziua respectivă o fost pe câmp cu caii, cu căruța, nu știu ce a lucrat pe-acolo 

și pe urmă a venit aici în grădină, casa asta era ridicată și efectiv a înconjurat toată 

grădina. S-a dus acolo unde am un șopron mai mare, s-a uitat pe-acolo, s-a uitat prin 

casă peste tot, parcă-și lua «rămas bun!». S-a dus și la el, unde era locuința lui, și-acolo 

la fel: s-a dus în grădină, a intrat în grajd, s-a uitat la animale și când o fost înspre seară 

l-au dus la Urgență la Orăștie și înainte să intre în spital s-o proptit de zidul acela și-a 

murit în picioare, proptit de zid. Deci eu am impresia că se simte ceva, că așa-i dat, știi? 

El efectiv parcă și-a luat «rămas bun!»29. 

Un important moment al priveghiului este reprezentat de slujba realizată 

de preot, care are loc, în Orăștioara de Sus, seara, în a doua zi de priveghi: De 

obicei vine în a doua seară. Vine în a doua seară și face slujbă, vine preotul, cu diaconul, 

cu dieci, cu țarii și cu crâsnicul30, după cum îmi povestea ‘nea Marian.  

Slujba constă, în fapt, în citirea de către preot a rugăciunii Stâlpilor, după 

cum îmi spune părintele Mircea Sturza31, preot în satul Orăștioara de Sus și în 

satul Bucium: Păi, după ce-i adus acasă (decedatul – n.a.), se fac Stâlpii a doua seară de 

priveghi, pe urmă, ziua următoare, înmormântarea32. Din cele povestite de părintele 

Mircea Sturza și din discuțiile cu oamenii, această slujbă este singurul rol al 

preotului până la slujba de înmormântare: Și în a doua seară vine și popa, face slujbă. 

Numai într-o seară vine, în a doua seară. Vine, face slujbă, vine cu diecii cu crâsnicul33, 

povestea ‘nea Trandafir, iar tanti Septimia îmi mărturisea: Vin oamenii seara acolo 

și stau un timp și pleacă și alții vin dup-aia și preotul vine seara la priveghi și face-o 

slujbă acolo și nu mai vine până la slujba de înmormântare34. 

Despre slujba din cadrul priveghiului aflăm tot din lucrarea Înmormântarea 

și parastasele cuvenite: După vechea datină, la casa repausatului, Preotul citește Sfânta 

Evanghelie și Stâlpii; cântărețul citește Apostolul; paracliserul citește Psaltirea. În lipsa 

acestora se aleg dintre credincioșii care-s mai în etate, mai cinstiți, evlavioși care citesc 

mai clar cărți sfinte, alese, bune […] De asemenea, aceștia pot să citească și Psaltirea35.  

                                                           
28 Interviu cu Gridan Aurelia, 75 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
29 Interviu cu Urican Marin, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
30 Interviu cu Gridan Marian, 56 de ani, epitrop în satul Orăștioara de Sus. 
31 Interviu cu părintele Sturza Mircea, 64 de ani. Acesta a absolvit Facultatea de Teologie „Ilarion V. 

Felea” din Arad. A fost hirotonit în anul 1983 și a fost preot paroh în satele Vișca, Valea Poienii și 
Luncșoara (din comuna Vorța, județul Hunedoara). Din 2008 este preot paroh în satele Orăștioara de Sus 
și Bucium (din comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara). 

32 Ibidem. 
33 Interviu cu Muntean Trandafir, 48 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
34 Interviu cu Groza Septimia, 79 de ani, rezident în Orăștioara de Sus. 
35 Nicodim Măndiță, op. cit., pp.14-15. 
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Citirea Stâlpilor pentru cel decedat este un obicei prezent în toate părțile țării. 

Prin termenul de „stâlpi” sunt desemnate evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Ioan 

citite de către preot pentru sufletul decedatului, fiecare evanghelie fiind desemnată cu 

termenul de „stâlp”. În acest sens, o excepție de la regulă este reprezentată de Bucovina, 

unde prin termenul de „stâlpi” sunt desemnate Cele 12 evanghelii ale Învierii36. 

Oamenii mai în vârstă cu care am discutat, mi-au povestit faptul că o 

practică ce avea loc în tinerețea lor la priveghi, iar acum nu se mai păstrează, 

este jucatul jocurilor la priveghi. Desigur, având în vedere faptul că priveghiul 

reprezintă și un moment de socializare în care se întâlnesc vecinii din sat, rude 

ale defunctului și nu numai, se înțelege că jocurile la priveghi reprezentau o 

latură a funcției de socializare a priveghiului, care semnifica luarea în derizoriu 

a morții, cu scopul de a trece cu seninătate peste momentele tragice.  

Trebuie menționat, însă, faptul că astfel de jocuri aveau loc mai mult în 

cazul decesului unei persoane în vârstă, dat fiind faptul că decesul unei persoane 

tinere (în majoritatea situațiilor, neașteptat) are o încărcătură emoțională mult 

mai mare, după cum mi-a atras atenția tanti Silvia: La tineri e mai multă jale. Nu 

prea fac lucruri din astea să se râdă. La bătrâni se făceau jocuri din astea, dar la care erau 

tineri, nu. Că astea erau jocuri la care râdeai, te distrau37.  

Unul dintre aceste jocuri este Ineluș învârtecuș care reprezintă, după 

Dicționarul Explicativ al limbii române din 2009, numele unui joc de copii în care unul 

dintre jucători trebuie să ghicească la cine se găsește un inel care trece din mână în 

mână38. După o definiție mai veche dată de Dicționarul limbii românești din 1939 

Ineluș învârtecuș este: Un joc copilăresc care consistă dintr’un inel pe care-l transmit 

din mînă’n mînă, și unu trebuĭe să-l găsească după ce altu-ĭ zice: Ineluș învîrtecuș, Gîcĭ 

pe-al cuĭ deget te-am pus39. În lucrarea Înmormântarea la români, jocul este descris 

astfel: Inelușulu. De-a inelușulu sau inelulu, numit altmintrelea și de-a veriga, se joacă 

așa: se strângu mai mulți copii, uneori fete și feciori, la un locu și punându-se unulu 

dintre dânși cu fața la pământu, ceilalți înșirându-se împrejurul lui, pune fiecare câte 

unu degetu pe spatele celui ce stă cu fața la pământu. După acesta iea unulu unu inelu 

și umblându cu dânsulu de vro câteva ori pe deasupra degeteloru, îlu pune în urmă pe 

degetulu unuia și după ce l’a pusu dice: «Inelușu/Învârtecușu/ Pe-a cui degetuțu te-am 

pusu?»40. 

Jocul face parte dintr-o categorie a jocurilor de ghicit și mi-a fost descris atât 

de tanti Oprița, cât și de tanti Olivia. Tanti Oprița îmi povestea despre acest joc 

                                                           
36 Simion Florea Marian, op. cit, pp. 223-224. 
37 Interviu cu Lătărescu Silvia, 76 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
38 https://dexonline.ro/definitie/inelu%C8%99-%C3%AEnv%C3%A2rtecu%C8%99, accesat 9.03.2020. 
39 https://dexonline.ro/definitie/inelu%C8%99-%C3%AEnv%C3%A2rtecu%C8%99, accesat 9.03.2020. 
40 Simion Florea Marian, op. cit., p. 201. 

https://dexonline.ro/definitie/inelu%C8%99-%C3%AEnv%C3%A2rtecu%C8%99
https://dexonline.ro/definitie/inelu%C8%99-%C3%AEnv%C3%A2rtecu%C8%99
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următoarele: Mai demult era obicei de jucau ineluș învârtecuș, ghici pe ce deget am 

pus. Fiecare pune mâinile la spate și trebuie să ghicești pe al cui deget e pus (inelul – 

n.a.)41 iar tanti Olivia descria jocul astfel: Mai demult se jucau jocuri: se punea cineva 

jos și zicea «Ineluș, ineluș, pe-a cui mână am pus?» și acela trebuia să ghicească și dacă 

nu ghicea făcea mai o dată, mai o dată. Așa trecea mai repede priveghea, dar acum ăștia 

tineri nu mai fac așa42. 

Din această categorie a jocurilor de ghicit face parte și jocul Ghici?, despre 

care mi-a povestit tot tanti Olivia: Se juca și la Ghici: se punea un gonț43 (de către un 

jucător unui alt jucător – n.a.), un alt jucător mergea roată prin casă și trebuia să 

ghicească (cine avea bobul de fasole – n.a.) și unul mergea acolo și nu ghicea întotdeauna. 

Și dacă nu ghiceai stăteai în picioare, stăteai în picioare până ghiceai. Dup-aia puneai la 

altul (bobul de fasole – n.a.)44. 

Tot un joc de ghicit care se juca la priveghi era și Bâza care conform Micului 

Dicționar Academic din anul 2010 era un: joc de copii în care unul dintre parteneri, 

așezat cu spatele la ceilalți și cu o palmă trecută pe sub subsuoara brațului opus, trebuie 

să ghicească cine dintre cei care strigă «bâzz!» l-a lovit peste palmă45. Un joc 

asemănător acestuia apare și în lucrarea Înmormântarea la români cu numele de 

Clépșa și este descris astfel: De-a clépșa se joacă în modulu următoru: se punu mai 

mulți băieți într’unu șiru. Unulu dintre dânșii ține pe celu dintâi de ochi, iar altulu 

dinapoi îi dă o clépșă, adică o palmă peste spate. După ce a căpătatu clépșa îi dă drumulu 

și elu trebuie să caute pe celu ce l’a clépșitu, și de-lu găsesce îlu apucă de capu și-lu pune 

în locul seu, iar de nu-lu nimeresce mai capătă o clépșă, totu așa până ce nimeresce pe 

celu ce l’a clépșitu46. 

Despre acest joc mi-a vorbit tanti Silvia: Și tot așa era un joc Bâza, se puneau 

mai mulți roată și unul cu mâna din lături și trebuia să ghicească că care cum trecea îi 

trăgea câte-o palmă în mână. Și el nu scăpa de-acolo până nu ghicea cine o dat47. Un alt 

joc de care și-a amintit tanti Silvia că se juca la priveghi este un joc cu tăciunele: 

Agățau o ață de grindă și legau un tăciune aprins și băieții se-adunau roată pe lângă 

tăciunele acela și suflau. Care sufla mai încet îi venea tăciunele și-l ardea pe gură48. 

Un alt joc despre care se vorbește în legătură cu priveghiul este jocul Lapte 

gros, care conform Dicționarului de argou al limbii române din 2007 este un: joc 

                                                           
41 Interviu cu Muntean Oprița, 80 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
42 Interviu Bodea Olivia, 74 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
43 Bob de fasole, https://dexonline.ro/definitie/gon%C8%9B, accesat 9.03.2020. 
44 Interviu Bodea Olivia, 74 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
45 https://dexonline.ro/definitie/b%C3%A2z%C4%83, accesat 9.03.2020. 
46 Simion Florea Marian, op. cit., pp. 203-204. 
47 Interviu cu Lătărescu Silvia, 76 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
48 Ibidem. 

https://dexonline.ro/definitie/gon%C8%9B
https://dexonline.ro/definitie/b%C3%A2z%C4%83
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practicat de copii, asemănător cu capra, în care o echipă își ia elan și sare în spinarea 

adversarilor, care stau încovoiați unul în spatele altuia49. Despre acesta am aflat de la 

tanti Emilia: Noi ne jucam și lapte-gros când mergeam la priveghi. Când eram copii 

mici așa făceam, mergeam la priveghi la cine murea și ne jucam lapte-gros. Ce mai 

râdeam!50. Un alt joc descris de tanti Emilia era Moartea la geam, joc ce se desfășura 

astfel: Și se mai făceau și altele, de exemplu cu pânza de la mort se lega geamul și când 

trăgeai geamul de afară, ridica mortul mâna și ziceau femeile că scoală mortul51.  

O categorie aparte în jocurile de la priveghi mai este reprezentată și de 

jocurile cu tema dragostei, un astfel de joc fiind cel despre care mi-a povestit tanti 

Olivia: Mai jucau și cu sărutul: «Sucește –te purece!» și i se răspundea «Nu mă pot 

până nu se sărută cutare cu cutare». Și-apăi trebuia să stea ea să o pupe, că așa era jocul 

la priveghi. Dar asta unde nu erau oameni bătrâni și nu ne era așa jenă. Dar asta foarte 

demult, nu acum52. 

Și tanti Silvia mi-a povestit despre două astfel de jocuri: Alt obicei, acela-i 

mai urât: puneau pe câte unu pe scândură, pe loitră cum ziceam noi, pe timpuri mai 

demult când eram eu mică, puneau câte-un om pe loitră și patru îl duceau în casa unde-

i mortul. Și el era acoperit cu cojoc din ăla ciobănesc. Dup-aia îl întreba pe el: «Măi, cum 

o iubit cutare pe cutare?». Și-apăi depinde, făcea figuri acolo sub cojoc (imita un act 

sexual – n.a.). Se mai făcea: băgau cenușă în găleată și câte-o cârpă și un fecior la care 

nu-i plăcea că vorbește fata cu alt fecior și lui îi plăcea de ea, mergea cu cârpa aia și dădea 

pe feciorul ăla și-l stropea. No așa se făcea în nopțile de priveghi53. 

Semnificația obiceiului de a juca jocuri în timpul priveghiului ar fi faptul 

că aceste jocuri ar avea rolul de a „restabili echilibrul sufletesc”54 prin faptul că 

aceste jocuri ar reprezenta o ultimă instanță în care se mai „chefuiește” cu cel 

decedat55 . 

Aș spune că cel mai bine cunoscut obicei despre care mi s-a povestit este 

Obiceiul Bradului. Acest obicei presupune faptul că pentru cei din sat care mor și 

sunt necăsătoriți este tăiat un brad care trebuie, în principiu, să aibă tot atâția 

metri câți ani are persoana decedată. 

Majoritatea celor cu care am discutat s-au referit la cei necăsătoriți cu 

termenul de „tineri”, însă Obiceiul Bradului are loc chiar și la persoanele în vârstă, 

atâta timp cât sunt necăsătorite, după cum îmi povestea doamna Claudia: Dacă 

                                                           
49 https://dexonline.ro/definitie/lapte%20gros, accesat 9.03.2020. 
50 Interviu cu Muntean Emilia, 49 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
51 Ibidem. 
52 Interviu Bodea Olivia, 74 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
53 Interviu cu Lătărescu Silvia, 76 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
54 Maria Gridan, op. cit., p. 167. 
55 Eadem. 

https://dexonline.ro/definitie/lapte%20gros
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se întâmplă să fie decedatul mai tânăr, mă rog, necăsătorit mai degrabă și 70 de ani să 

aibă, se procedează altfel decât la cei căsătoriți. Deci la cei necăsătoriți, băieți și fete, se 

procedează diferit. La băieți se aduce un brad de către feciorii din sat, iar la fetele din sat 

se merge doar să cânte cântecul bradului. Din câte știu merg feciorii din sat să aleagă un 

brad care are metri apropiați de vârsta decedatului. Când ajung acolo au un ritual 

specific pentru când trebuie tăiat bradul. Nu trebuie tăiat cu drujba sau cu unelte din 

astea moderne, ci el este tăiat cu un topor. Dar nu oricare fecior taie bradul, ci pe rând 

toată lumea dă câte o tăietură până când bradul cade. Apoi este adus, în ultima vreme 

cu mijloace mai moderne, cu tractor sau mașină de exploatat lemn, dar înainte se aducea 

cu mâinile, și-l aduceau din vârf de munte pe brațe feciorii până la casa decedatului. În 

a doua zi de priveghi trebuia împodobit bradul cu batiste și cu panglică, după care în 

ziua cu înmormântarea se cânta cântecul bradului și se ducea (bradul – n.a.) la cimitir56.  

Și preoteasa, doamna Mioara, mi-a menționat acest obicei: Da, la băieții 

tineri se duce bradul și se cântă un cântec specific zonei, se aduce un brad, se 

împodobește. Câți ani are mortul, atâția metri trebuie să aibă bradul. Se lasă undeva în 

capătul satului, se împodobește cu panglici, se pune un clopoțel în vârful bradului, se 

pun baticuri. Și numai băieții tineri îl duc. Este un cântec specific al bradului care se 

cântă57, cu completarea domnului părinte: Un verș, așa îi spune, nu cântare, verș. 

Înainte de ziua înmormântării cu o seară înainte se aduce bradul din pădure, se taie de 

bărbați. Acuma la Bucium am avut un mort fulgerat la Grădiște. Chiar la mine în 

parohie a fost. A fost un băiat de 46 de ani de la Bucium. O dus bradul, l-au lăsat în 

capătul satului, l-au împodobit cu panglici, batiste și clopoțelul se pune în vârful 

bradului58. 

Cântecul Bradului, menționat mai sus, este interpretat de către un grup de 

fete atunci când feciorii ajung cu bradul la marginea satului59. Cu ajutorul lui 

tanti Oprița, care cunoaște repertoriul local pentru nunți și înmormântări, ne 

sunt accesibile versurile Cântecului Bradului: 

Brade încetinatu 

Ce vânt te-a bătutu 

De te-ai coborâtu 

De la munții ăi nalțiu 

De la ai tăi frațiu 

Pe crengi m-a bătutu 

Vântul cald de-aseară 

                                                           
56 Interviu cu Pascu Claudia, 31 de ani, învățătoare și fost rezident în satul Orăștioara de Sus. 
57 Intreviu cu preoteasa Sturza Mioara, 58 de ani. 
58 58 Intreviu cu părintele Sturza Mircea, 64 de ani, preot paroh în satul Orăștioara de Sus. 
59Maria Gridan, op. cit., p. 169. 
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Să cobor la țară 

Vântu înverșunatu 

Să cobor la satu 

După mine or venitu 

Hăi nouă voinicei 

Cu topoară miciu 

Toți or dat odată 

Și-am picat de vatră 

De-acolo m-or luat 

Pe cale or plecat 

Într-una zicându 

Tot se înțelegându 

Cum or să mă ducă 

Ca să nu mă rupă 

Tot din mână în mână 

Jos să nu mă pună 

Tot din brață în brață 

Jos să nu mă lasă 

Brade încetinatu 

Nu fi supăratu 

Că pe tine te-om duce 

Până la o răscruce 

La lină fântână 

În mijloc de grădină 

La lina livade 

În mijloc de progade 

Și pe tine te-om pune 

La un cap de june 

Brade încetinatu 

Nu fi supăratu 

Că junele are  

Frați și surioare 

Veri și verișoare 

Și-o măicuță dulce 

Și-o veni la cruce 

Dimineața în zori 

Ziua de trei ori 

Toți or lăcrima 
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La cetina ta 

Și nu te vei usca 

Se cuvine să aruncăm o privire asupra repertoriul funebru, structurat în 

următoarele categorii: cântece rituale funerare, verșuri și bocete. În acest sens 

trebuie să menționez că din discuțiile privitoare la Cântecul Bradului avute cu 

informatorii, nu reiese că ar exista vreo delimitare între cântecele funerare și 

verșuri în concepția lor, ambii termeni fiind folosiți cu referire la versurile în 

cauză. În schimb, în concepția acestora, bocetele par a reprezenta fie actul de a 

plânge după cel decedat, fie versuri compuse pe loc și personalizate cu privire 

la viața celui decedat. 

În fapt, diferența dintre cântecul ritual funerar și bocet este aceea că, în 

cazul cântecului ritual funerar trebuie respectate versuri bine stabilite, iar în 

cazul bocetelor versurile pot fi personalizate în funcție de situația fiecărei 

persoane60. Totodată, diferența dintre cântecul ritual funerar, bocet și verșuri 

este faptul că ultimul abordează cu precădere teme creștine, pe când primele 

două abordează îngrijorările din viața de zi cu zi sau teme și motive ale naturii61. 

Astfel, în mod formal, Cântecul Bradului ar fi una dintre manifestările cântecului 

ritual funerar62. 

În ceea ce privește conținutul Cântecul Bradului, se observă că textul este 

conceput ca un dialog între două personaje: Bradul și personajul colectiv al 

feciorilor, care vin să taie bradul pentru a-l pune la capul celui decedat. Bradul 

spune povestea despre cum a fost tăiat și luat dintre „ai lui”, lamentându-și 

soarta iar feciorii îl asigură că nu are de ce să se îngrijoreze deoarece lacrimile 

rudelor celui decedat vor fi suficiente pentru a-l păstra veșnic verde.  

Personajul Bradului vorbește despre niște interdicții în cadrul versurilor: 

Tot se înțelegându/ Cum or să mă ducă/ Ca să nu mă rupă/ Tot din mână în mână/ Jos 

să nu mă pună/ Tot din brață în brață/ Jos să nu mă lasă deoarece Obiceiul Bradului 

presupune ca bradul să nu fie lăsat jos până nu este adus în sat, iar ruperea 

bradului ar prevesti faptul că următorul om care va deceda va fi tot necăsătorit, 

după cum am aflat de la doamna Emilia: Zice că dacă se rupe bradul mai moare 

cineva. Dacă se rupe bradul în timp de 6 săptămâni, va muri din nou un fecior sau o 

fată63. 

                                                           
60 Răzvan Brudiu, „Bocetul-practică paramisionară și emoție existențială în mediul tradiționalist 

rural” în Satul și spiritualitatea rurală: între tradiție și modernitate, vol. I, Reîntregirea, Alba Iulia,  Felicitas, 
Stockholm, 2019, p. 191. 

61 Ibidem, p. 195. 
62 Ibidem, p. 191. 
63 Interviu cu Muntean Emilia, 49 de ani, rezident în satul Orăștioara de Sus. 
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Este important să luăm în considerare semnificația bradului în acest 

context, pentru a înțelege mai bine obiceiurile legate de acesta. În primul rând, 

motivul bradului, unul central în mitologia populară românească, simbolizează 

nemurire și tinerețe veșnică, datorită faptului că nu își pierde coroana64. În al 

doilea rând, bradul este arborele care conform tradiției însoțește omul în cele 

mai importante momente: nașterea, căsătoria și moartea. 

Există mai multe ipostaze ale bradului în ritualurile funerare: una ar fi că 

atunci când bradul este adus la capul celor care mor necăsătoriți, acest gest 

simbolizând un fel de „nuntă” a decedatului cu bradul65; o alta ar fi a bradului 

pus în fața casei pentru a indica faptul că unul din locuitorii casei a decedat66 și 

încă o ipostază ar fi bradul ca reprezentare a tânărului decedat și simbol al vieții 

acestuia67. Acest obicei a fost prezent în trecut în toate părțile țării, astăzi fiind 

specific Banatului și sudului Ardealului, mai ales în zona Hunedoarei68. 

Așadar, priveghiul în satul Orăștioara de Sus este bogat în tradiții precum 

jocurile la priveghi, Obiceiul Bradului, fiecare dintre acestea având o semnificație 

și o rânduială specifică. Dacă vegherea pe timpul nopții a defunctului are scopul 

de a-l proteja de strigoi sau alte ființe nefaste care ar putea pune stăpânire pe 

trupul neînsuflețit, jocurile la priveghi simbolizează ultima ocazie în care 

apropiații decedatului mai petrec cu acesta. Totodată, Obiceiul Bradului, unul 

dintre cele mai cunoscute în zona Hunedoarei, transformă moartea tragică a 

celor necăsătoriți într-o celebrare a vieții acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Doina David, „Bradul și simbolistica sa în arta populară românească”, în Angvstia, nr. 2, 1997, p. 400. 
65 Ibidem, p. 400.  
66 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români: studiu etnografic, Editura Grai și suflet – Cultura 

Națională, București, 1995, p. 67. 
67 Ernest Bernea, Moartea și înmormântarea în Gorjul de Nord, Cartea Românească, București, 1998, p. 113. 
68 Oliviu Iacob, Rituri funerare, Editura Școala Albei, Alba Iulia, 1996, p. 22. 
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Anexe 

 

 
 

Fig. 1. Brad împodobit cu batiste conform Obiceiului Bradului, aflat în cimitirul 

din satul Bucium, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara. (fotografie 

din arhiva personală, august, 2019) 
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Fig. 2. Close-up al bradului împodobit cu batiste conform Obiceiului Bradului, 

aflat în cimitirul din satul Bucium, comuna Orăștioara de Sus, județul 

Hunedoara. (fotografie din arhiva personală, august, 2019) 
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ANTONIA-ANAMARIA VARGA1 

 

O capacitatea extraordinară împărtășită de toți oamenii ce populează 

planeta se traduce prin recunoașterea ideii că toate persoanele sunt fundamental 

diferite, în funcție de cadrul de referință folosit. Conștientizarea acestei 

diversități a dus, de-a lungul evoluției intelectuale a umanității, la diverse teorii 

legate de cei care nu se aseamănă cu propria noastră persoană sau cu 

comunitatea în interiorul căreia ne-am format. În atare condiții, se naște 

conceptul de rasă. Este unul mult dezbătut fapt ce a făcut să curgă multă 

cerneală: Din ce perspectivă trebuie privit? Istorică, biologică, filosofică, politică? 

Toate cele de mai sus? Există în realitate sau poate fi definit doar ca un construct 

social? etc. Un răspuns coerent la amalgamul de întrebări existente se dovedește 

a fi dificil de formulat. De multe ori interdisciplinaritatea se arată esențială în 

demersul menționat. Cartea Istorie și Rasism. Ideea de rasă de la Iluminism la Donald 

Trump elaborată de co-autorii Marius Turda și Maria Sophia Quine, publicată de 

Editura Polirom în 2019, se încadrează în acest orizont al cunoașterii. Conform 

spuselor lor „această carte examinează anumite episoade din istoria ideii de rasă 

cu scopul de a evidenția relația complicată dintre acestea și filosofie, istorie, 

teorii ale culturii și civilizației, știință și, nu în ultimul rând, politică” (p. 21). 

Pentru nici unul dintre autori abordarea unui asemenea concept nu 

constituie un demers străin. După cum poate afla cititorul în pagina de 

„Mulțumiri” de la începutul volumului, Maria Sophia Quine a predat începând 

din anii 1990 un curs de știință evoluționistă și istoria rasei la Queen Mary 

University of London. Marius Turda, de asemenea, începând din 2014 a început 

să țină un curs de istorie a rasei și a rasismului la Oxford Brookes University. Pe 

lângă activitatea lor didactică în acest domeniu ambii autori s-au remarcat cu o 

serie de volume semnificative, Eugenism și modernitate. Națiune, rasă și biopolitică 

în Europa (1870-1950) scrisă de Marius Turda și Racial Sterility and Hyperfecundity 

in Fascist Italy: the Biological Politics of Sex and Reproduction elaborată de Maria 

Sophia Quine, dacă este să numim câteva exemple edificatoare. Având în vedere 

                                                           
1 Licență, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca  
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aspectele prezentate anterior devine evident faptul că lucrarea avută în vedere 

în cadrul recenziei actuale a fost elaborată de doi autori cu cunoștințe extensive 

în domeniu.  

Cartea Istorie și Rasism. Ideea de rasă de la Iluminism la Donald Trump se face 

remarcată de la început prin titlul său atractiv și actual. Menționând evenimente 

din contemporaneitate, precum președinția lui Donald Trump, cititorul este pus 

în postura de a se aborda la lucrare într-o nouă perspectivă. Ea depășește cadrul 

unei simple cercetări istorice, fiind în același timp un comentariu asupra 

evenimentelor recente, desigur privite prin prisma istoricității rasiale. Mai ales 

în ultimul capitol, denumit sugestiv „Concluzii”, este dezvoltată o linie de 

analiză a discursurilor susținute de diverse personalități politice actuale, precum 

Marine Le Pen, ce fac diferența între „noi” și „ei”. Autorii vor pune și problema 

discursului populist folosit în cadrul campaniei pentru Brexit în Marea Britanie 

în anul 2016. În ceea ce privește metodologia folosită pentru a defini conceptul 

de rasă ei afirmă : „ ne propunem să depășim distincția prea rigidă dintre 

conceptul de rasă ca „ realitate”, atunci când este folosit de oamenii de știință 

pentru a descrie grupuri umane, și descrierea sa ca „ficțiune”, atunci când este 

aplicat societății de către sociologi sau antropologii culturii” (p.18).  

Lucrarea este concepută sub forma a cinci capitole principale, înainte și 

după ele regăsindu-se o „Introducere” și o „Concluzie”. Cu toate acestea, autorii 

identifică trei teme centrale în jurul cărora sunt construite capitolele. O primă 

temă o constituie realitatea istorică a rasei, regăsită în capitolele 1 și 2. Ele sunt 

denumite sugestiv; „Istorie”, având două subcapitole, „Istoricitate” și „Scrierea 

Istoriei” și, al doilea capitol, „Cultură”. Pe parcursul lor se conturează 

fundamentul argumentației ulterioare, respectiv încadrarea rasei în diverse 

tradiții intelectuale și curente ale gândirii. A doua temă abordată este 

interacțiunea dintre rasă și națiune, cristalizată în capitolul 3 al lucrării. Având 

titlul edificator de „Națiune”, se desparte în cinci subcapitole cu următoarele 

denumiri: „O religie seculară”, „Individualitatea”, „Poporul ca națiune”, 

„Națiuni etnice”, „Rase Naționale”. Punctul focal în acest capitol îl reprezintă 

ideea de națiune modernă și evoluția ei, până în momentul actual, când apare 

definită drept o identitate autohtonă și permanentă. Exemplul adus se referă la 

modul în care anumiți oameni apără azi valorile naționale autohtone. Autorii 

susțin faptul că „ideea de rasă este ancorată adânc în conceptualizările lor despre 

propria țară ca fiind „albă”, europeană și creștină” (p.20). Ultima temă a lucrării 

se referă la componenta rasială integrată în practicile științifice, în special în 

antropologia fizică. Astfel, ea cuprinde capitolul 4, „Genealogie”, și capitolul 5, 

Știință”. Ambele au câte două subcapitole cu titlu sugestiv: „Lingvistică 
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comparată”, respectiv „Arianismul și dușmanii săi” în cadrul penultimului 

capitol și „Antirasism”, respectiv „Vin vechi și sticle noi” în ceea ce privește 

ultimul capitol.  

La finalul cărții există două secțiuni extrem de importante și 

interconectate: cea de „Note” și cea de „Bibliografie”. Din consultarea lor, în 

special a bibliografie, reiese faptul că ideile prezentate pe parcursul lucrării 

constituie un punct de vedere bazat pe lectura extensivă. Marius Turda și Maria 

Sophia Quine s-au folosit de o bibliografie extinsă ce cuprinde: documente de 

arhivă, surse online, cu predilecție articole recente, surse primare, cele mai multe 

dintre ele fiind citate pe parcursul argumentației pentru a ilustra cu acuratețe 

atmosfera secolelor și, în final, surse secundare. Ultima secțiune este cea mai 

bogată, fiind surprinse o serie de lucrări centrate în jurul ideii de istorie a 

mentalităților, a atitudinilor umane legate de rasă, națiune, colonialism etc.  

În continuare, în scopul oferirii unei recenzii cât de complete, se ivește 

necesitatea prezentării, pe capitole și prin utilizarea aparatului critic, a ideilor 

expuse de cei doi autori. Primul capitol al cărții se arată a fi unul fundamental 

în ceea ce privește înțelegerea viitoarelor teme. În cuprinsul său, autorii fixează 

anumite limite ale termenului de rasă, realizând în paralel o „istorie” a sa. Încă 

de la început, cei doi profesori scot în evidență o problemă însemnată: „ toată 

lumea știe sau crede că știe ce este rasa, însă nimeni nu o poate defini cu 

ușurință” (p. 24). Cu toate acestea, demersul lor pe parcursul capitolului nu are 

drept scop final găsire unei definiții universale a conceptului de rasă, ci mai 

degrabă surprinderea sa în evoluție, a modului în care a fost asociată cu noțiuni 

precum biologie, antropologie, cultură, civilizație în diverse lucrări. Astfel, 

punctul de plecare în analiză se dovedește a fi epoca colonialismului, a marilor 

imperii europene. În continuare sunt valorificate scrierile unor oameni de 

cultură din secolul al XIX-lea precum, Leopold von Ranke, Edward Augustus 

Freeman, Jakob Philipp Fallmerayer, respectiv modul în care ei realizează 

conexiuni între rasă și alte elemente culturale. Odată cu aproprierea de secolul 

al XX-lea, atenția cade cu predilecție asupra scrierilor antropologice.  

Capitolul al doilea își dorește să evidențieze rolul central al rasei în 

„funcționarea conceptualizării europene a teoriilor progresului și civilizației” (p. 

49). Cu exactitate, pe parcursul capitolului autorii se concentrează asupra 

modului în care conceptele de rasă și cultură au devenit interconectate, 

rezultând în credința unor „culturi superioare” europene, juxtapuse „culturilor 

inferioare” din alte părți ale lumii. După cum se poate observa, retorica de acest 

tip scoate în evidență diferențele existente între populații, oferindu-i și o utilitate 

politică în contextul mai larg al colonialismului. Se vor evidenția trei autori: 
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Robert Knox cu studiul The Races of Men, Arthur de Gobineau cu teoria sa 

prezentată în Essai sur l’inégalitaté des races humaines și Houston Stewart 

Chamberlain cu volumul său Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. 

Robert Knox se remarcă prin viziunea ce leagă două concepte fundamentale: 

rasa și civilizația. Astfel, conform spuselor sale, „ rezultatele calităților fizice și 

mentale ale unei rase se manifestă în mod natural în civilizația sa, pentru că orice 

rasă are propria formă de civilizație” (p. 53). Urmând linia sa de analiză 

amestecul rasial va duce inevitabil la decăderea culturii unui popor. Asemenea 

opinii sunt reflectate și la Arthur de Gobineau. El va plasa generic denumita 

„rasă albă” în fruntea ierarhiei rasiale, mai presus de „rasa galbenă și rasa 

neagră”. Chamberlain în lucrarea sa reprezintă apogeul și combinarea ideilor 

predecesorilor săi: va susține argumentul conform căruia cultura și civilizația 

Vestului se bazau pe superioritatea inerentă a anumitor rase.  

Punctul focal al capitolului trei îl constituie ideea de națiune și 

ramificațiile sale ideologice. Astfel, autorii vor defini într-o primă instanță noua 

religie seculară ce apare odată cu epoca modernă, naționalismul, și ulterior felul 

în care a fost posibilă împletirea sa cu idea de rasă. Spre exemplu, începând cu 

secolul al XIX-lea și în prelungirea sa, se menționează adeseori ”națiunea și rasa 

maghiară” sau ”națiunea și rasa germană”, fără să existe neapărat o distincție 

clară între cei doi termeni. Analiza lor pornește de la argumentele fundamentale 

prezentate atât de Jean Jacques Rousseau, cât și de Johann Gottfried Herder. Ca 

să existe o legătură rasă-națiune, este necesară o definire prealabilă a conceptului 

de națiune, respectiv a modului în care s-a format și raportarea sa la stat. În ciuda 

dezvoltării unor mitologiilor naționale ce ajung să includă acum etnogeneza 

unui popor și istoria rasială, autorii avertizează asupra pericolului existenței 

unei confuzii rezultată din contopirea „perfectă” a conceptelor. Deși formulările 

naționalismului se fundamentau adesea pe ideea de rasă, ca și cu orice aspect 

legat de istoria ideilor, cei doi termeni nu pot fi suprapuși constant. Au existat 

anumite momente când diferența etnică dintre grupuri nu a însemnat neapărat 

și existența unui caracter național distinct. De asemenea, pe parcursul 

argumentației autorii încearcă să ilustreze problemele menționate anterior și 

într-un context extra-european. În acest sens sunt aduse argumente ce privesc 

Japonia, Burii din Africa și experimentul Apartheid-ului.  

Capitolul al patrulea se concentrează asupra „mitului arian”, posibil unul 

dintre cele mai cunoscute mituri rasiale. Din nou, autorii au în analiza lor o 

perspectivă de durată, stabilind originea mitului într-o serie de dispute 

lingvistice din secolul al XIX-lea. Principala sursă de informație pentru arianiști 

era Rig Veda. Cu toate acestea, autorii le invalidează teoriile susținând faptul că 
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arianiștii au interpretat textele dintr-o perspectivă greșită. Cercetători precum 

Schelgel și Muller, „în loc să privească Vedele exclusiv ca texte literare, aceștia 

credeau că în ele se contura o istorie timpurie a Indiei”(p. 99). Argumentația 

arianiștilor a fost atât de bine receptată la nivelul intelectualității celei de-a doua 

jumătăți a secolului al XIX-lea, încât, după cum susțin Marius Turda și Maria 

Sophia Quine, „mitul arian” a contribuit la modelarea identităților europene și 

naționale.  

Ultimul capitol al cărții, abordează o temă ce împletește știința cu istoria 

într-o primă instanță. În a doua jumătate a capitolului, autorii au ales să încheie 

cercetarea lor scoțând în evidență o serie de atitudini antirasiste, respectiv 

formele pe care rasismul le îmbracă în cercetarea științifică contemporană. Cu 

aceste ultime pagini, cititorul se distanțează într-o oarecare măsură de tărâmul 

ideilor, ajungând în cel al științei. Astfel, un loc aparte în istoria rasei îl ocupă 

antropologia fizică. O direcție de cercetare în interiorul acesteia constă în 

studierea diferențelor existente între craniile umane și catalogarea lor. În epoca 

imperialismului, astfel de abordări au ajuns în simbioză cu naționalismul. De 

exemplu, este promovată existența diferențelor rasiale între națiuni și mulți 

naționaliști invocau categoriile rasiale pentru a afirma superioritatea istorică a 

națiunii în momente de criză. În ceea ce privește a doua parte a capitolului, 

autorii remarcă emergența unui curent anti-rasist, mai ales în perioada de după 

cel de-al Doilea Război Mondial, în ceea ce privește disciplina antropologică. 

Însă, ținând cont de polarizarea specifică Războiului Rece, existau anumite 

divergențe între modul în care vestul a receptat schimbarea de paradigmă și 

modelul estic. În statele central estice din Europa antropologia a continuat să se 

concentreze pe latura fizică, pe când Occidentul a abordat-o dintr-o perspectivă 

socială și culturală. Autorii pun o problemă fundamentală: dacă vechile metode 

antropologice, în speță craniologia, chiar s-a debarasat de bagajul rasist sau 

constituie doar ”vin vechi în sticle noi”? Răspunsul la întrebare rămâne să fie 

stabilit de către fiecare cititor în parte.  

Prin urmare, cartea Istorie și Rasism. Ideea de rasă de la Iluminism la Donald 

Trump abordează o sumedenie de subiecte, toate centrate în jurul ideii de rasă, 

sau mai corect exprimat, a istoricității acestui concept. Este de apreciat 

capacitatea de sinteză demonstrată de cei doi autori în elaborarea lucrării având 

în vedere numărul restrâns de pagini, însă, după părerea mea, acest fapt 

dăunează coeziunii generale a discursului lor. Un punct de ameliorat l-ar 

constitui o definire mai clară a anumitor termeni, spre a putea oferi și publicului 

neavizat o șansă egală în înțelegerea argumentației. Un punct forte esențial al 

lucrării îl reprezintă faptul că, în opinia mea, autorii și-au îndeplinit scopul 
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inițial propus. Prin analiza oferită asupra diverselor aspecte ce leagă rasa de 

noțiuni precum cultură, civilizație, filosofie, națiune au putut surprinde cu 

exactitate mizele politice ce apar în urma evocării lor. În speță, o astfel de 

paradigmă este evidențiată în discursurile populiste contemporane. Un alt 

aspect pozitiv al lucrării constă în bibliografia extensivă oferită. Nu este vorba 

doar de o cercetare întemeiată a celor doi autori, Marius Turda și Maria Sophia 

Quine, ci și de faptul că, prin înaintarea unei liste complete a scrierilor existente 

pe tema abordată se oferă șansa oricărei persoane interesate de subiect să o 

aprofundeze.  
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ANDREI DĂLĂLĂU1 

 

Lucrarea The Christian Nationalism of Nichifor Crainic a lui Iuliu-Marius 

Morariu a apărut în anul 2020 la Presa Universitară Clujeană. Autorul este 

doctor al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca și doctorand în științe sociale la Universitatea Pontificală Angelicum din 

Roma. Lucrarea are 173 de pagini și se împarte în trei mari capitole care tratează 

conceptul de „naționalism creștin” în spațiul european, apoi în spațiul românesc 

și în cele din urmă cum „naționalismul creștin” s-a reflectat în scrierile lui 

Nichifor Crainic din a patra decadă a secolului XX. 

Lucrarea de față vine în întâmpinarea unui interes mai larg al autorului 

despre Nichifor Crainic, interes materializat printr-o serie de publicații 

anterioare care tratează teologic, istoric și politic activitatea directorului de la 

Gândirea. Încă din capitolul introductiv, demersul științific al lui Marius Morariu 

își propune să ofere o reinterpretare a naționalismului creștin și a formelor sale 

de manifestare din spațiul românesc, acest lucru fiind realizat printr-un studiu 

de caz: Nichifor Crainic.  

Premisa de la care autorul pornește este cea conform căreia analizând 

publicațiile lui Crainic, vom putea observa îndeapropae cum viziunea creștină 

evoluează de-a lungul decadei în conformitate cu acțiunile politice din 

activitatea sa ministerială. Autorul susține că istoriografia care tratează subiectul 

Crainic se împarte în două grile de analize: prima vine din sfera religioasă, unde 

teologii români au scos în evidență importanța pe care Crainic o are în lecturile 

mistice, iar a doua din sfera istorico-politică care surprind devierea sa de 

extremă dreaptă și ulterior apropierea de regimul comunist. Lucrarea de față își 

dorește să surprindă ambele procese și să le dezvolte analitic în jurul 

conceptului-cheie întâlnit încă din titlu: sinteza dintre creștinism și naționalism 

din perioada interbelică. 

                                                           
1 Masterand, anul II, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
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La început, autorul definește termenii-cheie, apoi analizează formele 

spiritualității ortodoxe în spațiul german și românesc în perioada interbelică și 

după cel de-al Doilea Război Mondial, scoțând în evidență sursele (germane și 

românești) pe care Nichifor Crainic le-a avut în teoretizarea concepțiilor sale 

politico-religioase. 

Autorul face o delimitare conceptuală frontală în ceea ce privește 

„naționalismul creștin”, argumentând că aceasta este o construcție artificială, 

care marchează incompatibilitatea dintre creștinism și naționalism. Încercarea 

de a înțelege în mod organic sinteza dintre cele două duce la interpretarea 

filetistă, considerată greșită. Urmează apoi o analiză dinamică a naționalismului 

din spațiul Românesc, cu accent pe particularitățile ultimei decade a perioadei 

interbelice. Scopul acestui demers este de a putea observa cum concepțiile lui 

Crainic s-au modificat în funcție de influența pe care o exercitau factorii politici 

și culturali și cum la rândul lui a influențat gânditori importanți din sfera culturii 

române. 

Metoda pe care autorul o folosește este una calitativă, conform rațiunii 

generale a lucrării de a investiga doctrina lui Nichifor Crainic printr-un studiu 

de caz. Pentru a construi o imagine cât mai fidelă realității interbelice, autorul a 

consultat și utilizat lucrări de istorie și filosofie care tratau această perioadă, însă 

face apel și la istoriografie străină, dicționare și enciclopedii, precum și biografii 

sau articole dedicate lui Crainic. 

Întrebarea de cercetare de la care porește lucrarea de față este: Cum se 

reflectă atitudinea creștin-naționalistă în publicațiile lui Nichifor Crainic din 

deceniul al patrulea al secolului XX? A doua întrebare vine în completarea 

primeia și ține de tranziția de la ideologie la practică politică: Cum această 

atitudine, exprimată prin intermediul publicațiilor, a influențat activitatea lui 

politică de mai târziu? 

Nichifor Crainic a fost directorul ziarului Gândirea, a cărui coordonator a 

fost timp de două decenii (între 1923-1944). A publicat în Gândirea mai mult de 

160 de articole, cronici, prezentări de carte, eseuri religioase și altele. Autorul 

este conștient de limitele lucrării de față, care sunt de ordin spațio-temporal. În 

primul rând, consultarea și analizarea întregii publicistici a lui Crainic, care să 

fie analizată și integrată în imaginea de ansamblu a naționalismului românesc 

interbelic ar fi presupus extinderea semnificativă a numărului de pagini a 

lucrării de față, dar și o cronofagă activitate de cross-reference între lucrări de 

specialitate și tratate academice care tratează situația culturală, socială, 

ideologică și religioasă a perioadei interbelice. Așadar, nișarea subiectului și 
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restrângerea analizei la deceniul patru al secolului al XX-lea este binevenită în 

economia de ansamblu a lucrării. 

Am găsit ca fiind binevenită încă de la început încercarea lui Marius 

Morariu de a integra factorul religios în înțelegerea naționalismului, aspect care 

este deseori întâlnit la cercetători, însă prea puțin înțeles în dinamica socio-

comunitară a relațiilor interumane din perioada interbelică. Ideea „poporului 

ales” și a altor narațiuni religioase interpretate în cheia de lectură a 

naționalismului avea să nască himere politice, care au hrănit imaginarul 

ideologic al mișcărilor de extremă dreaptă. În realitate, limbajul cotidian și 

imaginarul politic al susținătorilor de extremă dreaptă au avut, în special în 

cazul românesc, o puternică semantică religioasă, care autojustifica în gândirea 

partizanilor lupta spirituală ca fiind superioară celei politice, deci având un plus 

de legitimitate. Considerăm utilă și deci valabilă ideea naționalismului ca puzzle 

ale cărei piese sunt limba, simbolurile, construcțiile socio-culturale și 

semnificațiile etnice atribuite națiunii, precum și procesele economice, materiale, 

statale, instituționale etc. 

Sinteza dintre religie și politică, atât de sugestiv surprinsă de Crainic încă 

din titlul lucrării sale Ortodoxie și etnocrație (1930) a adus în prim plan ideea 

mesianică a „poporului ales”, care își definește propria identitate prin apel la 

imagini ale alterității: dușmanii, popoarele inferioare, minorități, adversari 

politici, trădători. Naționalismul creștin devine, conform autorului, „o 

construcție artificială care unește două concepte și folosește conceptul de creştin 

pentru a justifica conceptul de naţionalism”. Naţionalismul creştin justifica 

cererile unei naţiuni pentru revoluţie, dezvoltare, expansiune și program politic, 

astfel încât autori precum Paul Valadier au ajuns să îl considere o „religie 

seculară” care contopea spiritualitatea şi politica. În acest climat al sintezei 

politico-spirituale s-a manifestat Nichifor Crainic.  

Lucrarea de față este relevantă cu atât mai mult cu cât Crainic nu a lăsat 

în urmă un sistem de gândire și nici nu a oferit o viziune articulată asupra 

naționalismul creștin, fapt pentru care gândirea lui politică se lasă întrezărită 

abia citind printre rânduri și realizând legături în sub-textul unor articole care 

tratează teme de literatură, teologie, cultură sau istorie. Gânditor naționalist cu 

orientări de extremă dreaptă, Nichifor Crainic este un autor complex și 

controversat, care necesită o încadrare în epoca în care s-a manifestat. A fost 

profesor, gazetar, poet, critic literar, filosof și teolog, însă nu a lăsat în urma sa 

un sistem filosofic coerent, asemenea lui Lucian Blaga. Acest lucru era des 

întâlnit în epocă. Nae Ionescu avea să lase aceeași moștenire ambiguă și incertă, 

iar discipolii săi au găsit cu greu resortul unei sistematizări ideatice coerente. Era 
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deceniul gândiriștilor, al experimentaliștilor și al modelelor politice alternative, 

precum și al căutării celei de-a treia căi. 

Încercările lui Crainic de a-și defini clar doctrina se pierd într-un limbaj 

filosofic ambiguu și suspendat în abstract, în funcție de sursele sale de inspirație. 

Autorul oferă exemple accesibile pentru a-și susține afirmațiile și pentru a 

transforma textul într-o lectură pătrunzătoare. De exemplu, Crainic dezvoltă 

ideea fascistă a unei „etnocraţii corporatiste” după modelul lui Mussolini (pe 

care l-a avut drept model), în contextul în care acesta acuza monopolul evreiesc 

asupra alcoolului și asupra altor sectoare din viața economică a României, fiind 

în subsidiar o manifestare antisemită. Autorul observă cu atenție detaliile din 

publicistica lui Crainic de-a lungul decadei analizate, astfel încât reușește să 

emită tipare ale tehnicii de redactare ale filosofului: folosea termeni filosofici 

pentru a muta discuția dintr-un registru pragmatic într-unul filosofic pentru a 

se feri de emiterea unei soluții propriu-zise la problemele pe care le observa în 

societatea românească cu scopul de a nu deranja puterea politică. El rămânea în 

acest fel marginal în raport cu activiștii violenți ai Mișcării Legionare, chiar dacă 

modelele lor filosofice coincideau deseori. 

Sursele utilizate sunt diverse și vaste. Sursele primare se compun din 

publicistica lui Crainic dintre anii 1921-1940, sursele secundare se împart în cele 

care tratează conceptul de națiune și în cele care vizează contextul istoric al 

perioade interbelice, precum și activitatea lui Nichifor Crainic. La acestea se 

adaugă o serie de articole care tratează aceste subiecte. Autorul a încercat să 

ofere o viziune cât mai largă și exhaustivă a formelor de naționalism existente în 

Europa pentru a încerca apoi să definească naționalismul din spațiul românesc, 

iar pentru aceasta a utilizat o multitudine de surse care aparțin cercetătorilor din 

străinătate.  

Lucrarea de față se adresează atât unui public specializat, cât și unui 

public nespecializat, întrucât limbajul folosit, semantica și enunțurile sunt 

construite într-o manieră accesibilă, ușor de urmărit, fără a deveni obositoare 

sau supra-saturate de concepte indescifrabile. Așa cum autorul însuși afirma, 

cartea sa vrea să deschidă noi direcții de interes și de cercetare pentru un subiect 

care a rămas relativ necercetat, având în vedere că accentul s-a pus mai ales pe 

reprezentații „tinerei generaţii” (Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, 

Constantin Noica etc.) și pe figura carismatică a lui Nae Ionescu, profesorul de 

filosofie care a devenit mentorul generației tinere. Nichifor Crainic rămâne în 

fundalul istoriografiei românești, așteptând să fie redescoperit și analizat într-o 

grilă de interpretare academică, lipsită de angajamente ideologice sau religioase 

care să îi altereze imaginea reală. Iar Marius Morariu reușește să pună bazele 
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acestui deziderat istoriografic. Cu o consistentă introducere în definițiile 

naționalismului interbelic din Europa și cu un studiu de caz centrat pe viziunea 

teologico-politică a lui Nichifor Crainic, cartea de față este o lectură captivantă 

pentru orice persoană care își dorește să înțeleagă „epoca de aur” din spatele 

cortinei mitologiei naționale. 
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GERGELY-KISZLLA KORNAD HARRIS 

 

Tema autonomiei secuiești a ocupat un rol deloc minor în spațiul public 

al societății românești din ultimele trei decenii. Fie că ne referim la discursul 

politic sau cultural, statutul comunității vorbitoare de maghiară din centrul țării 

a fost tratat mai degrabă superficial și oportunist. În acest context, disciplina 

istoriei, una dintre cheile de interpretare cele mai privileagiate, ar trebui să vină 

în ajutorul contemporaneității, oferind limpezime și cumpătare în gândire și 

dialog. O scurtă istorie a secuilor, publicată la editura Curtea Veche, răspunde 

acestei provocări, prin rolul ei de a face cunoscută istoria secuilor publicului de 

limba română într-o maniera sintetică și ușor de înțeles.  

Autorul acesteia, dr. Hermann Gusztáv-Mihály, predă istorie și studii 

culturale la extensia Univerității Babeș-Bolyai din Odorheiu Secuiesc, munca sa 

fiind axată pe aspecte de mentalitate și organizare administrativă a societății 

secuiești pe parcursul secolelor XVIII-XIX.1 Deși în domeniul de specialitate a 

scris în mare măsură în limba maghiară, acesta a publicat alte două lucrări în 

limba română despre trecului comunității secuiești, Secuii. Cultură, istorie, 

identitate (2009), respectiv Cronici și documente controversate privind istoria secuilor 

(2017). Cea mai recentă lucrare a sa din acestă serie tematică, O scurtă istorie a 

secuilor (2020), face parte din categoria cărților de popularizare a istoriei, care 

îmbină sinteza cu un fond de cercetare consacrată. În acest sens, efortul este 

admirabil, dat fiind gradul slab de popularizare ale unor astfel de istorii ale 

„celuilalt” în multe segmente ale societății românești. Cu excepția cărții lui Ion 

I. Rusu, Secuii și românii (1990), un alt demers similar, însă mult mai succint și 

mai puțin migălos din punct de vedere istoric, este cartea sociologului 

bucureștean Bruno Ștefa, Secuii și românii – Istoria unei neînțlegeri (2009). Totuși, 

lucrarea lui Hermann este cel mai recent exemplu din această scurtă tradiție, 

recenzia de față urmărind să analizeze ce și-a propus autorul, cum își atinge (la 

nivelul scriiturii) țelul și în ce măsură această „scurtă istorie a secuilor” poate fi 

considerată un etalon pentru viitoarele sinteze.  

                                                           
1 Gusztáv-Mihály Hermann, O scurtă istorie a secuilor, București, Editura Curtea Veche, 2020, p.2 
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Lucrarea este structurată în 20 de capitole, la sfârșit fiind amplasată 

bibliografia destul de generoasă. În loc de introducere, autorul a ales să inițieze 

cititorul în lectură prezentând caracterul schimbător al percepției noastre asupra 

trecului. Exemplele istoriografice privind modul în care secuii au fost priviți prin 

ochii divereselor repere ale trecutului (Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu, Nicolae 

Iorga) vor să demonstreze că jocul mentalului colectiv nu urmează linii drepte, 

care duc invariabil la situația actuală. Capitolele cărții nu sunt prin excelență 

coerente din punctul de vedere al nișei tematice prezentate. Prin urmare, 

construcția lucrării își propune să suprindă mai multe tablorui ale istoriei 

secuilor prin diverse spectre de analiză: faptic-politic (1562 – an de cotitură în 

istoria secuilor; 1848-1849: sfârșit și început de epocă), economico-social (Societatea 

secuiască în Evul Mediu; Aspecte ale vieții economice medievale), cultural (La periferia 

culturii apusului; Reforma și renașterea) sau geografic (Cadrul geografic-natural)2. Ca 

o paranteză, țin să apreciez ca foarte inspirată integrarea unei descrieri 

geografice cu câteva note de imagologie, întrucât familiarizează cititorul cu 

universul istoric pe care începe să îl descopere. Hărțile reprezentate pe coperțile 

interioare ale ediției în chestiune sunt, de asemenea, un reper cartografic pe care 

îl socot necesar.  

Două capitole, care nu intră sub incidența tematicilor amintite anterior, 

merită mai multă atenție. Cel dintâi, Originea secuilor. Competiția neîncheiată a 

teoriilor istorice, constituie o intoducere după introducere. Autorul expune 

istoriografia chestiunii, prezentând succint teoriile care s-au succedat de-a 

lungul secolelor și au dat naștere multor controverse. Totuși, nu este emis niciun 

verdict definitiv, dl. Hermann socotind că ar fi mai înțelept să-i lăsăm pe medieviști, 

pe arheologi, lingviști și antropologi să-și facă treaba3 – o perspectivă constructivă în 

contextul în care publicul a fost obișnuit cu certitudini istorice. Un al doilea 

capitol de referință este cel dedicat autonomiei (în cadru medieval) a ținuturilor 

locuite de secui – Organizarea teritorial-administrativă. Autonomia secuimii așa cum 

a fost. În introducerea acestui capitol, autorul face niște remarci foarte pertinente 

privind modul de tratare al conceptului de autonomie secuiască, apreciind că 

aceasta este prost înțeleasă (în termeni istorici) atât de suținătorii, cât și opozanții 

ei. O „redobândire” a ei, gândită la modul absolut, spune dl. Hermann, nu ar avea 

nicio finalitate în condițiile secolului al XXI-lea.4 Restul capitolului explică într-o 

manieră foarte bine structurată funcționarea structurilor administrative 

                                                           
2 Ordinea în care am selectat titlurile capitolelor nu reflectă ordinea, de altfel cronologică, din cartea 

dlui. dr. Hermann. 
3 Gusztáv-Mihály Hermann, op. cit., p.26 
4 Ibidem, p. 36 
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secuiești în paradigma epocii. De altfel, pe parcursul lucrării este urmărită tema 

autonomiei, mai precis (și mai pertinent originii medievale) a privilegiilor 

secuilor și modul în care acestea s-au erodat în interacțiunea cu principii ardeleni 

și împărații habsburgi, fiind definitiv lichidată în epoca dualismului. Perspectiva 

beneficiază și de nuanțările dimensiunii cultural-identitare, fapt ce contribuie la 

înțelegerea modului în care istoria a jonglat cu conștiința comunității secuiești. 

Astfel, revitalizarea unor elemente de „conștiință istorică” este mult mai ușor de 

înțeles și interpretat. 

Un neajuns al lucrării îl constituie finalitatea acesteia, dar și lipsa unei 

concluzii care să oglindească introducerea. Ultimul capitol, Al Doilea Război 

Mondial și ce i-a urmat este, din nefericire, foarte expeditiv comparativ cu ritmul 

lucrării. După părerea autorului, evenimentele postdecembriste nu intră în 

directa competență a științei istorice. Tind să înțeleg decizia autorului de a nu intra 

în ape mai puțin explorate de istoriografia recentă – care pot, de asemenea, 

reprezenta un punct încă prea sensibil memoriei colective. Totuși, lipsa unor 

concluzii care să reia discursul lucrării lasă un gol, care este doar parțial umplut 

de ultimele fraze cu rol de încheiere. 

Per ansamblu, cartea lui Hermann Gusztáv-Mihály constituie o reușită în 

sfera popularizării istoriei. Limbajul accesibil și prietenos permite publicului 

nespecializat să parcurgă lucrarea cu relativă ușurință și plăcere. Informațiile și 

datele ce compun portretele lumii secuișeti sunt cantitativ echilibrate. 

Acoperirea lor bibliografică este facilitată de surse secundare, în mare parte din 

literatura de specializate în limba maghiară și câteva lucrări de referință din 

limba română. Dat fiind că lucrarea nu constituie o cercetare științifică, ci o 

sinteză, nu consider că lipsa surselor primare îi afectează valoarea. Luând în 

considerare chiar și lipsurile din finalul lucrării, consider că își îndeplinește rolul 

de a formula o sinteză cuprinzătoarea a istorii secuilor – în limitele acestui gen 

de cărți – adresând foarte pertinent și contextualizat problematicile vehiculate 

în spațiul public. În înțelegerea secuilor și a poveștii lor, lecturarea cărții lui 

Hermann Gusztáv-Mihály ar permite construirea unei baze ce facilitatea 

dialogul în virtutea înțelegerii nuanțate a trecutului. 
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TUDOR MUREȘAN1 

 

Primul Război Mondial a lăsat lumii amintirea și trauma a ce se poate 

întâmpla dacă un sistem internațional nu există sau nu funcționează pentru a 

limita acțiunile Marilor Puteri. De aceea, încă din timpul Conferinței de Pace de 

la Paris au apărut varii idei în ceea ce privește crearea unui sistem de drept 

internațional care să fie capabil în a preveni, dar și pedepsi recurgerea la război. 

Vespasian V. Pella, un important avocat român în dreptul internațional al 

perioadei interbelice, ministru al României la Haga, a reprezentat unul din 

principalii inițiatori ai acestei mișcări, fiind preocupat de prevenirea războiului 

prin căi legale încă din timpul doctoratului său. Ideile sale se centrează în special 

în jurul creării unui corpus de legi de drept penal, prin care războiul și orice 

crimă de drept penal produsă la nivel internațional să fie pedepsite pe același 

nivel, internațional. De asemenea, tot el a fost unul din principalii susținători ai 

creării unei Curți Penale Internaționale care să fie capabilă să judece astfel de 

crime și să le pedepsească. 

La baza ideilor lui Pella au stat două teorii, una criminologică și una social-

psihologică. Cea criminologică argumenta că grupurile, nu doar indivizii, pot fi 

judecate juridic. Cea social-psihologixă încerca să explice că un grup activ de 

indivizi poate prelua puterea într-un stat și astfel deforma valorile pozitive ale 

naționalismului, întorcând statul înspre direcția războiului de agresiune. Cele 

două teorii au fost în cele din urmă reunite într-una singură de către diplomatul 

român, în teoria responsabilității penale a grupurilor sociale, punând în lumină 

modurile de a opri crimele instigate de grupuri, în care membrii i-au inspirat pe 

alți indivizi să comită crimele pentru a nu le comite ei înșiși. Pella a aplicat 

această teorie asupra Marelui Război, căutând nu cauzele diplomatice alte 

războiului, cât pe cele psihologice și sociale. Pe baza lor el spera să se poată crea 

un cod penal inter-statal, care să permită reglementarea și prevenirea acestor 

crime, iar ca urmare și a unui alt război. 

Își începe munca în acest domeniu încă din 1919, cu lucrarea Plan de 

elaborare a unui Drept penal inter-etatic, corelat cu Pactul Societății Națiunilor. Pella 
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a înțeles „profetic” am putea spune că existau doar două opțiuni pe care 

comunitatea internațională le poate urma în decadele care aveau să vină. Fie 

implementarea unui drept inernațional penal, cu ajutorul căruia să prevină alte 

războaie de agresiune, fie, spune el, în doar 10 ani cel mai teribil război avea să 

se răsfrângă asupra umanității. A surprins destul de bine finalul interbelicului, 

cu toate că a avut o marjă de eroare de aproape 10 ani. 

În cele din urmă, Pella a început să fie auzit de comunitatea internațională, 

iar în 1925 publică în limba franceză lucrarea La criminalité collective des États et 

le Droit Pénal de L’Avenir, lucrare retipărită în 2017 în limba română, la editura 

Hamangiu, București sub titlul  Criminalitatea colectivă a statelor  și dreptul penal 

al viitorului, lucrare foarte dezbătută în cadrul Conferinței Uniunii Inter-

Parlamentare de la Washington din 1925, unde statele lumii și-au trimis cei mai 

buni juriști pentru a dezbate probleme asemănătoare cu cele susținute de Pella. 

Ministrul român de la Haga argumenta că persoanele fizice pot fi vinovate 

pentru acte ilegale internaționale, așa cum e un diplomat care abuzează de 

propria imunitate diplomatică în statul în care este delegat, pentru a comite 

fărădelegi, dar în același timp Pella a făcut parte și dintr-un grup cu idei mai 

inedite. Pe lângă vinovăția individului, Pella credea că și statul se poate face 

vinovat de acte ilegale penal la nivel internațional. Pentru acesta, statul nu era o 

persoana juridică, lipsit de responsabilitate. Exersând influențe asupra 

individului la nivel social și psihologic, orice grup, inclusiv un stat, poate acționa 

prin intermediul acestui individ și astfel să fie la fel de vinovat pentru crimă. 

Ideile lui Pella au fost într-adevăr inovative în domeniu și mulți juriști le-

au acceptat. Problema aplicării lor însă erau statele însele, după cum vom vedea. 

Pe lângă surprinderea ideilor începute din anii doctoratului, în această 

lucrare Pella aduce și alte inovații. Astfel, cu scopul creării unui drept 

internațional penal, juristul român considera că e nevoie de crearea unui 

sentiment de solidaritate la nivel internațional în trei domenii diferite: economic, 

intelectual și politic. Economic, el face referire la ideea capitalistă de a permite 

fiecărui stat și individ șanse egale de a prospera, doar așa putându-se ajunge la 

o dezvoltare pacifistă a statelor. Intelectual, el propune ca învățământul fiecărui 

stat să înceteze elogierea victoriilor și onoarei obținute prin război, cu ideea 

legalității, cu susținerea păcii și a justiției. 

Ideea din domeniul politic era poate cea mai importantă, anume 

consolidarea Societății Națiunilor ca instituție internațională. Aici intervenea 

principala discordie între ideile lui, cu caracterul lor inovativ, aproape futurist 

și respectiv statele care nu erau pregătite să adopte ceva atât de avansat. El 

propunea ca Liga să primească cele trei puteri existente într-un stat: executivă, 
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legislativă și judecătorească. Adunarea Generală ar fi devenit corpul executiv, 

cel juridic ar fi deținut de Curtea de Justiție Internațională, iar pentru rolul 

legislativ ar fi fost creat un Parlament internațional prin alegeri libere. 

Se poate vedea că ideile lui Pella ar fi conferit o mare putere Societății 

Națiunilor, motiv pentru care chiar de la începutul acestei instituții, ea a fost 

născută schilodită, de către statele întemeietoare, ce nu puteau accepta existența 

unei astfel de supra-puteri. 

Mai mult, în domeniul juridic, el considera că pentru ca dreptul 

internațional penal să funcționeze, era nevoie de rezolvarea unor probleme cu 

care se confruntau juriștii până atunci, anume a suveranității statelor, a 

extrădării și a unui cod penal internațional.  

Pella corela represiunea criminalilor internaționali cu problema 

suveranității statelor. Aceasta deoarece adesea criminalii fugind în alt stat, 

puteau obține drept de refugiu în acel stat, lucru care făcea foarte dificilă 

extrădarea. De aceea, pentru Pella era importantă crearea unei instituții juridice 

supra-statale, care să poată judeca astfel de criminali și chiar să poată hotărî 

extrădarea lor. 

Acesta era un alt aspect mult detestat chiar ca și idee de statele lumii. Le 

era frică de existența unei asemenea instituții. Dreptul de refugiu era considerat 

ca fiind parte din suveranitatea fiecărui stat, ceea ce însemna că subminarea lui 

presupunea subminarea suveranității. Având puterea să decidă ceva ce până la 

urmă depășea suveranitatea unui stat, o curte penală cu astfel de atribuții putea 

deveni în ochii statelor, o instituție de tip supra-stat, care să le știrbească 

autoritatea și să le încalce independența inter-statală. 

Desigur, Pella a prevăzut o astfel de atitudine. De aceea punctează explicit 

în lucrarea sa că nu vorbește de niciun super-stat. Nu susținea deloc astfel de idei, 

considerând că o astfel de entitate ar fi produs mai multe conflicte decât ar fi 

rezolvat. Ce Pella a încercat să spună în lucrarea sa a fost că dorea ca justiția 

internațională să creeze un nou tip de contract social. Pella preia ideile lui 

Rousseau despre contractul social și le aplică domeniului justiției. Spunea că la 

fel cum individul a renunțat la o parte din libertatea sa pentru a obține protecția 

statului, la fel și statele lumii pot renunța la o parte din suveranitatea lor pentru 

a fi protejate de un drept internațional eficient. Aici el distinge între două tipuri 

de suveranitate. Cea externă, care se referă la probleme precum extrădarea și 

poate fi cedată parțial unui drept inernațional și respectiv cea internă, legată de 

guvernarea națională a statului, de raportul său cu propria populație, care nu ar 

fi știrbită în nici un fel. De aceea Pella argumenta că un drept internațional ar 
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putea funcționa și nici nu ar răni suveranitatea statelor. Propune deci un contract 

internațional. 

Pentru a exemplifica la ce se referă prin drept internațional, Pella 

diferențiază ideea sa și a celorlalți juriști care îi împărtășeau viziunea: al său și 

al colegilor lui îi spune drept penal internațional nou, diferit de dreptul 

internațional vechi, cel de dinainte de Marele Război.  

El găsește mai multe diferențe, care în opinia mea surprind destul de bine 

punctul de vedere al lui Pella și spiritul său pacifist. În primul rând, pentru Pella 

era greșită denumirea vechiului sistem „drept internațional” deoarece acesta nu 

reglementa crime internaționale la nivel internațional, ci reprezenta modul în 

care dreptul național al fiecărui stat reglementa crimele străinilor aflați pe 

propriul teritoriu. Mai apoi, în viziunea sa crimele internaționale în 

reglementarea cărora erau implicate chiar mai multe state, asemeni pirateriei, nu 

se doreau rezolvate pentru nobilul scop al păstrării păcii și al îndeplinirii 

justiției, ci pentru interese naționale. Vedem aici idealismul lui Pella. De 

asemenea, aduce vorba de diferența dintre răspunderea statelor și răspunderea 

indivizilor pentru nelegiuiri penale, lucru pe care deja l-a mai surprins în studiile 

sale. Vechiul drept nu considera statul răspunzător. Și mai importante pentru 

Pella erau faptul că războiul nu era o modalitate ilegală de acțiune, iar șefii de 

stat nu erau trași la răspundere pentru crimele comise de stat. 

Un alt aspect folositor al cărții pentru cei care doresc să studieze istoria 

dreptului penal internațional e că Pella redă crimele acceptate la vremea aceea 

de dreptul internațional, precum și crimele ce ar fi trebuit să fie incluse. El 

clasifică aceste crime în funcție de autor, fie el individ sau grup, conform teoriei 

sale. Aici, criminalitatea colectivă este poate aspectul cel mai inovativ. Pella face 

aici o precizare. În cadrul unui stat, conform juristului român, pot exista două 

tipuri de colectivități: cea ocazională, anume mulțimile, grupuri amorfă, care nu 

sunt organizate și respectiv cea a grupurilor organizate, precum castele, sectele, 

organizațiile. Între cele două, el consideră cea de-a doua categorie ca fiind cea cu 

adevărat periculoasă. 

În privința crimelor internaționale, face o nouă clasificare. Ele pot fi 

interne, așa cum sunt tendințele agresive sau de expansiune ale unui popor, 

conflictele etnice, cauzele sociale, economice etc. și respectiv externe. După 

clasificarea sa, între cele externe există însă una mai periculoasă decât toate 

celelalte și anume cultul forței. Acest cult al forței reprezintă anarhia din cadrul 

organizării relațiilor internaționale, cauzată de raporturi instabile între folosirea 

dreptului și respectiv a forței. Din nou intră într-un domeniu al moralei, care 

poate nu își are locul în relațiile internaționale, cel puțin nu în epoca sa și ceea 
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ce vrea să spună e că nu există o morală internațională care să prevină statele 

din a acționa după cum doresc, că ele se mișcă strict după interese naționale și 

niciodată după anumite valori supra-naționale. Vedem din nou idealismul lui 

Pella. 

Nu în ultimul rând, instructivă e și „dezintegrarea” unei crime 

internaționale de către Pella în elementele sale componente, pe care acesta 

consideră că o crimă ar trebui să le dețină spre a putea fi catalogată internațională. 

În primul rând e elementul material, care diferențiază între represiunea actelor 

premeditate, asemeni înarmării de dinainte de un război de agresiune și crima 

în sine, războiul. Apoi e elementul moral, ce presupune ca represiunea să poată 

fi exercitată numai în numele și sub supravegherea Societății Națiunilor sau a 

altei instituții competente. Elementul injust presupune determinarea 

caracterului voit al infracțiunii, adică acuzatul trebuie să fi acționat din voința sa 

proprie pentru a putea fi condamnat și nu să fi fost constrâns de un al treilea 

actor. Cel din urmă element e cel legal și prin acesta Pella se referă la principiul 

nula poena sine lege, adică actul pentru care un individ sau un grup e acuzat 

trebuie să fie prevăzut într-un corpus de legi unanim acceptat.  

Acest din urmă element este un alt punct forte nu doar în lucrarea aceasta, 

ci în întreaga carieră juridică a lui Pella în ceea ce privea dreptul penal 

internațional. Pe baza acestui principiu, argumentează în lucrare necesitatea 

întocmirii unui corpus de legi, a unui drept penal internațional scris.  

Aceasta deoarece, ultima și poate cea mai importantă idee din lucrarea sa, 

înființarea unei curți penale internaționale ar fi fost imposibilă fără existența a 

priori a unui corpus de legi pe baza căruia să funcționeze. Această curte penală 

internațională a fost o idee pe care Pella aproape a reușit în mai mult de 10 ani 

să o pună în aplicare, însă evenimentele care au dus în cele din urmă la începerea 

celui de-Al Doilea Război Mondial au ucis proiectul său în fașă. 

Spre a conclude, putem spune că lucrarea Criminalitatea colectivă a statelor 

și dreptul penal al viitorului de Vespasian V. Pella reprezintă o lucrare de temelie 

pentru dezvoltarea unui drept internațional penal. De asemenea, se poate ca 

ideile sale să fie încă și în ziua de astăzi prea înaintate în principiu și ideal pentru 

a putea fi puse în practică, astfel că statele continuă să pună pe primul loc mai 

degrabă interesele naționale, iar nu ideea de pace. Totuși pas cu pas, dreptul 

penal internațional pare să se dezvolte progresiv, iar de aceea consider că ideile 

expuse în 1925 de Pella nu trebuie uitate, ci reiterate și susținute. 
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MARINA TRUFAN 

 

Cuvântul cel mai utilizat de oameni în cele mai multe perioade de-a lungul 

istoriei, este cel de libertate, și mai ales libertatea de a nu suferi de frică. Astfel, 

în încercarea de a se distanța de multitudinea de studii și cărți referitoare la cel 

de-al Doilea Război Mondial, Keith Lowe a ales să marcheze modul în care 

războiul și-a pus amprenta asupra mentalității oamenilor și a scris despre 

consecințele sale psihologice. Al Doilea Război Mondial a exploatat cât de mult 

a putut atât frica cât și nevoia de libertate. Caracteristicile sale sunt agresivitatea, 

violența și lipsa de umanitate și a afectat pentru totdeauna cursul istoriei, fie din 

punct de vedere social, cultural sau geografic.  

Lowe este autorul mai multor lucrări despre al Doilea Război Mondial, iar 

prima sa carte „Inferno”, publicată în 2007 despre bombardamentele asupra 

orașului Hamburg din 1943 s-a bucurat de un succes imens, datorită perspectivei 

din care a fost abordată, a civililor și a piloților participanți la evenimente. Cartea 

de față, „Frica și libertatea” este o istorie intimă a efectelor psihologice pe termen 

lung ale celui de-al Doilea Război Mondial și a simbolurilor pe care războiului 

le reprezintă astăzi. Și aceasta s-a bucurat de mare succes, fiind selectată pe lista 

scurtă pentru premiul Historical Writers’ Association Non-fiction Crown, și a 

fost adaptată ca un serial de radio în 12 părți în Cehia. 

Într-o investigație aproape jurnalistică, Keith Lowe pornește în analiza sa 

de la patru tipuri de libertate care îi sunt atribuite președintelui american din 

vremea războiului, Franklin D. Roosevelt – libertatea de exprimare, libertatea de 

credință, libertatea de a nu suferi de sărăcie și liberatea de a nu suferi de frică 

(p.23). Pornind de la acestea, autorul încearcă să arate în incursiunea sa de mai 

bine de 400 de pagini, că în perioada celui de-al Doilea Război Mondial a încolțit 

o nouă libertate, dar și o nouă frică, iar urmările acestora se resimt și astăzi 

asupra mentalului colectiv. De asemenea, chiar de la finalul conflagrației, 

anxietatea, neîncredea și lipsurile devin un fenomen global, și asta imediat după 

1945. Acest lucru s-a întâmplat mai ales, în contextul în care multe societăți au 

fost tranformate, iar sentimentul de apartenență era pierdut. În acest sens, cartea 
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debutează cu povestea Georgianei Sand, pe care Lowe o intervievează și care 

spune că, după război, nu și-a mai putut recupera niciodată sentimentul 

apartenenței. Așadar, războiul, la fel ca multora, i-a schimbat și ei, irevocabil, 

viața, pe care o descrie încă din prima pagină, ca pe o traumă.  

Autorul, care a publicat numeroase articole pentru cotidiene de mare tiraj 

precum „Daily Telegraph”, „The Times” sau „El Pais”, realizează o lucrare în 

șase părți din fragmentele de povești ale unor oameni care au fost marcați de 

experiența războiului. Acestea sunt diverse și cuprind voci din toate colțurile 

lumii, de la povestea lui Ogura Toyufimi, lector universitar din Japonia care a 

suprins în 6 august 1945 atacul cu bombă atomică din orașul Hiroshima, până la 

povestea lui Yvette Lévy, o deținută de origine evreiască dintr-un lagăr nazist 

din Cehoslovacia. Al Doilea Război Mondial este surprins în istoriografie de cele 

mai multe ori ca fiind în esență un conflict european. Lowe arată cum a fost 

luptat pe tot globul de oameni de diferite rase și naționalități. Poveștile acestor 

oameni îl ajută pe Lowe să facă înțeleagă faptul că războiul a fost la fel de capabil 

să genereze diversitate, precum a trasat linii de diviziune etnică pe noua hartă a 

Europei. Prin toate acestea, Lowe încearcă să sublinieze că războiul nu a 

reprezentat doar o perioadă a declinului și a catastrofelor, dar și o perioadă a 

eroilor și a supraviețuitorilor.  

O parte distinctă din carte îi este atribuită analizei propagandei de război 

prin care demonizarea adversarului a reprezentat o prioritate indiferent de țara 

în care a fost inițiată. Nimic nu s-a comparat cu spiritul de unitate britanic atunci 

când au acționat împotriva „monstrului” nazist (p.48).  Astfel, la nivel  mental, 

una dintre cele mai „valoroase” moșteniri ale războiului, este nivelul la care a 

avut loc această demonizare, mai ales prin atidudinea Aliaților față de cei cu care 

s-au confruntat, împreună cu dezastrele pe care aceștia din urmă le-au provocat. 

Al Doilea Război Mondial nu doar a aplificat prejudecățile existente între 

popoare și națiuni până la un nivel fără precedent, ci a oferit și ocazii pentru ca 

acele prejudecăți să devină ură. Astfel, mitul mostrului s-a creat în jurul lui 

Hitler și al Germaniei celui de-al Treilea Reich, însă, în anumite cazuri războiul 

a creat demoni și acolo unde nu existase niciunul.  

Atât combatanții, cât și civilii au ajuns să definească războiul ca o luptă 

clară între bine și rău sau ca un conflict care ar salva generațiile viitoare din 

prăpastie. Acest mit a fost un instrument esențial de supraviețuire. Acum este 

un obstacol în calea înțelegerii adecvate a modului în care acest cel mai cumplit 

dintre toate războaiele continuă să ne modeleze viețile. 

Toate aceste povești cuprinse în carte, au și un alt punct comun, în afară 

de experiența comună a traumei războiului, și anume sentimentul de frică că 
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odată cu zorii evoluției tehnicilor moderne lumea, dacă se va afla vreodată în 

fața unui pericol de dimensiunea celui de-al Doilea Război Mondial, va avea 

parte de o apocalipsă simbolică, ci de una reală. Lowe explorează la maxim 

importanța miturilor – mitul Marii Britanii care a luptat singura pentru 

democrație în 1940, mitul demonului nazist, mitul catastrofei cu bombă atomică, 

mitul Uniunii Sovietice și a excepționalismului american, iar munca pe care o 

depune în cercetare este absolut remarcabilă. Este o carte bine documentată, 

profund cercetată, cuprinzătoare, inteligentă și avizată, care se apropie din 

câteva puncte de vedere de lucrările istoricilor Anthony Beevor, James Holland 

sau Orlando Figes. De asemenea, cartea are și câteva slăbiciuni, astfel că Lowe 

pierde din vedere faptul că multe dintre problemele geopolitice ale lumii își au 

într-adevăr rădăcinile în război și în încercările de soluționare postbelică. Cu 

toate acestea, parcurgând unele capitole, cititorul poate uita că, în atât de multe 

privințe, lumea este astăzi un loc mai bun, mai civilizat, mai ordonat, și mai bun 

decât era înainte de război, astfel că pentru multe dintre situațiile de atunci, nu 

mai există premise ca ele să se mai repete.  
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Spațiul japonez și implicit monarhia niponă au fost învelite într-o aură a 

misterului și necunoscutului încă din cele mai vechi timpuri. Împăratul și familia 

sa au fost o enigmă pentru spațiul european, dar și pentru cetățeanul nipon de 

rând. Începând cu Restaurația Meiji (1868) și până în anul 1945, activitatea și 

persoana împăratului aveau să fie mascate de către zidurile Palatului Imperial 

din Tokyo, dar și de baldachinului purpuriu specific monarhiei nipone. 

Anul 1945 avea să reprezinte un punct de turnură atât pentru istoria 

națională, cât și pentru istoria monarhiei japoneze. Înfrângerea Japoniei și 

capitularea acesteia la finele celui de-al Doilea Război Mondial au constituit 

momentul în care s-a impus modificarea statutului monarhiei japoneze. Astfel, 

statutul monarhului instaurat odată cu promulgarea Constituției Meiji (1889), în 

care se statua că persoana împăratului este sacră și involabilă dar și faptul că 

însuși persoana împăratului reprezintă suveranitatea în stat, este înlocuit în 

Constituția din 1947, unde suveranitatea emană de la popor, iar rolul 

monarhului devine unul simbolic, preponderent ceremonial, care nu îi mai 

permite implicarea în viața politică. Acest nou statut avea să transforme 

monarhia niponă, precum afirmă Kenneth J. Ruoff în „o monarhie a maselor”. 

Volumul Japan’s Imperial House in the Postwar Era 1945-2019 este structurat 

în opt capitole. Totodată reprezintă o continuare a studiului lui Kenneth J. Ruoff, 

The People’s Emperor: Democracy and the Japanese Monarchy, 1945-1995, apărut în 

2001 la Harvard University Asia Center. Noul volum apare la un an după 

încoronarea noului împărat nipon, Naruhito, și a instaurării noii epoci imperiale 

Reiwa. Astfel, Kenneth J. Ruoff își propune să actualizeze informațiile deja 

existente asupra rolului monarhiei din punct de vedere politic, social și cultural 

în procesul democratizării statului nipon.  

Primul capitol este unul general, și reprezintă încercarea autorului de a 

realiza o sinteză a rolului monarhiei nipone în perioada 1868-1945 și este menit 

să familiarizeze cititorul cu procesul creării noii imagini a împăratului nipon 

după înfăptuirea Restaurației Meiji. Cel mai unic aspect al acestui capitol este 
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atenția pe care autorul o conferă asupra evenimentelor din anul 1940, când s-a 

sărbătorit cea de-a 2600-a aniversare a fondării statului nipon de către 

legendarul împărat Jimmu. 

Al doilea capitol reprezintă o examinare asupra impactului pe care 

reforma constituțională a avut-o în remodelarea rolului în stat a împăratului. 

Procesul de transformare al rolului împăratului în unul simbolic a fost strâns 

legat de perioada ocupației americane, și nu ar fi putut să aibă loc dacă 

autoritățile de ocupație nu ar fi fost dispuse să-l protejeze pe împăratul Hirohito 

de potențialele acuzații în legătură cu rolul pe care acesta l-a avut în timpul 

războiului. Astfel, s-a dorit să se promoveze o nouă imagine a împăratului, cea 

a unui pacifist ce a fost constrâns de cercurile militare să susțină o serie de 

campanii militare cu scop expansionist. Acest proces a fost unul dificil și a stârnit 

o serie de controverse în societatea niponă. În primul rând, stângiștii considerau 

monarhia principala cauza care a împins Japonia în război și astfel voiau ca 

aceasta să fie abolită. În schimb mediile de dreapta nu erau mulțumite cu noua 

constituție ce limita puterea împăratului și doreau o revizuire a acesteia, pentru 

a-i conferi vechile prerogative monarhului. Ideea rolului simbolic a monarhului 

avea însă să prevaleze, dată fiind susținerea populară de care aceasta se bucura. 

Capitolele trei și respectiv cinci tratează o serie de controverse legate de 

trecutul naționalist și imperialist al Japoniei. Primul abordează problema 

briefing-urilor ministeriale care continuă și în perioada postbelică, amintind de 

practicile similare din timpul războiului. Deși împăratul a continuat să-și ofere 

părerea în legătură cu evenimente interne sau externe, acesta nu a avut un 

impact major asupra soluționării acestora. Al doilea abordează o serie de mișcări 

cu un caracter naționalist care doreau restabilirea unor simboluri imperiale, 

precum: sistemul erelor imperiale și a zilei de 11 februarie ca sărbătoare 

națională (Ziua Fondării Țării). 

Al patrulea capitol abordează problematica implicării Japoniei în război, 

și a scuzelor pe care împăratul Akihito le-a oferit după moartea tatălui său, 

Hirohito, în 1989. Prin scuzele publice oferite de către Akihito atât Chinei, dar și 

Republicii Coreea s-au iscat o serie de controverse, al căror principali exponenți 

au fost cercurile de dreapta, care considerau că statul nipon nu ar trebui să ofere 

scuze publice pentru țările cu care au fost în conflict în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial. 

Al șaselea capitol abordează aspectul cel mai original al lucrării lui 

Kenneth J. Ruoff, și anume „Monarhia Maselor”. Astfel, autorul analizează 

procesul prin care monarhia niponă s-a apropiat de valorile societății nipone 

postbelice. Din unica structură care dicta deciziile de ordin politic și social din 
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perioada războiului, monarhia avea să devină principalul simbol al valorilor 

democratice cu care populația niponă avea să se identifice în perioada 

postbelică. Acest proces a început în vremea împăratului Hirohito, dar nu a 

putut fi finalizat decât după moartea acestuia. Fiul acestuia, Akihito avea să 

devină primul simbol pur al democrației și pacifismului nipon. Alegerea sa de a 

se căsători cu Michiko Shōda, o persoană de rând, a reprezentat momentul 

simbolic în care elementul autoritar și aristocratic al monarhiei interbelice este 

înlocuit cu un element egalitar al maselor, momentul în care monarhia care până 

la acel moment se afla „deasupra norilor” ajunge „cu picioarele pe pâmânt” și 

devine astfel o „monarhie a maselor”. 

Al șaptelea capitol analizează era Heisei, cea a împăratului Akihito și își 

propune să se oprească asupra agendei promovate de către acesta și soția sa, 

Michiko. Printre principalele puncte ale acestei agende putem aminti: 

promovarea valorilor democratice ale epocii postbelice introduse în Japonia 

(pacifism, democrație, cooperare internațională), apropierea de categoriile 

marginale din societatea niponă, încercarea de a înlătura vechile elemente 

dăunătoare ale naționalismului și imperialismului din societatea niponă, 

promovarea rolului jucat de împărăteasa Michiko în interacțiunea cu populația 

niponă. De asemenea, acest capitol oferă și o scurtă prezentare asupra persoanei 

actualului împărat al Japoniei, Naruhito. 

Ultimul capitol abordează abdicarea împăratului Akihito și fragilitatea 

liniei imperiale nipone. Capitolul aduce în discuție problema succesiunii la tron, 

dar și potențialele schimbări ce ar putea fi implementate pentru a soluționa 

problema numărului mic de succesori. Cea mai simplă metodă amintită este 

schimbarea legii de succesiune, pentru a permite ascensiunea la tron și a 

membrilor de sex feminin din familia imperială. Aceasta soluție însă nu poate fi 

încă implementată din cauza unei minorități care consideră că prin asemenea 

măsuri monarhia niponă și-ar pierde caracterul de unicitate, și anume linia 

neîntreruptă de împărați care au guvernat țara încă de la întemeierea acesteia. 

Lucrarea lui Kenneth J. Ruoff propune astfel o abordare originală asupra 

studiului monarhiei nipone în perioada postbelică. Prin promovarea conceptelor 

sale de „împărat al poporului” și „monarhie a maselor”, autorul oferă nu doar o 

istorie politică a monarhiei, ci și una socială aflată în strânsă legătură cu evoluția 

societății nipone în perioada postbelică. Totodată el reușește să ofere și o 

perspectivă atât din partea extremiștilor fie ei de stânga sau de dreapta, dar și a 

politicienilor niponi care au contribuit la consolidarea statului japonez după 

finalizarea celui de-al Doilea Război Mondial. Faptul că autorul utilizează o 

sumedenie de surse și publicații în limba japoneză întărește din nou aerul de 
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unicitate al acestei lucrări. Kenneth J. Ruoff a reușit să portretizeze atât instituția 

monarhică, precum și elementele care au influențat evoluția acesteia în perioada 

postbelică cu lux de amănunte. Astfel, lucrarea sa constituie una dintre cele mai 

importante volume care abordează subiectul monarhiei japoneze în perioada 

democratizării statului nipon. 
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ANDREI COSMIN POPA* 

 

Lucrarea de față este una de referință pentru ariile de interes ale 

reputatului antropolog american Katherine Verdery, specializat în problemele 

societăților est-europene și în antropologia societății. Cartea de față a fost 

prezentată pe capitole la Columbia University, în 1997. Apărută inițial în 1999, 

sub titlul The political lives of dead bodies. Reburial and postsocialist change, scopul 

cărții, așa cum afirmă și autoarea în prefață, este de a investiga numeroasele cazuri 

de înmormântări politice și reînhumări care au avut loc în Europa de Est și fosta Uniune 

Sovietică începând cu 1989 și de a cerceta în ce fel și din ce cauze osemintele și trupurile 

neînsuflețite ale acestor oameni decedați au devenit simboluri politice1. 

Cartea este structurată în trei capitole: primul este unul conceptual, în care 

autoarea își exprimă ideile cu privire la trupurile moarte, pe baza a numeroase 

exemple est-europene, însă nu exclusiv; al doilea capitol tratează reînhumarea 

episcopului Ioan Inochentie Micu, integrat în categoria personalităților creatoare 

de identitate; al treilea se concentrează asupra cultului morților anonimi 

practicat în spațiul postsocialist iugoslav. Fiecare capitol are anumite secțiuni ce 

dezvoltă argumentele autoarei, urmate de câte o încheiere. Finalul cărții rezervă 

48 de pagini de note explicative și bibliografia, ceea ce îi conferă substanță și 

credibilitate. 

O idee esențială exprimată de autoare este legată de importanța istorică a 

personalităților trecute în neființă: Pretutindeni în lume, încă din timpuri străvechi, 

trupurile neînsuflețite s-au bucurat de o viață politică2. Pentru întărirea 

argumentului, aduce în discuție cazuri precum: lupta dintre Teba și Atena 

pentru a și-l însuși pe Oedip; trupul Sf. Francisc de Assisi – mutat constant de 

                                                           
* Doctorand, anul III, Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea din București. 
1 Katherine Verdery, Viața politică a trupurilor moarte. Reînhumări și schimbări postsocialiste, București, 

Editura Vremea, 2006, p. 13. 
2 Ibidem, p.21. 
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reprezentanții clerului, cu speranța îmbogățirii personale; expulzarea din 1961 a 

lui Stalin din mausoleul lui Lenin, etc.  

Introducerea tratează existența manipulării cadavrelor din fostul bloc 

comunist prin prezentarea amploarei fenomenului și exemplificarea conceptelor 

de morți anonimi și cunoscuți (statui, personalități întoarse din străinătate, 

personalități locale reînmormântate). 

Primul capitol se focusează pe tratarea ideilor ce ajută la analiza 

manipulării cadavrelor. Primul grup al cadavrelor politice analizat este cel al 

statuilor, definite de autoare drept morți sculptați în piatră sau turnați în bronz, ce 

simbolizează o personalitate și într-un fel și trupul acelei personalități3. Autoarea 

argumentează că statuia este introdusă în domeniul sacrului, ca o icoană, iar 

doborârea sa este echivalentă cu o ștergere din istorie și cu o lipsă a protecției 

din partea unei forțe supreme. Ea afirmă că un caracter distinctiv îl reprezintă 

statuile sovietice prin gigantism și tipul de temporalitate pe care îl îngheață. În 

secțiunea Cadavre cu nume celebre, autoarea prezintă cele mai cunoscute exemple 

de politică mortuară postsocialistă, anume reînhumările externe, sau 

repatrierile: în România – recuperarea lui Nicolae Titulescu de la Paris și a 

episcopului Inochentie Micu de la Roma; URSS – repatrierile unor personalități 

rusești precum basul Fiodor Șaliapin; Cehoslovacia – înapoierea din Elveția a 

cadavrului compozitorului Bohuslav Martinů. 

Trecând la reînhumările interne, țara care a întâlnit numeroase cazuri 

elocvente este Ungaria, la sfârșitul anului 1989, prin cele ale prim-ministrului 

Imre Nagy, ale lui Lászlo Rájk – victimă a unui proces stalinist din 1948, sau în 

1906 a revoluționarului antihabsburgic Ferencz Ráckóczi. Despre acestea, 

autoarea afirmă: Repoziționându-le, restaurându-le onoarea, exilându-le sau pur și 

simplu atrăgând atenția asupra lor, ieșirea dintr-o groapă și intrarea într-o alta 

marchează o schimbare a valorii și vizibilității lor sociale, ceea ce reprezintă o parte a 

procesului mai amplu de transformare postsocialistă4. 

Autoarea consideră că trupurile moarte reprezintă pentru regimurile 

postsocialiste un mod de a obține legitimitate, însă din perspectiva sa, politica 

trupurilor moarte este mai puțin o chestiune de legitimare a noilor guverne (deși poate 

să aibă legătură și cu aceasta), cât mai degrabă una de cosmologii și practici care îi leagă 

pe cei vii de cei morți5. 

Această politică este prezentată ca un vehicul simbolic, deoarece corpurile 

au avantajul concreteții care totuși transcende timpul, transformând trecutul în 

                                                           
3 Ibidem, p. 25. 
4 Ibidem, pp. 44-45. 
5 Ibidem, p. 56. 
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prezent6, iar semnificația lor este mai mult legată de opiniile oamenilor. O 

importanță deosebită o au trupurile liderilor, care au servit drept simboluri ale 

ordinii politice. Această complexitate face posibilă decelarea mai multor nuanțe, 

extragerea mai multor povestiri și, prin urmare, rescrierea istoriei7. Rescrierea istoriei 

este dezbătută pe larg în capitolele următoare. 

Se consideră că elementul comun al cadavrelor este că sunt recunoscute ca 

persoane importante, ceea ce le conferă eficacitate simbolică în politică prin 

ambiguitate și capacitatea evocării mai multor înțelesuri. Un exemplu elocvent 

în acest sens, este reînhumarea lui Imre Nagy din iunie 1989, în centrul 

Budapestei, televizată în prezența a aproximativ 250.000 oameni. Nagy, 

inițiatorul Revoluției ungare din 1956, fusese spânzurat în 1958 pentru politica 

sa reformistă. Autoarea îl prezintă drept un simbol politic important, deoarece 

trezește interesul unor puncte de vedere divergente: naționalist, religios, 

comunist reînhumat, simbol al unei generații. 

Este prezentat și monopolul religiilor asupra practicilor funerare, est-

europenii asociind moartea cu practici religioase, mai puțin în perioada 

socialistă. Autoarea afirmă despre cadavre că au, de asemenea, o dimensiune 

afectivă, deoarece au fost ființe umane ale căror vieți trebuie valorificate. 

Totodată, acestea au și o dimensiune cosmică, așa cum reiese din schimbările 

aduse de căderea comunismului, care reprezintă o reordonare de ansamblu a lumii 

și a semnificațiilor ei8. 

De asemenea, Verdery consideră că după 1989 au fost stigmatizate 

ordinele comuniste pentru a trece la o nouă ordine morală. Acest concept este 

definitoriu, întrucât implică o compensare a relelor înfăptuite și restabilirea 

proprietății private – un element esențial pentru noua ordine postcomunistă. 

Trupurile moarte mai implică eforturi de aflare a „adevărului istoric”, 

considerat falsificat în timpul socialismului, exemplu elocvent fiind 

reînhumarea lui Imre Nagy, menționată anterior, care a dorit restabilirea 

adevărului istoric despre locul său ca parte integrantă a noului univers moral. 

Unul dintre aspectele esențiale ale politicii trupurilor moarte ține de 

reconfigurarea spațiului și timpului. Verdery consideră că spațiul este 

simbolizat prin modalități particulare precum marcarea lui de către regimurile 

politice prin plasarea de statui în diferite locuri și schimbarea numelui străzilor, 

piețelor publice și clădirilor. Referitor la reconfigurarea timpului, autoarea 

consideră că aceasta se schimbă, în special, prin rescrierea istoriei. 

                                                           
6 Ibidem, p. 57. 
7 Ibidem, p. 59. 
8 Ibidem, p. 67. 
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În secțiunea intitulată Înmormântarea cuvenită și valorile-tezaur,  Verdery 

afirmă că sintagma de „înmormântare cuvenită” se referă la cea a 

personalităților în general: o regulă încă valabilă despre înmormântarea cuvenită este 

aceea că <<fiii>> trebuie îngropați în pământul <<nostru>> ca nu cumva să fim loviți de 

nenorociri aduse de neodihna sufletului lor9. Verdery definește sintagma de „valori-

tezaur” ca fiind trupurile persoanelor despre care se presupune că au contribuit prin 

ceva deosebit la istoria sau cultura noastră10. Autoarea argumentează că repatrierea 

postsocialistă a trupurilor moarte reprezintă o înnoire a identității naționale 

pentru ca acestea să fie aduse acasă și înmormântate adecvat, aspect ce îi leagă 

de teritoriul de origine. 

Încheierea primului capitol este mai puțin o încheiere, ci mai mult o 

recapitulare, după cum afirmă și autoarea. Se repetă sintetic ideile capitolului, 

cu accentul pus asupra ideilor de rudenie, spațiu, timp, ele fiind tratate într-o 

manieră antropologică. Dintre exemplele relevante evocate pentru 

argumentațiile din capitol, este menționat doar cazul reînhumării lui Imre Nagy. 

Prin urmare, prin caracterul său repetitiv, această încheiere putea să nu fie 

inclusă. 

În al doilea capitol, intitulat Oasele neodihnite ale episcopului Inochentie Micu, 

accentul cade pe semnificația reînhumării sale din 1997, despre care autoarea 

afirmă: Reînmormântarea propunea o revizuire substanțială a genealogiei naționale a 

românilor și noi valori pentru reperele temporale ale istoriei lor. Evenimentul a generat 

întrebări despre autoritatea morală, responsabilitate și compensație și despre valorile 

morale pe care România postsocialistă ar trebui să le adopte11. El reprezintă un studiu 

de caz pentru interacțiunea dintre procesele locale și globale. 

Ulterior, autoarea face o scurtă prezentare a vieții episcopului Ioan 

Inochentie Micu (1692-1768), având un stil de scriere explicativ pentru 

publicului american, ce nu cunoaște istoria românilor. Verdery punctează 

ascensiunea sa religioasă, trecerea la greco-catolicism, fapt ce i-a permis 

ascensiunea la funcția de episcop cu titlu nobiliar de baron în anul 1729. Ca 

inițiator al mișcării naționale românești, a făcut timp de 40 de ani presiuni 

asupra Curții de la Viena pentru apărarea drepturilor românilor. În urma acestor 

activități, acesta a fost exilat și forțat să-și abandoneze episcopia în 1751, urmând 

să moară la Roma în anul 1768. Activitatea lui Micu îl face să fie considerat, post-

mortem, un erou național al României, opinie împărtășită și de autoare. El este 

revendicat atât de Biserica Greco-Catolică, cât și de cea Ortodoxă, cea din urmă 
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10 Ibidem, p. 88. 
11 Ibidem, p. 99. 
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promovând un revisionism conform căruia Micu a trecut la greco-catolicism 

pentru a apăra drepturile românilor, nu și din convingerea religioasă. 

Autoarea vorbește despre conflictele dintre greco-catolici și ortodocși 

după  anul 1989, pe fondul problemelor proprietății fostelor lăcașe de cult greco-

catolice, trecute de autoritățile comuniste în proprietatea Bisericii Ortodoxe. 

Verdery consideră că prin reînhumare greco-catolicii doreau o reparație pentru 

reordonarea sferei morale și a relațiilor sociale de proprietate12, în ciuda opoziției 

ortodocșilor. 

În continuare, autoarea se axează pe relațiile dintre Biserica Ortodoxă și 

cu regimul comunist, impactul coabitări lor asupra imaginii Biserici de după 

1989 și problemele succesiuni în funcția de patriarh, după moartea lui Teoctist. 

Un subiect important abordat mai departe este competiția dintre Biserica 

Ortodoxă și cea Greco-Catolică asupra întrebării – care dintre cele două au 

reprezentat cel mai bine identitatea națională românească. Astfel, Biserica 

Ortodoxă oferă argumentul identității împărtășite: credința ortodoxă a permis, 

de-a lungul istoriei, supraviețuirea ca națiune unitară a românilor; Biserica 

Greco-Catolică oferă drept argument mișcările politice pe care le-a inițiat pentru 

drepturile românilor. În ceea ce privește personalitatea episcopului Micu, cele 

două biserici se prezintă ca moștenitoare de drept: cea Ortodoxă afirmă că Micu 

intenționa să se întoarcă la ortodoxie, iar cea Greco-Catolică afirmă că el era erou 

național greco-catolic, nu doar erou național, Această dispută interconfesională 

este, de altfel, substratul reînhumării episcopului Micu, după cum va recunoaște 

autoarea. 

Verdery mai abordează și conflictele dintre Biserica Ortodoxă Rusă și cea 

Catolică în perioada postcomunistă dar și rivalitatea dintre patriarhul rus, 

Alexei, și patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu. Rivalitatea dintre cei doi 

patriarhi este introdusă pentru a integra conflictul interconfesional românesc 

într-un context mai larg. În acest sens, autoarea consideră aportul resurgenței 

ortodoxiei rusești esențială în vederea reînhumării episcopului Inochentie. De 

asemenea, consideră că un alt factor important este prezența greco-catolicilor în 

guvernul României, care a facilitat aducerea în țară a lui Inochentie. 

În finalul capitolului, Verdery afirmă că întoarcerea lui Inochentie este o 

parte componentă a tendinței globale a înapoierii tezaurului patrimonial sau 

cultural, fiind notabil pentru „spațiul sacru” al identității naționale românești, 

ca și a rolului jucat în mișcarea de emancipare națională: Înapoierea sa la Blaj 

combină motivele patriotice cu cele sacre pentru repatrierea sa ca o piesă de tezaur, 

                                                           
12 Ibidem, p. 119. 
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sanctificând trecutul, prezentul și viitorul unui spațiu specific (Blaj), ca greco-catolic și 

românesc13.  

Al treilea capitol, intitulat Înmormântarea cuvenită, reconfigurarea spațiului 

și timpului abordează trei teme principale: strămoșii, înmormântarea cuvenită, 

timpul și spațiul. În acest context, autoarea integrează în studiul de caz al post-

Iugoslaviei, pe lângă aspecte legate de schimbarea teritoriilor și rescrierea 

istoriei, și aspecte legate de politica trupurilor moarte și cum aceasta 

influențează reconfigurarea timpului istoric. Ea consideră perioada post-

iugoslavă una care se caracterizează printr-o activitate funerară intensă, o 

modelare a felului în care pătrund în politică morții anonimi egali în importanță 

cu cei considerați eroi celebri. 

Verdery identifică două tipuri de morți post-iugoslavi anonimi: din cel de-

al Doilea Război Mondial și din timpul confruntărilor contemporane. Spațiul 

este legat de pământ, cu referire la înhumări și reînhumări, care marchează 

înmormântări cuvenite celor considerați de noile state naționale post-iugoslave 

drept „fiii noștri” găsiți în gropi comune ca urmare a celui de-al Doilea Război 

Mondial. Din cauza coexistenței mai multor grupuri etnice, în statele post-

iugoslave există și morți „străini”, astfel că timpul este remodelat de cadavrele 

post-iugoslave. 

Un argument esențial al autoarei este că fosta Iugoslavie este o țară a 

mormintelor: țara cadavrelor politice fără număr, zăcând în grote de calcar, gropi 

comune și alte locuri răspândite peste tot14, iar aceste trupuri moarte au fost mobilizate 

într-o campanie pentru revizuirea istoriei15. Subiectul revizuirii este legat de crimele 

numeroase comise la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial de către ustașii 

croați împotriva sârbilor și partizanilor comuniști, precum și a celor comise de 

regaliștii četnici împotriva partizanilor, musulmanilor și a unei părți a croaților.  

Autoritățile de la Belgrad i-au demonizat pe croați pentru genociduri și i-

au victimizat pe sârbi. Conform autoarei: Am putea spune că aceste trupuri 

neînsuflețite au participat la reconfigurarea spațiului prin trasarea unor noi granite 

internaționale făcute din mormintele lor proaspăt săpate16. 

Afirmând că naționalismul este o formă a cultului strămoșilor, Verdery 

consideră acest caz ca fiind aplicabil sârbilor. Astfel, inserează un citat al lui 

Slobodan Milošević care, în 1987, îi îndemna pe sârbii minoritari din Kosovo să 

nu-și părăsească pământurile: Trebuie să stați aici pentru strămoșii și pentru urmașii 

                                                           
13 Ibidem, p. 147. 
14 Ibidem, p. 156. 
15 Ibidem, p. 156. 
16 Ibidem, p. 161. 
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voștri. Altfel, strămoșii voștri vor fi pângăriți iar urmașii voștri, dezamăgiți17. Autoarea 

consideră că, în acest caz, părăsirea pământului este echivalentul pângăririi 

strămoșilor, iar formula politică folosită de Milosevic a devenit articularea 

sentimentului național sârbesc. 

În secțiunea intitulată Strămoșii și înmormântarea cuvenită, autoarea afirmă 

că în politica post-iugoslavă, înhumările și reînhumările contribuie la crearea, 

restrângerea, delimitarea și reordonarea comunității, în cazul celei din urmă 

explicând că o comunitate omenească include deopotrivă vii și morții, orice manipulare 

a morților influențează automat relațiile cu și dintre cei vii18. De asemenea, aceasta 

mai adaugă: Înmormântările îi adună pe oameni, amintindu-le motivul prezenței lor 

colective – legătura dintre ei – dar legătura a devenit exclusivistă sub raport etnic19.  

În secțiunea Reconfigurarea timpului, se argumentează faptul că în post-

Iugoslavia trupurile moarte au reprezentat un mijloc important de culpabilizare 

și cerere a socoteilor, sârbii și croații dorind găsirea vinovaților pentru crimele 

celui de-al Doilea Război Mondial. Este vorba de ceea ce autoarea numește 

„responsabilitatea morală”, care afirmă despre revizuirea trecutului că se poate 

sprijini, în parte, pe osemintele anonimilor, și, în parte, pe eroi renumiți al căror loc în 

genealogoii este pus în evidență prin reînhumare20. 

Politica trupurilor moarte joacă, de asemenea, un rol central în perioada 

postsocialistă în vederea ștergerii amintirilor perioadei comuniste, întrucât 

reînhumările postsocialiste implică, de regulă, victime ale regimului comunist și 

disidenți fugiți din țară. Astfel, are loc o reconciliere a persoanelor persecutate, 

iar acestea devin simboluri. Despre rolul acestor trupuri neînsuflețite ca vehicule 

pentru revizuirea istoriei, autoarea afirmă: În măsura în care au fost eficiente din 

punct de vedere politic, explicația o constituie asocierile pe care le creează pentru oameni 

ale căror sentimente de dezorientare îi fac receptivi la argumente, narațiuni și simboluri 

care par să le ofere un reper21.  

Per ansamblu, cartea antropologului Katherine Verdery este una ce 

explică aspecte definitorii pentru configurația societății în care trăim, și ajută la 

crearea unei mai bune imagini de ansamblu asupra unor evenimente marcante, 

prin oglinda trecutului. Consider această carte recomandabilă pentru cei 

interesați de politică.  

 

 

                                                           
17 Ibidem, p. 166. 
18 Ibidem, p. 170. 
19 Ibidem, p. 170. 
20 Ibidem, p. 177. 
21 Ibidem, p. 180. 
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COSMIN-IONUȚ LAZĂR1 

 

Povestea cafelei turcești (vezi coperta – anexa 1) este o lucrare-album ce își 

propune să analizeze, pe de o parte, istoricul cafelei turcești și practicile sociale 

asociate ei și, pe de altă parte, să creioneze o imagine a acesteia, așa cum se 

reflectă în literatura populară turcă. Poate fi descrisă drept o lucrare pe jumătate 

antropologico-istorică, pe jumătate literar-foclorică. Mai mult decât atât, cartea 

reconstituie atmosfera otomană într-o manieră de-a dreptul fermecătoare, pe 

gustul celor pasionați de lumea orientală.  

Înainte de toate, lucrarea poartă semnatura lui M. Sabri Koz și Kemalettin 

Kuzucu, doi specialiști cu preocupări distincte, însă nu și divergente. Kemalettin 

Kuzucu este doctor în istorie modernă, în prezent cadru didactic la Universitatea 

Marmara, preocupat de modernizare, urbanizare, viața socială și probleme 

educaționale în epoca otomană târzie. În schimb, M. Sabri Koz este turcolog, 

folclorist, redactor de carte și pasionat de manuscrisele otomane și turcești de 

limbă armeană. În continuare, Povestea cafelei turcești este alcătuită din două mari 

părți, corespunzând pregătirii fiecăruia dintre autori, ceea ce conferă un caracter 

pluridisciplinar lucrării. Dar punctul de convergență și elementul ce asigură 

unitatea compoziției este cafeaua turcească, o băutură extrem de apreciată și un 

adevărat brand cultural.  

Prima parte a cărții surprinde istoria cafelei turcești, într-o manieră 

cronologică și analitică, de la descoperirea boabelor de cafea în Orientul Mijlociu, 

la popularitatea ei în societatea otomană unde apare în secolul al XVI-lea, la 

restricțiile și blamarea cu care s-a confruntat nu de puține ori, la ascensiunea sa pe 

piața europeană și ulterior mondială. Ceea ce surprinde Kuzucu în aceste capitole 

este dualitatea cafelei în imaginarul diferitelor perioade istorice (percepută ca o 

binecuvântare, ca o licoare cu proprietăți benefice pentru organism și suflet, iar, la 

polul opus, ca o băutură nocivă și chiar demonică, operă a necuratului), dualitate 

                                                           
1 Licență, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, cadru didactic coordonator Conf. univ. 

dr. Silvana Rachieru, Facultatea de Istorie, Universitatea București.  
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ce pare să explice succesul de care s-a bucurat de-a lungul timpului și ubicuitatea 

sa în lumea contemporană. În plus, sunt puse în evidență practicile asociate 

consumului de cafea, de la organizarea cafenelelor în lumea otomană la obiceiuri 

legate de servirea ei și, cel mai important, rolul de catalizator social al cafelei, 

sintetizat pe scurt în rândurile următoare: 

,,Când prietenii se întâlnesc, în societatea noastră, ei sugerează să bea o cafea 

împreună, iar invitația nu este de obicei refuzată pentru că nu este un gest de ospitalitate 

foarte costisitor și nu face pe nimeni să se îndatoreze. Dimpotrivă, are ca efect 

consolidarea prieteniei și cimentarea afecțiunii reciproce”. (p.43) 

În cea de-a doua parte a cărții, cititorul are prilejul să facă o incursiune în 

universul literaturii populare turcești care abundă în referințe la cafea, la 

prepararea și consumarea ei. Mai mult decât atât, descoperă că apreciata cafea 

devine personaj-simbolic în ,,Opiomani inveterați”, de exemplu, iar cafeneaua 

este topos-ul unor povestiri, precum cea a ,,Frumosului cafegiu”. Cafeneaua a 

constituit mult timp nu doar un loc destinat socializării, ci și ,,scena” pe care erau 

reprezentate piesele teatrului de umbre Karagöz ori mici spectacole cu muzică, 

povestiri. Cafeaua și familia lexicală a termenului nu lipsesc nici din proverbe, 

cimilituri, zicători, poezii și chiar textele din medicina populară. Nu trebuie uitat 

nici obiceiul ghicitului în zațul de cafea. La final, îi sunt oferite și niște detalii 

,,tehnice” legate de preparea și servirea iubitei licori. 

După o scurtă prezentare a conținutului, consider importantă evidențierea 

unor aspecte care fac din ,,Povestea cafelei turcești” o lectură savuroasă, 

interesantă și cât se poate de utilă. Un motiv pentru a citi această lucrare îl 

constituie multitudinea de surse întrebuințate și abordarea critică a acestora. Pe 

lângă o bibliografie secundară cât se poate de consistentă, autorii recurg la 

numeroase izvoare primare: documente din arhive (emise de diverse autorități 

ale Imperiului Otoman), surse iconografice (picturi, fotografii, miniaturi, fresce), 

artefacte din muzee (ibrice, râșnițe, cești, tăvi), antologii de texte folclorice, 

cronici, jurnale de călătorie.  

,,Se bea multă cafea în țara turcească; nu există om, bogat sau sărac, care să nu 

bea cel puțin două sau trei cești pe zi. […] Există o puzderie de cafenele publice, unde 

cântă de obicei viori, flaute și muzicanți angajați de proprietarul cafenelei ca să cânte o 

bună parte din zi pentru a atrage clienții. Toți bărbații se pot duce la aceste cafenele, fără 

deosebire de religie ori rang social” (fragment din jurnalul de călătorie al lui Thévenot, 

secolul al XVII-lea, p.61) 

Alte caracteristici ale cărții sunt prezentarea concisă și clară, într-un stil 

accesibil publicului larg, furnizarea unor informații inedite pentru publicul 

românesc și pentru public în general (de exemplu, eu am fost uimit să descopăr 
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că până și în momentele caracterizate de dificultăți economice, statul otoman și 

reprezentanții săi ar fi sacrificat aproape orice achiziție, mai puțin cea de cafea, 

care era și cât se poate de consistentă, undeva la 6 kg pe zi, în secolul al XIX-lea). 

Nu în ultimul rând, ilustrațiile bogate și variate, corespunzând diferitelor 

categorii de surse folosite (de la tablouri, miniaturi la obiecte din muzee și 

fotografii), întregesc ,,povestea” cafelei turcești și accentuează încă o dată 

caracterul interdisciplinar al lucrării.  

În mediul virtual circula o afirmație (însoțită de un tablou ce datează din 

secolul al XVIII-lea, vezi anexa 2) cum că în Imperiul Otoman, în secolul al XV-

lea, cafeaua ar fi fost atât de importantă, încât prin lege o soție avea dreptul să 

divorțeze în cazul în care soțul nu-i asigura porția zilnică de cafea. Mi s-a părut 

de la bun început o legendă sau cel puțin un anacronism, iar cartea de față mi-a 

confirmat acest lucru prin apelul la sursele istorice (în primul rând, inexistența 

unei astfel de legi ori a unei mențiuni avizate în secolul al XV-lea) și prin faptul 

că se consideră că abia cuceririle lui Selim I din 1517 au creat prilejul pentru ca 

Imperiul Otoman să intre în contact cu cafeaua din Yemen. Consumul cafelei nu 

s-a generalizat înainte de sfârșitul secolului al XVI-lea (chiar al XVII-lea) și a mai 

durat mult timp până să fie acceptată complet de societatea otomană (a se vedea 

închiderea cafenelelor și interzicerea consumului de cafea în timpul domniei lui 

Murad al IV-lea, 1623-1640), astfel încât așa-zisa prevedere legală nu are temei 

în perioada invocată. Cel mult ar putea fi valabilă pentru sfârșitul secolului al 

XVII-lea, călătorul francez Thevenot, citat și în lucrarea de față, menționând în 

jurnalul său că iubita cafea ,,este unul dintre lucrurile pe care soțul este obligat să-l  

pună la dispoziția soției”. (p. 61) 

În încheiere, recomand Povestea cafelei turcești, ce poate fi descrisă ca o 

lucrare succintă și concisă, fără pretenții de exhaustivitate, însă foarte bine 

documentată și însoțită de numeroase ilustrații. Are avantajul de a-i permite 

cititorului să se familiarizeze cu un altfel de discurs istoric, cu elemente de 

interdisciplinaritate, și pentru că îi oferă o incursiune în povestea probabil celei 

mai iubite băuturi, ai cărei semnificație și rol la nivelul societății rămân adesea 

necunoscute. Cartea de față nu relatează doar povestea cafelei turcești, ci și a 

oamenilor, a grupurilor socio-culturale care au cunoscut-o și consumat-o, a 

modului în care a fost percepută în cele câteva secole de succes. Și după lectura 

sa, oricine ar fi tentat să-și cumpere sau să-și pregătească o cafea turcească la 

ibric (sau, după noroc, çezve, termenul turcesc pentru cunoscutul ibric) și să 

devină pentru o clipă parte din poveste.  

,,Există un proverb turcesc care spune:  <<O ceașcă de cafea nu se uită vreme de 

40 ani.>>”. (p.5) 
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