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ISTORIA COMUNISMULUI:  

LIDERI, CONFLICTE, PERCEPŢII 

GHEORGHIU-DEJ NU MAI PLEACĂ LA MOSCOVA  
(NOIEMBRIE 1957) 

Petre OPRIŞ∗ 

Abstract: On November 4, 1957, a Soviet Ilyushin-14 plane (in VIP version) 
carrying to Moscow a Romanian delegation led by Prime-Minister Chivu Stoica 
crashed in a forest, nearby Vnukovo airport (Moscow). In this accident Grigore 
Preoteasa and three members of the Soviet crew died. Fortunately for Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, he had cancelled the trip by that plane a few days before the accident 
because of a strong flu.  

Keywords: history of Romanian communism, Ilyushin plane crash, 
Gheorghiu-Dej, Ceauşescu. 

 
În data de 4 noiembrie 1957, o delegaţie condusă de Chivu Stoica a plecat în 

URSS cu un avion de pasageri Il-14 P (înmatriculat YR-PCC şi amenajat în 
variantă VIP1), în scopul participării la Kremlin la sărbătorirea a 40 de ani de la 
declanşarea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, precum şi pentru a lua parte 
la Consfătuirea reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti (Moscova,  
14–19 noiembrie 1957). După o escală de alimentare cu combustibil la Kiev, 
avionul a continuat zborul spre capitala URSS şi s-a prăbuşit cu câteva momente 
înainte de aterizare, într-o pădure din imediata vecinătate a aeroportului Vnukovo, 
din cauza nerespectării de către piloţi a regulilor de zbor în condiţii de ceaţă 
persistentă. În accident şi-au pierdut viaţa Grigore Preoteasa (secretar al C.C. al 
P.M.R.) şi trei membri ai echipajului sovietic: locotenent-major V.N. Şliahov 
(comandant), căpitan I. I. Hriukalov (navigator) şi N. Z. Pavlikov (tehnician de 
bord). Copilotul V. I. Saraikin, mecanicul de bord V. A. Gurov, radiotelegrafistul 
A. G. Romanov şi ceilalţi membri ai delegaţiei române au fost răniţi: Chivu Stoica 
– preşedinte al Consiliului de Miniştri; Alexandru Moghioroş, Nicolae Ceauşescu, 

                                                            
∗ Locotenent-colonel (r.) dr.  
1 Aparatul respectiv era nou şi fusese livrat autorităţilor de la Bucureşti în luna decembrie 

1956. Vezi http://www.thai-aviation.net/files/YR_Register.pdf (30.11.2011). 



Petre Opriş 

 

12 

Ştefan Voitec, Leonte Răutu, Ştefan Voicu, translatorul Mihai Novicov, stenograful 
Ion Petrescu, Al. Micu – aghiotantul lui Chivu Stoica2. 

După întoarcerea delegaţiei de la Moscova, Chivu Stoica a susţinut că 
Gheorghiu-Dej nu a efectuat deplasarea în URSS deoarece medicii nu au permis 
acest lucru. Cercetând circumstanţele îmbolnăvirii misterioase, istoricul Dan 
Cătănuş a descoperit că decizia privind rămânerea liderului P.M.R. în România a 
fost aprobată la reuniunea din 2 noiembrie 1957 a Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
şi Gheorghe Apostol a fost cel care a semnat protocolul acelei şedinţe, în locul lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej3. 

După foarte mulţi ani de la acele evenimente, Paul Niculescu-Mizil a amintit 
despre anunţul iniţial apărut în presa de la Bucureşti, referitor la deplasarea la 
Moscova a lui Gheorghiu-Dej, în fruntea delegaţiei de partid şi guvernamentale 
române şi, apoi, despre gripa acestuia de la începutul lunii noiembrie 1957 – care 
putea fi reală şi care a determinat trimiterea lui Nicolae Ceauşescu la festivităţile de 
la Moscova, în locul lui Dej4. Opinia respectivă a apărut după ce Paul Sfetcu, fost 
director de cabinet al prim-secretarului P.M.R., a susţinut într-o lucrare 
memorialistică faptul că şeful său contactase o boală pulmonară în copilărie, după 
care s-a îmbolnăvit de tuberculoză pulmonară în perioada detenţiei sale în diferite 
locuri din ţară5 – închisoarea militară de la Jilava (14 februarie 1933 – primăvara 
anului 1934), penitenciarul corecţional de la Văcăreşti (1934), închisoarea militară 
de la Craiova (aprilie – septembrie 1934), închisoarea centrală din Craiova 
(septembrie 1934 – ianuarie 1935), penitenciarele de la Ocnele Mari şi Aiud (1935-
1937), Doftana (mai 1937 – noiembrie 1940) şi Caransebeş (noiembrie 1940 – 
iunie 1943), precum şi în lagărul de „internaţi” politici de la Târgu-Jiu (26 iunie 
1943 – 16 august 1944).6 Ulterior, Gheorghiu-Dej ar fi urmat tratamente medicale 
                                                            

2 Cf. Moartea lui Grigore Preoteasa. Catastrofa de pe aeroportul Vnukovo (1957). Amintirile 
lui Mihai Novicov, studiu introductiv: Mihai Pelin, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 1998; 
Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944–1989, vol. I, ediţie 
îngrijită de dr. Gheorghe Buzatu şi Mircea Chiriţoiu, Bucureşti, Editura PAIDEIA, 1998, pp. 155-162; 
Mircea Chiriţoiu, Între David şi Goliath. România şi Iugoslavia în balanţa Războiului Rece, volum 
îngrijit şi studiu introductiv: Silviu B. Moldovan, editor: Gheorghe Buzatu, Iaşi, Casa Editorială 
„Demiurg”, 2005, pp. 273-278; Petre Opriş, Industria românească de apărare. Documente (1950-1989), 
Ploieşti, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007, p. 210. 

3 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, se va cita: ANIC), fond C.C. al P.C.R. – 
Cancelarie, dosar nr. 49/1957, f. 2. Apud Dan Cătănuş, P.M.R. şi evoluţiile ideologice din lagărul 
comunist, în: Politica externă comunistă şi exil anticomunist. Anuarul Institutului Român de Istorie 
Recentă, volumul II, 2003, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 191. 

4 Paul Niculescu-Mizil, De la Comintern la comunism naţional. Despre Consfătuirea partidelor 
comuniste şi muncitoreşti, Moscova, 1969, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2001, pp. 67-68. 

5 Paul Sfetcu, 13 ani în anticamera lui Dej, selecţie, introducere şi note de Lavinia Betea, 
Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2000, pp. 124-125. 

6 Cf. Gheorghe Vasilichi, Trei evadaţi, în: „Magazin istoric”, anul II, nr. 7-8 (16-17), iulie-
august 1968, p. 16-19; Pavel Bojan, Nu bate! Viaţa de zi cu zi la Doftana, în idem, anul IV, nr. 2 (35), 
februarie 1970, p. 19; Dennis Deletant, Studiu introductiv, în Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia 
şi regimul unui dictator, coord. Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea, Iaşi, Editura POLIROM, 2012, p. 16; 
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atât în România, cât şi în URSS (posibil pe ţărmul Mării Negre, la Ialta şi Gagra, 
unde microclimatul este de tip mediteranean), dar putem presupune că plămânii săi 
au rămas sensibili la frig şi umezeală. De asemenea, Paul Sfetcu a declarat că şeful 
său a suferit de gripă virotică peste 90 de zile, chiar în perioada în care la Moscova 
s-a desfăşurat Consfătuirea reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti 
(14-19 noiembrie 1957)7. 

Interesant de semnalat este şi faptul că medicii recomandă şi în zilele noastre 
ca persoanele care au suferit de boli pulmonare să meargă în staţiuni aflate la o 
altitudine sub o mie de metri, în perioadele de convalescenţă şi de recuperare 
fizică. În acest sens, poate fi înţeleasă şi menţiunea neexplicată de Paul Niculescu-
Mizil, referitoare la preferinţa liderului suprem al P.M.R. de a se odihni în 
localitatea Timişu de Jos (judeţul Braşov), situată la înălţimea de 740 metri faţă de 
nivelul mării8. 

De asemenea, în cadrul cercetării istorice poate fi analizat şi un alt aspect, 
aparent banal: Gheorghiu-Dej s-a deplasat foarte mulţi ani cu avioane sovietice 
nepresurizate (Li-2, Il-12 şi Il-14). În acest mod, liderul român a ajuns la Paris  
                                                                                                                                                       
Cristina Diac, Liderul nevăzut. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi grevele de la Griviţa, în ibidem, p. 46; 
Mihai Burcea, 3 ianuarie 1935: un scenariu cominternist? Fuga din închisoare a trei dintre liderii 
ceferiştilor şi petroliştilor participanţi la grevele de la începutul anului 1933, în ibidem, pp. 51-57; 
68-69; Dumitru Lăcătuşu, „Fuga spre putere”. Evadarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej din lagărul de 
la Târgu-Jiu, în ibidem, pp. 80; 96-97; Manuela Marin, Posteritatea unui dictator, în ibidem, p. 238. 

În anul 1941, au fost internaţi în lagărul de la Târgu-Jiu şi câţiva foşti marinari ruşi de pe 
crucişătorul de escadră „Kneaz Potemkin de Taurida ”, ajunşi la Constanţa după răscoala lor din iunie 
1905 şi care s-au stabilit apoi în România – printre aceştia aflându-se Ivan Ghibelnov, Zahar Kulikov, 
Ivan Afanasievici Sceblîkin, Vladimir Belmaci, Leonti Cinilov, Vasili Pughin, Nikolai Alekseev, 
Foma Aleksenko, Grigori Ivanovici Kubrak şi Danil Pavlenko. Titu Georgescu, Potemkiniştii în 
România, în „Magazin istoric”, anul IX, nr. 6 (99), iunie 1975, pp. 23-24. 

Cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de la declanşarea acelei revolte „roşii”, 34 dintre marinarii 
navei respective care mai trăiau în România au efectuat o vizită în Uniunea Sovietică, plătită din 
bugetul statului român, iar Editura de Stat pentru Literatură Politică a publicat un volum dedicat 
acestora. Totodată, autorităţile de la Bucureşti i-au decorat pe foştii marinari ruşi Grigore Covalciuc, 
Petre Prokopenko şi Grigore T. Stanovschi, în noiembrie 1955, cu „Medalia Muncii” şi medalia 
„Eliberarea de sub jugul fascist”, acordându-le şi pensii lunare în valoare de 600-800 de lei. Ibidem,  
p. 24; Titu Georgescu, Gavril Marcu, Potemkiniştii în România: 50 de ani de la răscoala marinarilor 
de pe crucişătorul „Potemkin” 1905-1955, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură Politică, 1955; 
Petre Opriş, Foştii marinari de pe crucişătorul „Potemkin”, decoraţi în România comunistă (1955), 
în „Anuarul Muzeului Marinei Române – 2006”, vol. IX, Editura Companiei Naţionale Administraţia 
Porturilor Maritime Constanţa S.A., 2006, pp. 465-474. 

Zece ani mai târziu, membrii Secretariatului C.C. al P.M.R. au fost de acord ca Elena Cuşnir, 
soţia fostului marinar rus Ivan Cuşnir, să primească o pensie specială în valoare de 600 de lei 
(începând de la 1 aprilie 1965). În aceeaşi reuniune din 11 mai 1965 a Secretariatului C.C. al P.M.R., 
s-a aprobat eliberarea Clarei Cuşnir Mihailovici din funcţia de director al Muzeului de Istorie a 
Partidului, în vederea pensionării, suma lunară pe care urma să o primească fiind de 2800 de lei. 
ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 65/1965, f. 5-7; 9. 

7 Paul Sfetcu, op. cit., pp. 124-125. 
8 Paul Niculescu-Mizil, O istorie trăită. Memorii, volumul I, ediţia a II-a, Editura Enciclopedică, 

Bucureşti, 2002, p. 380. 
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(11 august 1946)9, Varşovia (mai 1955), Praga (ianuarie 1956), Beijing (septembrie 
1956), Phenian (2 octombrie 1956), Ulan Bator (6 octombrie 1956), Belgrad 
(octombrie 1956)10, Budapesta (22 noiembrie 1956 şi 1 ianuarie 1957), Sofia (28 
martie 1957), Berlin (24 aprilie 1957), Praga (20 octombrie 1958), Varşovia (24 
aprilie 1961) şi Budapesta (1 septembrie 1961). Totodată, la Moscova a ajuns în 
zbor de cel puţin 29 de ori: la 4 septembrie 194511, 2 aprilie 1946, 15 ianuarie şi 15 
iunie 194712, 2 februarie 1948, în decembrie 1948, ianuarie şi iunie 1949, februarie 
1950, ianuarie şi martie 1951, aprilie sau mai 1952, iulie 1952 (în concediu)13, 
octombrie 195214, martie 195315, iulie 1953, ianuarie 1954, februarie 195616, mai 
1958, ianuarie 195917, februarie şi noiembrie 1960, martie 1961, august 1961 
(călătoria de la Bucureşti la Moscova şi retur a fost efectuată cu trenul, iar 
autorităţile sovietice au pus la dispoziţie un avion Il-18 pentru ca delegaţia română 
să se poată deplasa rapid de la Moscova la Leningrad, Tbilisi şi Kiev)18, octombrie 

                                                            
9 Pentru plecarea delegaţiei de pe aeroportul de la Băneasa (11 august 1946), vezi ANIC, 

Fototeca online a comunismului românesc (în continuare, se va cita: Fototecă), cota nr. 32/1946. 
Întoarcerea delegaţiei române de la Conferinţa de Pace de la Paris s-a realizat cu trenul. Acesta a 
ajuns în gara Băneasa la 21 septembrie 1946. 

10 Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a întors de urgenţă la Bucureşti, cu avionul, din cauza crizei 
politice din Ungaria. Lavinia Betea, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu. 
Convorbiri, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 1997, p. 132. 

11 Aceasta a fost a doua vizită a liderului comunist român în Uniunea Sovietică. Prima a avut 
loc în perioada decembrie 1944 – ianuarie 1945, deplasarea de la Bucureşti la Moscova şi retur fiind 
realizată cu trenul (vezi ANIC, Fototecă, cotele nr. 52/1945; 53/1945). Pentru întoarcerea de la 
Moscova a lui Gh. Gheorghiu-Dej, cu avionul (Băneasa, 13 septembrie 1945), ibidem, cotele nr. 
222/1945; 226/1945. 

12 Pentru plecarea cu avionul şi sosirea de la Moscova a lui Gheorghiu-Dej (pe 15, respectiv  
27 iunie 1947), vezi fotografiile din ibidem, cotele nr. Q036 şi Q039. 

13 Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al 
P.M.R. – 1952, vol. IV (partea a II-a), Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2007, pp. 23-24. 

14 Pentru sosirea din URSS a lui Gh. Gheorghiu-Dej pe aeroportul Băneasa (16 octombrie 
1952), vezi fotografia din ANIC, Fototecă, cota nr. 182/1952. Conducătorul P.M.R. asistase la 
lucrările Congresului al XIX-lea al P.C.U.S. (Moscova, 5-14 octombrie 1952). 

15 Pentru întoarcerea din URSS a lui Gh. Gheorghiu-Dej (Băneasa, 11 martie 1953), care a 
asistat la funeraliile de la Moscova ale lui Iosif Stalin, vezi fotografia din ibidem, cota nr. 18 
(17)/1953. 

16 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif Chişinevschi şi Miron Constantinescu au asistat la 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S (Moscova, 14-25 februarie 1956). 

17 Arhiva Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R., fondul 
Fotografii, mapa I/166. Apud ANIC, Fototecă, cota nr. 4/1959. Liderul suprem al P.M.R. a asistat la 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. (Moscova, 27 ianuarie – 5 februarie 1959). 

18 Arhiva Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R., fondul 
Fotografii, mapa I/166. Apud ANIC, Fototecă, cota nr. 25/1961; Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-
Răzvan Mihai, Ilarion Ţiu, Viaţa lui Ceauşescu, vol. 2: Fiul Poporului, Bucureşti, Adevărul Holding, 
2013, pp. 64-66. Vizita de prietenie în Uniunea Sovietică a delegaţiei conduse de liderul suprem al 
P.M.R. a avut loc în perioada 31 iulie – 12 august 1961. 



Gheorghiu-Dej nu mai pleacă la Moscova 

 

15 

196119, iunie 1962, septembrie şi octombrie 1962 (cu un avion Il-18 oferit de 
Moscova20) şi iulie 196321. 

Avioanele nepresurizate folosite în perioada septembrie 1945 – iulie 1963 de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej zburau la o altitudine medie de 2800-3000 de metri, iar 
pasagerii şi membrii echipajelor nu utilizau măşti de oxigen şi costume speciale de 
zbor deoarece viaţa nu le era pusă în pericol la înălţimea respectivă. Cu toate 
acestea, atât în zborurile la altitudinea de croazieră, cât şi la decolări şi aterizări, 
putea să apară un disconfort fizic pentru liderul comunist român, ai cărui plămâni 
slăbiţi de boală sufereau din cauza presiunii mai scăzute a aerului şi a schimbărilor 
rapide ale acesteia, în cursul manevrelor de zbor efectuate de piloţi. Şi este 
interesant de remarcat faptul că avionul prăbuşit la Vnukovo era nepresurizat – fapt 
ce vine în sprijinul sfatului medicilor, care i-au recomandat lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej să îşi menajeze sănătatea în luna noiembrie 1957, când avea şi o 
gripă virotică puternică. 

Ceea ce poate să surprindă pe cercetătorii interesaţi să afle motivele 
contramandării vizitei lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la Moscova din luna noiembrie 
1957 este o cerere de graţiere, redactată în 19 decembrie 1943 chiar de liderul comunist 
– internat în acel moment în lagărul de la Târgu-Jiu. Acesta preciza pentru ministrul de 
Interne de la acea vreme, generalul Dumitru Popescu, că suferea de 

 
ulcer duodenal care necesită o intervenţie chirurgicală urgentă iar după 

aceasta – lucru principal – un regim alimentar de durată, imposibil de asigurat în 
condiţiunile pe cari Lagărul le oferă. Recent m-am supus la spitalul din Tg. Jiu şi 

                                                            
19 Gh. Gheorghiu-Dej a condus delegaţia română care a asistat la cel de-al XXII-lea Congres al 

P.C.U.S (Moscova, 17-31 octombrie 1961). 
20 Niciunul dintre avioanele Il-18 recepţionate de „Tarom” în 1961 nu a fost utilizat în prima 

jumătate a lunii octombrie 1962 (înainte de declanşarea crizei rachetelor sovietice instalate în Cuba) 
de o delegaţie de partid şi de stat, condusă de Gh. Gheorghiu-Dej şi Ion Gh. Maurer, care s-a deplasat 
în Indonezia, India şi Birmania. Pentru acea vizită, autorităţile de la Moscova au pus la dispoziţia 
delegaţiei române un Il-18 care folosea un petrol special, cu lichid „I” – aditiv care cobora 
temperatura de congelare a petrolului şi, la acea vreme, era un secret militar al sovieticilor, chiar şi în 
relaţiile cu celelalte state din Organizaţia Tratatului de la Varşovia. Astfel, s-a putut zbura peste 
Munţii Himalaya pentru a traversa frontiera dintre China şi India, dus-întors. 

Procedura folosită de sovietici nu a constituit o noutate pentru autorităţile de la Bucureşti. De 
exemplu, după ce a asistat la Congresul al VIII-lea al Partidului Comunist Chinez (Beijing, 15-27 
septembrie 1956), Gh. Gheorghiu-Dej a efectuat unica sa vizită oficială în R.P.D. Coreeană (2-5 
octombrie 1956). În acest scop, delegaţia condusă de liderul suprem al P.M.R. a utilizat un avion Il-14, 
înmatriculat în R.P. Chineză. Vezi fotografia cu momentul trecerii în revistă a gărzii de onoare nord-
coreene de către oaspetele român, împreună cu Kim Ir Sen, pe aeroportul Sunan (de lângă Phenian) – 
ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Albume foto – Gh. Gheorghiu-Dej – Vizite externe, A 9 (vol. I), f. 37. 

21 Gh. Gheorghiu-Dej la Stalin. Stenograme, note de convorbiri, memorii, 1944-1952, editori: 
Dan Cătănuş, Vasile Buga, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2012,  
pp. 25-26; Mircea Babeş, Ion Calafeteanu, Cristian Popişteanu, Şerban Rădulescu-Zoner, Valeriu 
Stan, Nicolae Stoicescu, Politica externă a României. Dicţionar cronologic, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, pp. 255; 262-270; Relaţiile internaţionale postbelice. Cronologie 
diplomatică, 1945-1964, coord. Nicolae Ecobescu, Bucureşti, Editura Politică, 1983, p. 217; 299. 
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unei operaţii de hemoroizi, o altă boală contractată (sic!) în timpul detenţiunii mele. 
Un reumatism cronic mă chinuieşte în ultimul timp de nesuferit, iar starea mea 
nervoasă – fireşte – a suferit şi ea (subl. n.)22. 

 
Evident, surprinde faptul că Gheorghiu-Dej nu a menţionat în cererea sa despre 
tuberculoza pulmonară cunoscută ulterior de directorul de cabinet Paul Sfetcu şi a 
scris în schimb despre reumatismul cronic de care suferea. 

Pe fondul unor probleme reale de sănătate, pe care liderul comunist le-a avut 
în timpul detenţiei în România şi, probabil, au fost cunoscute ulterior şi la Kremlin, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a primit, în octombrie 1957, informaţia privind 
neparticiparea lui Iosip Broz Tito la consfătuirea de la Moscova – în locul său fiind 
trimis ministrul de Interne, Aleksandar Rancović. Paul Niculescu-Mizil a încercat 
să interpreteze ştirea, susţinând că Tito ar fi evitat în acel mod o posibilă intenţie 
sovietică de excludere din nou a partidului iugoslav din mişcarea comunistă 
internaţională condusă de la Kremlin, iar Gheorghiu-Dej nu a dorit o nouă 
schismă23 şi a hotărât în ultimul moment să nu mai plece pentru 15 zile în URSS, 
folosind ca scuză gripa virotică de care suferea. 

Analizând întregul context de fapte şi împrejurări de la sfârşitul lunii 
octombrie 1957, putem afirma faptul că deplasarea la Moscova a lui Gheorghiu-
Dej se prefigura a fi obositoare şi reuniunea la care urma să participe nu avea o 
importanţă cardinală pentru România. Pe acel fond, a existat posibilitatea ca 
divergenţele dintre Tito şi Hruşciov să provoace liderului român o stare 
suplimentară de tensiune nervoasă, capabilă să agraveze boala de care suferea şi 
putem presupune că medicii săi i-au recomandat să se menajeze pentru o perioadă 
mai lungă. În consecinţă, Gheorghiu-Dej a aplicat o metodă mai puţin obişnuită 
pentru a le demonstra sovieticilor că ştia despre importanţa ceremoniilor care se 
organizau în URSS, expediind la Moscova editorialul său Marele Octombrie – o 
răscruce în destinele omenirii. Acesta a apărut atât în „Pravda” (29 octombrie 
1957), cât şi în „Scânteia” (30 octombrie 1957), fiind unicul articol publicat în acel 
an de liderul român în ziarul P.M.R.24 Astfel, Gheorghiu-Dej şi-a onorat o obligaţie 
faţă de liderii politici de la Kremlin (care îi revenea în calitate de conducător al 
unui partid comunist) şi a evitat în ultimul moment să se deplaseze la Moscova cu 
avionul în care s-a aflat delegaţia condusă de Chivu Stoica şi care, cu totul 
întâmplător, s-a prăbuşit înainte de aterizarea pe aeroportul Vnukovo. 

                                                            
22 ANIC, Colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej, dosar nr. 659, f. 3-4. Apud Dumitru Lăcătuşu, 

loc. cit., p. 80. 
23 Paul Niculescu-Mizil, De la Comintern la comunism naţional ..., op. cit., pp. 67-68. Pentru 

poziţia autorităţilor române faţă de polemica sovieto-iugoslavă din 1957 şi discuţiile care au avut loc 
la consfătuirea de la Moscova din noiembrie 1957, vezi Dan Cătănuş, loc. cit., pp. 185-189; 193-201. 

24 Elis Neagoe-Pleşa, Reflectarea imaginii şi a cultului personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-
Dej în „Scânteia” (1956-1965), în: Arhivele Securităţii, vol. II, coordonator: Silviu B. Moldovan, 
Bucureşti, Editura Nemira, 2006, p. 133. 
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După cum se poate constata, informaţiile la care istoricii au avut acces până 
în prezent sunt incomplete şi, uneori, controversate (cu excepţia vinovăţiei piloţilor 
sovietici, indicaţi de către autorităţile de la Moscova drept cauza principală a 
producerii accidentului). De aceea, considerăm că pentru elucidarea pe deplin a 
enigmei care planează asupra contramandării vizitei lui Gheoghe Gheorghiu-Dej la 
Moscova, din luna noiembrie 1957, este necesară consultarea dosarului medical al 
liderului suprem al P.M.R., existent probabil în fondurile Arhivelor Naţionale 
Istorice Centrale de la Bucureşti, după îndeplinirea termenului legal de menţinere a 
clasificării iniţiale a acestuia. 

În ceea ce priveşte aparatele Il-14 utilizate de compania „Tarom”, menţionăm 
că primele patru Il-14 P au fost livrate în perioada noiembrie 1956 – mai 1957 
(fiind înmatriculate YR-ILA, YR-ILB, YR-ILC şi YR-ILD), împreună cu trei 
aparate Il-14 M (YR-ILE, YR-ILF şi YR-ILG). În lunile iunie, iulie, septembrie şi 
octombrie 1959, au fost recepţionate şapte aparate Il-14 P (YR-ILH, YR-ILZ, YR-ILI, 
YR-ILJ, YR-ILK, YR-ILL şi YR-ILM). Ulterior, alte cinci Il-14 P au ajuns la 
compania „Tarom”: YR-ILN, YR-ILO şi YR-ILP (în 1960); YR-ILW (în toamna 
anului 1961); YR-ILR (în august 1963), acesta înlocuind aparatul YR-ILL – care a 
luat foc în timpul unui zbor pe care îl efectua de la München la Constanţa şi s-a 
prăbuşit lângă Békéssámson (Ungaria), toţi cei 27 de pasageri (turişti) şi patru 
membri ai echipajului decedând în catastrofă (13 iunie 1963)25. 

La începutul lunii februarie 1968, Nicolae Ceauşescu a primit de la Ion Baicu 
un document intitulat „Notă asupra studiilor preliminare privind înfiinţarea 
Industriei aeronautice române”. Cu acel prilej, ministrul Transporturilor Auto, 
Navale şi Aeriene preciza că specialiştii români propuneau asimilarea fabricării în 
România, după modelul de referinţă şi concepţie proprie, a avionului „Mysterè 30” 
(comercializat de francezi în S.U.A. sub denumirea „Falcon”). Acesta urma să 
înlocuiască avioanele Il-14 ale companiei „Tarom”, care trebuiau scoase din 
serviciu în mod treptat, până în anul 1977, din cauza uzurii lor fizice şi mai ales 
morale, iar preţul estimativ al unui aparat „Mysterè 30” era de circa 23 de milioane 
de lei, în cazul în care se realiza în ţară26. 

În cele din urmă, proiectul respectiv nu s-a materializat din cauza deciziilor 
de a dota compania „Tarom” cu avioane An-24 şi BAC 1-11. 

După accidentul în care a fost implicat un aparat Il-14 pe aeroportul din Sibiu 
(1 martie 1976)27, Ion Păţan, Mihai Marinescu şi generalul Ion Ioniţă au propus lui 
Nicolae Ceauşescu, într-o notă comună din iunie 1976, achiziţionarea a cinci 
avioane An-24 RV pentru „Tarom”, în trimestrul IV al anului 1976. Acestea 
costau, în total, 46,335 milioane lei valută (CTS). Iniţial, se prevăzuse cumpărarea 
a şase aparate An-24 RV, în anul 197728. 

                                                            
25 Vezi http://www.thai-aviation.net/files/YR_Register.pdf (30.11.2011). 
26 Petre Opriş, op. cit., pp. 224-225. 
27 Pentru detalii, vezi ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar  

nr. 3/1976, f. 112-116. 
28 Vezi documentul anexat. 
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Achiziţionarea în avans a celor cinci avioane An-24 a fost aprobată de 
Nicolae Ceauşescu şi, astfel, accidentul de la Sibiu a grăbit oprirea definitivă de la 
zbor a tuturor aparatelor Il-14 deţinute de compania „Tarom” şi care asigurau 
cursele interne de pasageri în România. 
 

ANEXĂ 

10 martie 1976. 
Raportul trimis lui Nicolae Ceauşescu de către generalul Ion Ioniţă, privind 
prăbuşirea la Sibiu a unui avion Il-14 al companiei „Tarom” (1 martie 1976). 
 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA  Arhiva 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Comitetului Politic Executiv 

Ministrul    al C.C. al P.C.R. 
Nr. M. 967 din 10.03.1976   Nr. 486   22 III 1976 
 
[Consemnări manu:] V[ăzut] 1136/10.03.1976 
 

Tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Preşedintele Republicii Socialiste România 
 

În ziua de 1 martie 1976, la ora 13.21, avionul [companiei] TAROM [de 
tipul] Il-14, [înmatriculat] YR-ILO, care executa zbor de şcoală cu elevi din cadrul 
Centrului de instruire a personalului aeronautic pe aeroportul Sibiu, a fost 
accidentat în zona de vest a acestui aeroport. 

Avionul, având echipajul compus din 3 membri şi un număr de 6 piloţi-elevi, 
executa proceduri de decolare-aterizare, sub control radar, la aeroportul Sibiu. 

După ce a executat un număr de 4 proceduri, avionul a decolat pentru 
executarea celei de-a 5-a. Decolarea a decurs normal până la înălţimea de 
aproximativ 15 m, după care avionul a început să piardă din înălţime, lovind solul cu 
elicele pe o lungime de 54 m. Avionul şi-a continuat zborul până la aproximativ 30 m 
înălţime, după care s-a angajat în limită de viteză, prăbuşindu-se la o distanţă de 1170 m 
faţă de capătul pistei, pe direcţia de decolare. 

Aeronava a fost distrusă şi incendiată, cei 3 membri din echipaj şi un număr 
de 3 piloţi-elevi şi-au pierdut viaţa; 3 piloţi-elevi au suferit traumatisme, fiind în 
afară de orice pericol. 

La decolare, starea sănătăţii echipajului, cât şi a piloţilor-elevi, precum şi 
condiţiile de hrănire şi odihnă au fost corespunzătoare; de asemenea, condiţiile 
meteorologice, starea de funcţionare a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene, 
cât şi modul de asigurare a dirijării şi controlului zborului, nu au influenţat 
producerea accidentului. 
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Pentru executarea anchetei am numit o comisie condusă de prim-adjunctul 
ministrului apărării naţionale şi şef al Marelui stat major, care s-a deplasat la faţa 
locului. 

Din reconstituirea evoluţiei avionului la decolare, din declaraţiile martorilor 
oculari şi ale supravieţuitorilor, cât şi din analiza resturilor avionului a rezultat că 
această catastrofă a fost posibilă ca urmare a cedării unei piese din instalaţia de 
alimentare cu combustibil a motorului stâng şi a unui început de incendiu. 

În urma acestei catastrofe aeriene am luat următoarele măsuri: 
– am oprit de la zbor cele 8 avioane de tip Il-14 din dotare, care au o durată 

de serviciu între 17-19 ani; 
– am suspendat cursa regulată de pasageri Bucureşti-Târgu Mureş-Bucureşti 

până la prelungirea pistei de decolare-aterizare a aeroportului Târgu Mureş, după 
care traficul de pasageri urmează a fi executat cu avioane de tip An-24. 
 

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
General de armată 
   (ss.) Ion Ioniţă 

 
• ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar  

nr. 1/1976, f. 28. 
 

Notă: 
Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Arhiva Comitetului Politic 

Executiv al C.C. al P.C.R., iar consemnarea manu V[ăzut] aparţine lui Nicolae 
Ceauşescu. Pentru a reda aceste amănunte, am utilizat caracterele italice. 
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LUPTA POLITICĂ PENTRU PUTERE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ 
ÎN DECENIILE 7 ŞI 8 ALE SECOLULUI TRECUT♦ 

Petre OPRIŞ 
Cezar AVRAM∗ 

Abstract: Gheorghe Apostol’s actions against the policy of Nicolae Ceauşescu 
were well known by nomenklatura of the Romanian Communist Party. The 
competition between them for the position of general secretary of the RCP didn’t stop 
after the victory of Ceauşescu (March 1965). For example, from August 1988 to 
March 1989, Apostol tried to convince old leaders from nomenklatura to fight against 
Ceauşescu. In spring of 1989, a letter of a small group had been read at the Radio Free 
Europe and Ceauşescu used different methods for convincing all members of that 
group to renounce at their actions. 

Keywords: history of Romanian communism, Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceauşescu, Gheorghiu-Dej. 

În ultimii 20 de ani, au fost vehiculate mai multe ipoteze cu privire la 
dirijarea de către serviciile secrete sovietice a unor veterani ai P.C.R. împotriva 
deciziilor adoptate de Nicolae Ceauşescu – în primul rând, acţiunile lui Constantin 
Pârvulescu din 14 februarie 19681, 23 noiembrie 1979 (la Congresul al XII-lea al 
P.C.R.2) şi de la începutul anului 1989 (cu prilejul elaborării „Scrisorii celor şase”), 
precum şi cele desfăşurate de Gheorghe Apostol la câteva luni după Congresul al 
X-lea al P.C.R. şi 14 ani mai târziu, înainte de începerea Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. – poate chiar în acelaşi timp cu pregătirile efectuate de generalii Ion Ioniţă 

                                                            
♦ Comunicare susţinută la conferinţa Oltenia. Interferenţe culturale (ediţia a III-a), organizată 

de Secţia Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei (Craiova, 17-19 octombrie 2012). 
∗ Locotenent-colonel (r.) dr. Petre Oprişor; Cezar Avram, cercetător ştiinţific I dr., directorul 

Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova. 
1 Pentru detalii, vezi Gavriil Preda, Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la 

Varşovia. Documente (1954-1968), volumul II (1962-1968), Bucureşti, Institutul Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului, 2009, pp. 336-343. 

2 Pentru detalii, vezi Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, 19-23 noiembrie 
1979, Bucureşti, Editura Politică, 1981; Istoria României în date, coordonator: Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 2003, p. 675; Vasile Toma Vlase, „Incidentul Pârvulescu” la Congresul al XII-lea 
al PCR, în: „Dosarele Istoriei”, an XI, nr. 2 (114)/2006, pp. 20-22; Petre Opriş, Comunist, dar 
anticeauşist: „Cazul Pârvulescu”, în: „Dosarele Istoriei”, an XI, nr. 11 (123)/2006, pp. 33-36. 
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şi Nicolae Militaru pentru lovitura de stat planificată a se desfăşura în octombrie 
1984, precum şi la începutul anului 1989 (celebra „Scrisoare a celor şase”). 

Este evident faptul că sovieticii aveau motive temeinice să-i creeze multe 
probleme lui Nicolae Ceauşescu, cel puţin la nivel propagandistic, atât la 
Congresul al XII-lea, cât şi la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R. – din cauza 
atitudinii foarte dure afişate de liderul român la reuniunile Comitetului Politic 
Consultativ al Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (în primul rând, cea de la 
Moscova, desfăşurată în perioada 22-23 noiembrie 1978). Totodată, jocul politico-
economico-diplomatic iniţiat în primăvara anului 1984 de către Nicolae Ceauşescu, 
în momentul începerii discuţiilor privind prelungirea duratei de valabilitate a 
Tratatului de la Varşovia, a deranjat autorităţile de la Moscova şi, pentru a-l 
pedepsi pe liderul român, serviciile secrete sovietice puteau apela atât la generalii 
români care au studiat în anii ’50 în U.R.S.S., cât şi la veteranii P.C.R. care 
fuseseră eliminaţi de Nicolae Ceauşescu din funcţiile de conducere pe care le 
deţineau în dictatura predecesorului său, Gh. Gheorghiu-Dej. 

În opinia noastră, cercetarea istorică privind activitatea desfăşurată de 
Gheorghe Apostol împotriva lui Nicolae Ceauşescu poate să înceapă de la interviul 
pe care fostul prim-secretar al P.M.R. l-a acordat în luna februarie 1990. Gheorghe 
Apostol a declarat atunci ziaristului Ion Jianu, astfel: 
 

[...] prin 1984, văzând că la nici un congres nu s-au mai discutat problemele cuprinse în 
acea scrisoare de 33 de pagini (întocmită şi trimisă lui Ceauşescu după Congresul al X-lea al 
P.C.R. – nota P. Opriş), am hotărât să fac un rezumat al ei. Am trimis o scrisoare de 17-18 
pagini lui Ceauşescu, în care menţionam că rog să fie analizată la Congresul al XIII-lea. Mai 
precizam ca, în cazul în care conţinutul scrisorii se discută în Comitetul Politic Executiv, să 
fiu chemat să particip şi eu la discuţie. N-am primit nici un răspuns şi de aceea, după ce am 
primit aprobarea de a reveni în ţară [în 1988], mi-am luat libertatea de a acţiona (s.n.) [...]3. 

 

Este evident că Gheorghe Apostol a avut resentimente puternice faţă de 
Nicolae Ceauşescu după încheierea luptei pentru succesiunea la conducerea 
Partidului Muncitoresc Român şi putem presupune faptul că Gheorghe Apostol a 
acţionat sub influenţa acestora atunci când a discutat prima dată cu Silviu Brucan 
despre un proiect al „Scrisorii celor şase”. 

Apoi, la şedinţa din 18 august 1989 a Comitetului Politic Executiv, Nicolae 
Ceauşescu a afirmat că Gheorghe Apostol „a intrat în legătură cu serviciile de 
spionaj străine şi, puşi (sic!) de acestea, a redactat diferite scrisori (s.n.)”4. Este 
posibil ca liderul suprem al P.C.R. să-şi fi adus aminte atunci de scrisoarea primită 
în 1984 de la Gh. Apostol, despre care Silviu Curticeanu a menţionat într-un volum 
de memorii5. 

                                                            
3 Ion Jianu, Gheorghe Apostol şi „Scrisoarea celor şase”, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 

2008, p. 60. 
4 Vezi citatul complet în Anexa nr. 1. 
5 Fostul şef al Secţiei Cancelarie a C.C. al P.C.R. a menţionat astfel: „Momentul venirii lui 

Ceauşescu la putere a fost descris în fel şi chip, dar el a scăpat interesului meu. Mult mai târziu am 
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După cum se poate observa în stenograma şedinţei din 18 august 1989 a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceauşescu a fost cel care a 
iniţiat constituirea unui grup de „tovarăşi de încredere”, care să discute cu 
Gheorghe Apostol şi să îl determine să recunoască faptul că a trădat ţara şi partidul 
din care făcea parte. Metoda respectivă nu era nouă6 şi este posibil ca atât 
Gheorghe Apostol, cât şi Nicolae Ceauşescu să-şi fi adus aminte despre modul 
identic în care a acţionat Gh. Gheorghiu-Dej în toamna anului 1953, în cazul 
anchetării lui Lucreţiu Pătrăşcanu7 – liderul suprem al P.M.R. desemnându-l atunci 
pe Constantin Pârvulescu pentru a discuta cu fostul lor coleg de partid, în scopul 
obţinerii unei declaraţii edificatoare despre trădarea pe care ar fi săvârşit-o – declaraţie 
care să fie apoi folosită la procesul care a avut loc în perioada 6 -13 aprilie 1954. 
                                                                                                                                                       
aflat, cu totul întâmplător, câte ceva din cele petrecute atunci, dintr-o scrisoare a lui Gheorghe 
Apostol, comentată şi adnotată de cei doi soţi, într-o discuţie ce a avut loc la Snagov. 

Se pare că, printre cei marcaţi în primul rând de alegerea lui Ceauşescu în fruntea partidului, a 
fost Gheorghe Apostol. Aşa se face că în anul 1986 sau 1987, nu mai ţin minte exact (corect: 1984 – 
n.n.), Apostol, pe atunci ambasador în Brazilia, i-a scris, pe această temă, o lungă scrisoare lui 
Ceauşescu. [...] 

În scrisoare, Apostol îi imputa lui Ceauşescu, în esenţă, că, la moartea lui Dej, a «uzurpat» 
funcţia de prim-secretar al Comitetului Central al partidului. 

Argumentele erau, după câte îmi amintesc, următoarele: 
Dej l-a desemnat pe Apostol, în mod expres, urmaşul său în funcţia de prim-secretar; 

Ceauşescu a aflat această împrejurare şi, profitând de poziţia sa în partid, sub pretextul unor 
interdicţii de ordin medical, a reuşit să întrerupă orice legătură a lui Dej cu ceilalţi membri ai 
Biroului Permanent. 

La auzul acestei acuzaţii, Ceauşescu a afirmat hotărât, dar calm: «Minte! Dej nu avea dreptul 
să stabilească cine va fi ales în fruntea partidului!» [...] 

[Nicolae Ceauşescu] S-a folosit în ocuparea funcţiei de trădarea lui Maurer, caracterizat în 
scrisoare, în mod repetat, ca un adevărat «escroc politic». 

La această afirmaţie, amândoi soţii (Nicolae şi Elena Ceauşescu – n.n.) au izbucnit, aproape 
simultan, într-un prelungit şi zgomotos hohot de râs, ce, pentru mine, părea că nu se mai termină [...] 

La sfârşitul discuţiei, Ceauşescu a conchis sec: Apostol a fost un om slab; nu l-a vrut nimeni 
pentru că ar fi rămas la remorca «ălora» şi «ar fi dus ţara de râpă». 

Ca întotdeauna, Elena Ceauşescu a avut un limbaj mult mai «savant»: «Porcul, beţivul, 
curvarul, n-a fost nimic de capul lui niciodată!» (subl. n.)”. Silviu Curticeanu, Mărturia unei istorii 
trăite. Imagini suprapuse, Bucureşti, Editura Historia, 2008, pp. 337-340. 

6 Pentru metodele surprinzător de indulgente utilizate de ofiţerii de Securitate în cursul 
anchetării lui Gheorghe Apostol, ca urmare a interviului pe care acesta l-a acordat în anul 1988, la 
Londra, unui reporter al postului de radio BBC, precum şi după publicarea la New York, în ziarul 
„Universul” (condus de Aristide Buhoiu), a unui articol critic despre politica promovată de Nicolae 
Ceauşescu, vezi Liviu Ţăranu, Gheorghe Apostol în „dialog” cu Securitatea (1989), în Arhivele 
Securităţii 4, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, coordonator: Silviu B. 
Moldovan, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008, pp. 649-670. 

7 Pentru detalii privind propunerea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi opiniile exprimate de Petre 
Borilă şi Miron Constantinescu la şedinţa din 2 septembrie 1953 a Biroului Politic al al C.C. al 
P.M.R., la care a participat şi Gheorghe Apostol, vezi Mircea Chiriţoiu, Între David şi Goliath. 
România şi Iugoslavia în balanţa Războiului Rece, volum îngrijit şi studiu introductiv: Silviu B. 
Moldovan, editor: Gheorghe Buzatu, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2005, pp. 209-211. 
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Aceeaşi metodă a fost utilizată în anii 1953 şi 1956, când o comisie, formată 
din (nota bene!) Gheorghe Apostol, Alexandru Moghioroş, Petre Borilă şi 
Constantin Pârvulescu, a anchetat-o pe Ana Pauker8. 

În altă ordine de idei, două documente din fosta arhivă a C.C. al P.C.R. 
confirmă faptul că Gheorghe Apostol nu se mai afla printre cei mai importanţi 
colaboratori ai lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu aproape doi ani înainte de decesul 
liderului suprem al partidului. De exemplu, în cadrul reuniunii din 5 iunie 1963 a 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej l-a nominalizat pe 
Nicolae Ceauşescu pentru a se deplasa în URSS, cu scopul de a-i înmâna o 
scrisoare importantă lui Nikita Hruşciov (Moscova, 8 iunie 1963), din partea 
Biroului Politic, şi de a-l invita pe liderul P.C.U.S. să efectueze o vizită de lucru în 
România. În stenograma şedinţei respective s-a menţionat astfel: 
 

[Gheorghe Gheorghiu-Dej:] Eu propun să meargă cu acest material tov. 
N[icolae]. Ceauşescu. Sunteţi de acord cu propunerea? 

(Toţi tovarăşii sunt de acord.) (s.n.)9. 
 

Două săptămâni mai târziu, la reuniunea din 21 iunie 1963 a Biroului Politic, 
s-a discutat despre compunerea delegaţiei române care urma să participe la 
discuţiile de la Scrovişte cu liderul sovietic Nikita Hruşciov (24 iunie 1963).  
Gh. Gheorghiu-Dej a sugerat să se propună conducătorului suprem al P.C.U.S. ca 
toţi membrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. să participe la întâlnirea cu omologii 
de la Moscova. Fiind direct implicaţi în organizarea acelui eveniment, Emil 
Bodnăraş şi Nicolae Ceauşescu au susţinut pe rând că trebuie pregătite două 
variante de delegaţii10. 

Gh. Gheorghiu-Dej a fost de acord cu ideea respectivă şi în stenograma 
reuniunii respective s-a consemnat astfel: 
 

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: Da. Cum ar fi varianta cealaltă? Să participe Dej, 
Maurer, Ceauşescu, Chivu, Bârlădeanu, Bodnăraş şi Răutu. 

Tov. Chivu Stoica: Dacă n-ar trebui să fie şi Gaston [Marin]? 
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să fie şi el. 
Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: Da. 
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Sunt cele mai multe şanse ca tot Biroul Politic să 

participe. 
Tov. Alex. Bârlădeanu: Lui [Nikita Hruşciov] îi place să fie cât mai mult public. 
Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: Atunci să considerăm şi această problemă clarificată11. 

Enumerarea de către liderul suprem al partidului a celor mai importanţi 
colaboratori ai săi este foarte interesantă deoarece Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
menţionat (în mod involuntar, în opinia noastră) o ierarhie care probabil exista în 
                                                            

8 Ibidem, pp. 268-269; 281. 
9 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, se va cita: ANIC), fond C.C. al P.C.R. – 

Cancelarie, dosar nr. 25/1963, f. 24. 
10 Idem, dosar nr. 33/1963, f. 22; 25. 
11 Ibidem, f. 25-26. 
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subconştientul său şi care a fost confirmată în luna martie 1965 – când Nicolae 
Ceauşescu a preluat conducerea partidului cu ajutorul lui Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica şi Emil Bodnăraş. 

Este interesant de menţionat şi faptul că diplomaţii americani de la Bucureşti 
şi Moscova au încercat să afle amănunte despre divergenţele româno-sovietice şi 
când anume urma să aibă loc o întâlnire între Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nikita 
Hruşciov. De exemplu, în telegrama trimisă Secretarului de Stat american în 28 iunie 
1963, William A. Crawford (şeful Legaţiei SUA de la Bucureşti) a consemnat astfel: 
 

O sursă de încredere a Legaţiei a informat că Gheorghiu-Dej a fost văzut într-un 
restaurant din Bucureşti la 26 iunie, după-amiaza târziu. Deşi sunt mai puţin de 24 
de ore de la plecarea sa din Bucureşti cu un avion sovietic, este încă posibil ca el să 
fi făcut o scurtă vizită în Uniunea Sovietică12. 

 
La rândul său, ambasadorul american Foy David Kohler i-a telegrafiat de la 

Moscova Secretarului de Stat al SUA (2 iulie 1963) pentru a-l informa că adjunctul 
şefului misiunii diplomatice a României de la Moscova a discutat cu un diplomat 
occidental (vorbitor de limbă română) în după-amiaza zilei de 1 iulie 1963 şi a 
afirmat că Gh. Gheorghiu-Dej nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Berlin 
de autorităţile Est-germane, dar a trimis o telegramă de felicitare. În acelaşi timp, 
diplomatul român a refuzat să răspundă la întrebarea privind o posibilă întâlnire a 
liderului român cu Nikita Hruşciov, menţionând doar că Gh. Gheorghiu-Dej nu a 
efectuat nicio călătorie în România, în ultima perioadă13. 
 

ANEXA nr. 1 
18 august 1989. 
Protocolul şi stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
18 august 1989, în cursul căreia s-a discutat despre scrisoarea lui Gheorghe 
Apostol, adresată Comitetului Central al P.C.R. şi Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România (extrase). 
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN  Arhiva 
COMITETUL CENTRAL     Comitetului Politic Executiv al CC al PCR 
Nr. 2340     Nr. 1332/ 04.09.1989 
                                                            

12 William A. Crawford, Minister Plenipotentiary (Romania), to David Dean Rusk, Secretary 
of State, Bucharest, Romania, June 28, 1963; File: 9 POL 15 Government RUM, p. 9; Box 4028; 
POL 6 PROMINENT PERSONS, RUM 2/1/63, POL RWANDA (Pol Prominent Persons Rum 
Rwanda); Central Foreign Policy File, 1963 (CFP File 1963); General Records of the Department of 
State, Record Group 59 (RG 59); National Archives at College Park, College Park MD (NACP). 

13 Foy David Kohler, Ambassador (the Soviet Union), to David Dean Rusk, Secretary of State, 
Moscow, USSR, July 2, 1963; File: 9 POL 15 Government RUM, p. 7; Box 4028; Pol Prominent 
Persons Rum Rwanda; CFP File 1963; RG 59; NACP. 
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Protocol nr. 17 
al şedinţei Comitetului Politic Executiv din ziua de 18 august 1989 

 
Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român. 
La şedinţă au participat tovarăşii: Bobu Emil, Ceauşescu Elena, Ciobanu 

Lina, Coman Ion, Constantin Nicolae, Dăscălescu Constantin, Dincă Ion, Dobrescu 
Miu, Fazekaş Ludovic, Mănescu Manea, Olteanu Constantin, Oprea Gheorghe, 
Pană Gheorghe, Popescu Dumitru, Rădulescu Gheorghe, Andrei Ştefan, Bălan 
Radu, David Gheorghe, Gere Mihai, Giosan Nicolae, Milea Vasile, Mureşan Ana, 
Pacoste Cornel, Petrescu Barbu, Postelnicu Tudor, Radu Constantin, Radu Ion, 
Stoian Ion, Toma Ioan, Totu Ioan, Ursu Ioan. 

La şedinţă au fost invitaţi tovarăşii: Curticeanu Silviu, Sîrbu Ion, miniştri şi 
alte cadre de conducere menţionate în lista anexă. 

Şedinţa a început la ora 10.30 şi s-a terminat la ora 11.25. 
 
Ordinea de zi: 
I. Unele probleme privind pregătirea Congresului al XIV-lea al P.C.R. 
II. Raportul privind realizarea în trimestrul II a.c. a principalilor indicatori 

tehnico-economici aprobaţi la capacităţile de producţie industriale. 
III. Unele probleme externe. 
IV. Alte probleme. 
 
I. – III. [...] 
IV. Comitetul Politic Executiv a mai aprobat: 
1. – 3. [...] 
4. Comitetul Politic Executiv a fost informat asupra conţinutului scrisorii prin 

care Gheorghe Apostol, vinovat de încălcarea legilor ţării şi nesocotirea obligaţiilor 
de cetăţean român, roagă conducerea partidului şi Consiliul de Stat să-i acorde clemenţă. 

În legătură cu aceasta, Comitetul Politic Executiv a hotărât să se prezinte 
propuneri privind măsurile ce trebuie luate în continuare, inclusiv în privinţa 
informării membrilor partidului asupra gravelor abateri comise de Gheorghe Apostol. 
 

ss. Nicolae Ceauşescu 
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Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Nr. 1332/ 04.09.1989 

Stenograma 
şedinţei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 

din ziua de 18 august 1989 
 

Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. 

Au participat tovarăşii: Bobu Emil, Ceauşescu Elena, Ciobanu Lina, Coman 
Ion, Constantin Nicolae, Dăscălescu Constantin, Dincă Ion, Dobrescu Miu, 
Fazekaş Ludovic, Mănescu Manea, Olteanu Constantin, Oprea Gheorghe, Pană 
Gheorghe, Popescu Dumitru, Rădulescu Gheorghe, Andrei Ştefan, Bălan Radu, 
David Gheorghe, Gere Mihai, Giosan Nicolae, Milea Vasile, Mureşan Ana, 
Pacoste Cornel, Petrescu Barbu, Postelnicu Tudor, Radu Constantin, Radu Ion, 
Stoian Ion, Toma Ioan, Totu Ioan, Ursu Ioan. 

Au fost invitaţi tovarăşii: Curticeanu Silviu, Sîrbu Ion, Emilian Dobrescu, 
Gheorghe Fulea, Ilie Văduva, Dumitru Apostoiu, Constantin Mitea, Eugen 
Florescu, Nicolae Mihalache, Nicolae Ionescu, miniştri şi alte cadre de conducere, 
conform anexei. 
 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aţi văzut ordinea de zi, tovarăşi? 
Nu mai aveţi alte probleme? Nu. 

 
PUNCTUL 1 

Unele probleme privind Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român 
 

Practic, peste 10 zile trebuie să înceapă adunările organizaţiilor de bază şi 
deci, toate pregătirile pentru delegaţii la congres şi pentru membrii Comitetului 
Central care urmează să fie dezbătute în adunările de partid trebuie să fie definitivate. 

Comisiile constituite de Plenară s-au ocupat de toate aceste probleme, au 
lucrat, au fost aduse o serie de îmbunătăţiri şi, actualmente, propunerile pentru 
delegaţii Comitetului Central, în conformitate cu normele stabilite de Plenara 
Comitetului Central, s-au definitivat. Vom avea 3328 de delegaţi, din care centrali 
380, faţă de 375 la Congresul precedent. Este o creştere mai mică. Pe total, la 
delegaţi, este o creştere de 200. 

Activişti de partid rămân la acelaşi număr 50 – 50, din aparatul de stat 165 – 
165, oameni de ştiinţă 100, delegaţi locali de la 2750 a crescut la 2946, la muncitori 
de la 1064 la 1230 şi, în mod corespunzător în celelalte sectoare. La ţărani, de la 
465 la 490. La funcţionari este o creştere mai mică, de la 457 la 460. Am crescut 
mai mult la muncitori. 

Activiştii de partid au rămas la acelaşi număr 450 la 450, în mod corespunzător 
şi în celelalte sectoare de activitate nu sunt mari schimbări. Numărul femeilor a 



Petre Opriş, Cezar Avram 

 

28 

crescut la 38 faţă de 36,25, la naţionalitatea germană de la 92,05 la 92,06, la 
naţionalitatea maghiară 6,65 a fost înainte, iar acum 6,85, astea toate în raport cu 
numărul de membrii de partid. 

De asemenea, există o repartizare în mod corespunzător pe judeţe, în raport 
cu numărul membrilor de partid. De asemenea, cei centrali sunt repartizaţi pe 
judeţe în raportul în care au fost înainte cu creşterile care sunt, 5 delegaţi centrali, 
aşa că nu schimbă prea mult. 

Din acest punct de vedere am putea să spunem să treacă şi să se comunice la 
judeţe, să se treacă la concret, ca în organizaţiile de bază să fie dezbătute propunerile. 

În ce priveşte Comitetul Central, faţă de ceea ce am hotărât la Plenară, din 
partea comisiei este propunerea ca să mai mărim cu 10 numărul membrilor 
Comitetului Central, să mergem la 465 şi o să vedem de ce este necesar? [.] 

În ce priveşte candidaţii centrali, se propune o anumită reducere faţă de data 
trecută, de la 183 la 157, creşte numărul celor locali, de la 263 la 308. Numărul 
activiştilor de partid centrali [scade] de la 39 la 38. 

În ce priveşte cadrele din aparatul de partid, având în vedere modificările 
făcute, scad de la 82 la 60, la organizaţii de masă [scad] de la 15 la 13, oameni de 
ştiinţă [scad] de la 35 la 34, ofiţeri au fost 12 şi rămân tot 12. 

La candidaţii locali intervine, în afară de creşterea de care am spus, o 
modificare. Faţă de situaţia de la Congresul al XIII-lea, când muncitorii direcţi care 
lucrau direct în producţie au fost 9, acum propunem 45. Mă refer la muncitori care 
lucrează direct în producţie. Noi am discutat să crească numărul muncitorilor care 
lucrează direct în producţie. Numărul ţăranilor să fie de 20. De fapt, acestea sunt 
modificările. Am avut în vedere să asigurăm un număr mai mare de muncitori care 
lucrează direct în producţie. Aceasta a determinat o reducere de la 145 la 135 a 
activiştilor de partid, în mod corespunzător. Noi vorbim de activiştii de partid locali. 

S-a menţinut numărul de directori de întreprinderi şi, în mod corespunzător, 
există repartiţia pe judeţe, în raport cu principiile pe care le avem. Ceea ce este 
esenţial este această creştere de 10 la sută şi propunerea pentru creşterea numărului 
de muncitori şi ţărani. 

Având în vedere toate acestea, aş propune ca şi în comunicatul nostru să se 
spună că va creşte numărul muncitorilor şi ţăranilor, să se spună că s-a analizat şi s-
a hotărât acest lucru. Aceasta are o importanţă şi pentru noi, şi pentru ceilalţi, unde 
se diminuează numărul muncitorilor. Am avut în vedere să subliniem necesitatea 
de a spune acest lucru, că în partid activiştii proveniţi din muncitori sunt în 
proporţie de 70 la sută, dar trebuie să subliniem că creşte numărul muncitorilor care 
lucrează direct în producţie, pentru a păstra caracterul muncitoresc al partidului. 

Aceasta ar fi problema pe are am vrut s-o subliniez şi problemele pe care am 
vrut să le discutăm, legate de propunerile pentru delegaţi şi membrii Comitetului 
Central la Congresul al XIV-lea. 

Dacă sunteţi de acord sau dacă aveţi alte propuneri? 
– Toţi tovarăşii sunt de acord. 
[...] 
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PUNCTUL 7 
Notă privind participarea la reuniunile anuale ale F.M.I. - BIRD. 
 
[Tov. Nicolae Ceauşescu:] Aici participă, de regulă, tot miniştrii de finanţe. 

Aceasta va avea loc în septembrie. 
Tov. Ioan Totu: În 21 septembrie. 
Tov. Elena Ceauşescu: Ar trebui, cu această ocazie, să clarificăm o serie de 

probleme pe care le avem cu ei. Avem destule probleme cu aceste organisme, care 
trebuie clarificate, pentru că noi avem şi aur acolo. Voi nu aţi prezentat totul. 

Tov. Ioan Totu: Până în 27-28 august vom prezenta punctul de vedere. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să fim de acord cu participarea şi cu măsurile şi 

poziţia noastră faţă de problemele ce se ridică şi de activitatea acestor organisme. 
– Toţi tovarăşii sunt de acord. 
Acestea au fost punctele înscrise la ordinea de zi. 
 
Mai avem o problemă, tovarăşi – problemă de cadre. 
Ca prim secretar al Comitetului judeţean de partid Botoşani este propusă 

tovarăşa Nae Elena, care a mai fost prim secretar la Sibiu, iar acum lucrează ca 
adjunct şef secţie la Secţia Organizatorică [a C.C. al P.C.R.]. Dacă sunteţi de acord 
cu această propunere? 

– Toţi tovarăşii sunt de acord. 
 
Tovarăşi, ar mai fi o problemă. Gheorghe Apostol a trimis o scrisoare recent 

la Comitetul Central al partidului, prin care recunoaşte activitatea sa de spionaj şi 
acum cere clemenţă. Am stabilit ca un grup de tovarăşi să stea de vorbă cu el. 

Poate ar fi bine ca tovarăşii Constantin Nicolae şi Ion Coman, care împreună 
cu un grup de ilegalişti, au stat de vorbă cu el, să informeze Comitetul Politic 
Executiv. 

Tov. Ion Coman: Să informeze tovarăşul Constantin, pentru că materialul l-
am întocmit împreună şi sunt de acord cu el. 

(Tov. Constantin Nicolae dă citire materialului referitor la discuţiile avute cu 
Gheoghe Apostol). 

Tov. Nicolae Ceauşescu: Scrisoarea adresată de el Comitetului Central 
trebuie citită, nu acest material. Dă-mi, te rog, mie scrisoarea. 

Tov. Elena Ceauşescu: Scrisoarea, că în rest nu are nici o importanţă. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: Printre altele, în scrisoare spune că şi-a nesocotit 

obligaţiile de cetăţean român şi faţă de legile ţării, că regretă profund şi roagă 
conducerea partidului şi Consiliul de Stat să-i acorde clemenţă. Spune că îşi dă 
seama că a încălcat prevederile statutului, că a ajuns în situaţia gravă de a se fi pus 
în slujba acelora împotriva cărora a luptat cândva. 

El însăşi (sic!) recunoaşte că a intrat în legătură cu serviciile de spionaj 
străine şi, puşi (sic!) de acestea, a redactat diferite scrisori. 
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Tov. Elena Ceauşescu: Asta este esenţialul. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: A intrat în slujba spionajului imperialist şi sovietic. 

Asta este realitatea. Lucrul este recunoscut de el şi la cererea cărora a redactat, ca 
orice trădător, tot felul de materiale. Acesta este esenţialul. 

Şi acum, după ce se angajează că nu mai face, în faţa tovarăşilor ieri a spus că 
îşi dă seama ce merită[:] „pedeapsa capitală”. Acesta este esenţialul în ce a pus în 
scrisoarea lui. 

Oricine poate să vină să spună dacă are o părere sau alta, dar el este vinovatul 
principal. Se ştie, [Silviu] Brucan este un agent vechi. S-au pus în slujba 
spionajului străin şi a[u] organizat tot felul de acţiuni. 

Sigur, declară acum că se căieşte şi cere iertare. 
Tov. Elena Ceauşescu: Asta trebuia să spună. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: De aceea am spus să meargă să stea de vorbă cu el 

câţiva tovarăşi care cunosc bine aceste lucruri. Asta este problema. 
Sigur, până la urmă va trebui să informăm – într-o formă sau alta – partidul 

despre această trădare şi să vedem cum trebuie să acţionăm. Trădarea este trădare, 
punerea în slujba şi în serviciul spionajului străin este inadmisibilă cu calitatea de 
membru de partid. Problema cu calitatea de membru de partid s-a rezolvat demult, 
dar vom vedea care vor fi măsurile ce trebuiesc luate, ca undeva, totuşi, să nu se 
considere că cineva poate să trădeze ţara, poporul, fără a fi tras la răspundere. 

Aici, autocritica nu mai are nici o valoare. Problemele de trădare nu se 
rezolvă prin autocritică, trădarea ţării nu se poate s-o rezolvi prin autocritică. 

Tov. Elena Ceauşescu: Cine trădează, răspunde. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: Am vrut să informăm Comitetul Politic Executiv cu 

această problemă. Se va continua să clarificăm lucrurile până la capăt, pe baza 
recunoaşterii, pentru că ei s-au adresat cu scrisori. 

Foarte bine am făcut că au stat de vorbă tovarăşii din ilegalitate, care cunosc 
bine cum s-a muncit înainte şi au poziţie corectă faţă de partid. 

Tov. Coman Ion: Este cu atât mai grav la Apostol, cu cât înainte de redactare 
a fost prevenit să nu ia legătura cu Silviu Brucan, care este spion în slujba 
imperialismului american. I-am atras atenţia că este pasibil de rigorile legii. 

Tov. Nicolae Ceauşescu: El a venit din străinătate, a fost recrutat încă din 
străinătate şi aici a executat ce i s-a spus. 

Tov. Elena Ceauşescu: Încă de mult timp a fost recrutat, în străinătate. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: Acolo a devenit agent al spionajului străin. 
Tov. Elena Ceauşescu: Iar aici şi-a continuat activitatea. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: De altfel, el, când a venit în ţară, s-a oprit în Anglia, 

în R.F.G. 
Tov. Constantin Nicolae: În Anglia a dat un interviu la reţeaua BBC, cu 

condiţia să fie difuzat după moartea lui. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: Acolo, de fapt, s-a oprit să fie instruit cum să-şi 

ducă activitatea. 
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Asta este problema şi înseamnă că, realmente, trebuie să luăm o poziţie fermă 
faţă de tot şi de toţi cei care nesocotesc legile ţării. Aţi văzut cum au procedat în 
Cuba, inclusiv în China faţă de trădători, că altfel nu putem să le spunem. 

Nu este vorba acum să ne grăbim. Trebuie totuşi o poziţie clară şi trebuie 
trase concluzii şi luate măsuri ferme. 

Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie să informăm partidul. 
Tov. Nicolae Ceauşescu: De aceea am vrut să informăm Comitetul Politic 

Executiv şi să vedem, după 23 August, să informăm întregul partid. 
Cu aceasta, tovarăşi, aş putea să închidem şedinţa, să ne facem datoria şi să 

întâmpinăm 23 August cu rezultatele cele mai bune. Mai sunt doar câteva zile. 
Bine, cu aceasta ridicăm şedinţa. 

 
• ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 56/1989, f. 2-4; 12-13; 

17-19. 
 

ANEXA nr. 2 
31 mai 1989. 
Scrisoarea lui Gheorghe Apostol, prin care a solicitat clemenţa Comitetului Central 
al P.C.R. şi a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. 
 
[Consemnări manu:] IV-4   Cancelaria C.C. al P.C.R. 
2193/19.[0]8.1989    Nr. 2382   22.[0]8.1989 
 

Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Nr. 1341/04.09.1989 

 
Către 

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN  
ŞI CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

 
Subsemnatul Gheorghe Apostol, vă rog să-mi permiteţi a vă supune atenţiei 

următoarele: 
Este de datoria mea să arăt cu toată sinceritatea că îmi revine o mare 

răspundere în legătură cu scrisoarea trimisă în occident de către Silviu Brucan14 şi 
citită în luna martie 1989 la posturile de radio străine, întrucât eu am organizat şi 
atras şi pe alţii la această acţiune. 

Deşi eram conştient că, prin ceea ce am iniţiat, voi susţine propaganda 
externă contra ţării noastre şi am să determin unele acţiuni de calomniere şi 
denigrare a partidului şi statului, nu am ezitat să-mi materializez intenţiile, fiind 
dominat de ambiţii personale şi interese egoiste. 
                                                            

14 Cf. Silviu Brucan, O biografie între două revoluţii: De la capitalism la socialism şi retur, 
Bucureşti, Editura Nemira, 1998; pp. 196-203; Pavel Câmpeanu, Ceauşescu, anii numărătorii inverse, 
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp. 287-289. 
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Prin ceea ce am făcut, am pus la dispoziţia unor cercuri străine şi oficine de 
propagandă reacţionară materiale care, deşi nu aveau o bază reală, au susţinut 
acţiunile lor duşmănoase. 

Sunt conştient că prin faptele mele am nesocotit obligaţiile de cetăţean român 
şi legile ţării, regret profund tot ce am făcut şi rog conducerea partidului şi 
Consiliul de Stat să-mi acorde clemenţă. 

Acum îmi dau pe deplin seama că am încălcat grav prevederile Statutului 
Partidului Comunist Român, contravenind îndatoririlor de a apăra unitatea 
partidului, de a milita pentru înfăptuirea liniei sale politice şi a manifesta 
intransigenţă faţă de acţiunile ostile orânduirii noastre socialiste şi faţă de cei care 
uneltesc împotriva intereselor poporului. 

Analizând lucid şi cu responsabilitate atitudinea ce am avut-o şi faptele ce le-am 
săvârşit, am ajuns la concluzia că trăsăturile negative de caracter, ambiţiile 
carieriste şi orgoliul m-au adus în situaţia gravă de a mă fi pus în slujba celor 
împotriva cărora am luptat cândva. 

Conştient fiind că poziţia şi acţiunile mele au fost exploatate pentru a se 
încerca discreditarea politicii partidului şi statului, a regimului socialist din ţara 
noastră, regret profund şi în totalitate actele săvârşite. 

Îmi dau seama că, prin ceea ce am făcut, am adus o grea ruşine şi asupra 
propriului trecut, renegând idealurile cărora le-am dedicat anii tinereţii mele. Aşa 
cum am mai arătat, am pus mai presus de interesele statului şi partidului propriile 
interese, iar pentru realizarea unor scopuri personale înguste nu am pregetat să 
colaborez cu elemente aflate în slujba duşmanilor ţării. 

Acţiunile mele au fost urmarea unor concepţii şi orientări greşite, precum şi a 
unor mentalităţi străine de profilul politic şi moral ce trebuia să mă caracterizeze ca 
membru al partidului. 

De asemenea, fără a încerca să mă disculp în vreun mod, recunosc că în 
perioada îndelungată de timp cât am fost departe de ţară, cu o uşurinţă 
condamnabilă m-am lăsat influenţat de propaganda reacţionară din exterior, 
abdicând în acest fel de la principiile şi normele vieţii şi muncii comuniştilor. 

Acum îmi este ruşine că, la vârsta pe care o am, nu mai pot ţine fruntea sus în 
faţa foştilor tovarăşi de luptă, a cetăţenilor ţării. 

În aceste clipe, fiindu-mi propriul judecător, mă angajez ca în tot restul vieţii 
mele să dovedesc devotament desăvârşit partidului şi ţării. 

Rog Comitetul Central al Partidului Comunist Român şi Consiliul de Stat să-mi 
dea posibilitatea de a mă reabilita moral şi să demonstrez că pe viitor conduita mea 
nu va contraveni, sub nici o formă, intereselor partidului şi ţării. 

Mă angajez că nu voi mai întreprinde nimic ce ar putea să dăuneze politicii 
partidului şi statului nostru, că nu voi mai întreţine nici un fel de relaţii cu persoane 
care denigrează ţara, devenind un cetăţean loial şi luând poziţie hotărâtă faţă de 
orice încercare de nesocotire sau încălcare a legilor Republicii Socialiste România. 
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Asigur Comitetul Central al partidului că mă dezic în totalitate de acţiunile 
întreprinse, iar pentru faptele mele cer scuze partidului, poporului român, conducerii 
partidului şi statului. Totodată, rog ca, avându-se în vedere şi vârsta înaintată ce o am, 
să mi se acorde clemenţă. 

 
31.05.1989                Cu deosebit respect, 

Gheorghe Apostol  
 
• ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 56/1989, f. 94-96. 
 
Notă: 
Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Cancelaria C.C. al P.C.R. şi 

Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., dar nu are semnatura 
olografă a lui Gheorghe Apostol. Pentru a reda aceste amănunte, am utilizat 
caracterele italice. 
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Abstract: This year marks 25 years since the Romanian Revolution of 1989. 
During this time, the Romanian society passed through a transition period, with 
changes in all aspects, it has faced economic international crisis and a series of 
internal difficulties. Romania turmoil of the last quarter century must not, in any 
respect, be associated with that end of December 1989. Those days have witnessed a 
major event, historically speaking, not only for Romania and its people, but for the 
entire geopolitical world: Romanian Revolution of December 1989. The 25 years that 
have passed away since then, are not the responsibility of the Revolution or of her 
rightful perpetrators of those moments. That is the sole responsibility of those who 
manage at the time given the destiny of the country and its people. In December 1989, 
thousands of Romanian hearts began to beat a new rhythm. The course of history 
would be forever changed. But this would have not nod probably the already known 
outcome, if the courage of many hod not been supported by the warm, mobilizing and 
sincere words of those who have inspired hope of victory throughout the country, 
despite the possible dangerous repercussions. Dreams and hopes of millions of 
Romanians became increasingly palpable, more realistic with every word uttered by 
the leaders of the Revolution in 1989. 

Keywords: revolution, speeches, December 1989, leaders of 1989 Romanian 
Revolution, masses’ influence  

 
Ad hoc speeches of those days are an important factor in the outcome of the 

events. What was said, who said it and what it meant, this is what we present in this 
paper. 

This year we are celebrating 25 years since the December 1989 Romanian 
Revolution. During this time, Romanian society has crossed transition periods, has 
faced changes at all levels, the effects of the international crisis as well as a whole 
series of internal difficulties. The recent political, social and economic transformations 
in Romania are closely connected with that end of December 1989, when the last 
days of the year witnessed a historic moment which proved crucial not only for 
Romania and its inhabitants, but also for the entire geopolitical area of Eastern 
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Europe, namely The December 1989 Romanian Revolution. After this date we can 
contend that Romania has become a “turntable” of the intra-European connections 
and of those between Europe and neighbouring regions1.  

The Revolution and its rightful accomplishers at the time are not responsible 
for the 25 years that have passed since then. This quarter of a century, the present 
and undoubtedly the future of the country and the people represent the exclusive 
responsibility of the ones who run these destinies at this moment.  

 
What happened in December ’89 was the revolt of a minority. A dictatorship 

was to crumple, a dictatorship was not to be born. 1990 turns Romania into a prey 
thrown to hyenas. Never has plunder been more apparent. The nations’ instinct of 
self-preservation tires in an order that is not re-established. The wealth of all the 
Romanians was rapidly transferred into the wealth of a few2. 

 
I would compare Romania with a train: the December 1989 revolutionaries 

are the ones who switched the direction, but the responsibility of operating the train 
falls to the one(s) in command of it.  

Following December 1989, many things were said and written, the events 
were analysed and possibly thousands of theories, opinions, and suggestions were 
produced. Yet what can be more relevant than remembering the words uttered in 
the heat of those moments?  

The spark that lit the redeeming fire of change started in Timişoara, when a 
few of the city’s inhabitants gathered spontaneously to protest against the decision 
of relocating priest Lazlo Tokes. In the morning of 16th December there were a few 
people in front of the pastor’s house; at noon, their number had risen to 
approximately 100, to reach almost one thousand in the evening; the decisive 
moment was when trams were stopped and traffic was blocked, so that the people 
who got out participated in the events that ensued3. That movement was followed 
by the beginning of the people’s revolt in Bucharest on 21st December; the display 
of discontentment intensified and many other cities joined the revolutionary wave4. 
A group of revolutionaries constituted the National Salvation Front Council and 
proceeded to prepare an “Address to the country” – a document synthesising the 
programme of the Romanian Revolution5. With this document, the Revolution 
opened Romania’s door to a new future. In the last years of communism, Romania 

                                                       
1 Ion Iliescu, Revoluţie şi reformă, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, p. 268. 
2 Claudiu Iordache, Clasa nevrednică, Bucureşti, Editura IRINI, 1997. 
3 Ioan Scurtu, Revoluţia Română din decembrie 1989 în context internaţional, Editura Redacţiei 

Publicaţiilor pentru Străinătate, Bucureşti, 2009, p. 182, 183. 
4 Ion Calafeteanu (coord.), Gheorghe Neacşu, Daniela Osiac, Sebastian Rusu, Revoluţia 

română din decembrie 1989. Documente, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009. 
5 Gheorghe Neacşu, Daniela Osiac, Crestomaţie-Revoluţie, Editura Institutului Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989, Bucureşti, 2013, p. 11. 
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had experienced such protests, but lacking the strength to become a significant 
movement, such as the case of Braşov in 1987, or Iaşi, on 14th December 1989.   

It is said that a revolution is a change of heart. In December 1989 the heart of 
a few thousand Romanians started to beat to a new rhythm. The lethargy and 
flatness they were used to started to evaporate and, beating in unison, the hearts of 
several daring people from Timişoara moved an entire Romania. The course of 
history was to be altered irreversibly. However, all this would probably not have 
had the result already known, had the courage of the many not been supported by 
the warm, sincere, rallying words of those who, ignoring the danger of any 
repercussion, animated the hope of victory for the entire country. The dreams and 
hopes of millions of Romanians were to become more and more palpable and 
reasonable with every word spoken by the leaders of the December 1989 Revolution.  

The explosion triggered by the outset of the Revolution in 1989 undoubtedly 
led to a release of chaos on the streets. Liberation, or desire of it, fear, courage, 
adrenaline were all released and led to vandalism as well. Here’s why, on 20th 
December, from the balcony of the Opera House in Timişoara, Lorin Fortuna was 
appealing adamantly and weightily to a “fight without violence”. “We ask that you 
do not break shop windows any more, do not cause fights, do not attack the army”. 
In order to give events a peaceful course, Lorin Fortuna required that any factory, 
big or small, should appoint its representatives for the Romanian Democratic Front. 
It was one of the first glimmers of democracy: equality of representation. 
Throughout the moments he addressed the crowd, Lorin Fortuna also appealed to 
the priests who “have so far sold themselves to the regime” to join “the people”. 
Urging the priests to follow LazloTokes’s example, Lorin Fortuna requests that 
word be sent to the Cathedral that if they want to join the people, they should “ring 
the bells”6. Moreover, one of the demands Lorin Fortuna fervently repeated to the 
crowd was “the release of prisoners”7. Being in the middle of the city that gave the 
wakeup call, during his 20th December 1989 speech, Lorin Fortuna experienced a 
moment of intuition and, in the light of the fact that an order had been given for the 
closure of borders, he states that “there may be some who will claim that what is 
happening in Timişoara has been organised by some interventionists. To them we 
say that’s not true. We did all this here”8. The ones who found the courage to 
protest and request a change in December 1989 were aware of the possible 
consequences in case of failure. However, their desire for freedom was stronger. It 
is what arises from the words used by Lorin Fortuna: “take care of my family 
should anything happen to me, take care of the other people’s families as well”. 

                                                       
6 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-preotii-romani-

sa-ia-exemplu-de-la-laszlo-tokes, min 2.23  
7 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-tara-are-la-

putere-filozofi-dar-ce-folos-ca-n-piata-nu-se-gasesc-cartofi/, min 8.17 
8 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-preotii-romani-

sa-ia-exemplu-de-la-laszlo-tokes/ min 17.43 
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On 21st December 1989, it was the same Lorin Fortuna that read out the 
proclamation of the Romanian Democratic Front9, explaining both the role and the 
goal of this newly established political body in the following way:  
 

There are many who may not have heard, so we are going to read out again the 
proclamation of the Romanian Democratic Front constituted in Timişoara (ovations). 
One. The Romanian Democratic Front is a political organisation – so far they’ve said 
not to politics, now you are the ones who will decide! (ovations) – constituted in 
Timişoara to establish a dialogue with the Romanian government with a view to 
bringing about democracy in the country. As far as the Romanian Democratic Front 
is concerned, the establishment of this dialogue depends upon president Nicolae 
Ceauşescu’s resignation (ovations). We’re proposing the following demands as a 
foundation for our future talks with the government: One. Organising free elections 
(ovations). Two. Freedom of speech, of the media, radio and television. (ovations) 
Three. The immediate opening of state borders (ovations). Romania’s enrolment 
among states which observe and guarantee basic human rights (ovations). Five. The 
immediate liberation of all prisoners and political dissidents in Romania (ovations). 
Revitalising the national economy (ovations). Seven. Reforming the educational 
system in a democratic spirit (ovations). Eight. The right to free public assembly 
(ovations). Nine. True freedom for religious cults (ovations). Ten. Improving health 
care and food service (ovations). As far as the events in Timişoara are concerned. 
One. We strongly demand that the ones who ordered soldiers to fire at the people be 
brought to account (ovations, shout: murderers!). Two. We demand the deceased be 
returned to their families, in order to be buried according to tradition, in national 
mourning (ovations). Three. We demand the immediate release of all those arrested 
in the aftermath of the demonstration (ovations). Four. We demand the cessation of 
all future retaliations against the protesters in Timişoara (ovations). Five. We ask the 
local authorities to acknowledge the action committee of the Romanian Democratic 
Front established in Timişoara and initiate a direct dialogue (ovations). Six. We 
thank the staff of the National Theatre in Timişoara for all their help (ovations). The 
Romanian Democratic Front appeals to the whole country with the following: One. 
We ask the entire Romanian people to join our rightful fight for a democratic country 
(ovations). Two. Create Romanian Democratic Front committees in all the cities, 
factories and institutions, in order for it to coordinate the action of national 
democratisation (ovations). Three. Reclaim your constitutional rights peacefully and 
without violence (ovations). Four. Go on national strike starting today, 21st 
December 1989, until final victory, with the exception of vital domains, whose work 
cannot be interrupted (ovations). Five. The Romanian Democratic Front would like 
to thank all those who have been, are and will be with us (ovations)10. 

                                                       
9 Vezi Daniela Osiac, Revoluţia din Decembrie 1989. Mesaj pentru România. Proclamaţii, 

apeluri, manifeste ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Editura Institutului Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989, Bucureşti, 2010. 

10 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/26/timisoara-21-decembrie-1989-proclamatia-
fdr/, min 5.16 



December 1989 Romanian Revolution seen through the speeches of its main leaders 

 

39 

At a certain time, possibly to enhance morale and sketch a positive picture of 
the strength for change that characterised the people present in the public square, 
Lorin Fortuna called on a man who was gifted at sifting words through the 
consciousness of his own soul. Writer Claudiu Iordache urges people present in the 
square to show “the courage of this moment”11, as they were the deputies of the 
whole nation’s hopes: “This is how the strength of a nation lives! At this moment 
you are speaking on behalf of the entire people”12. Eleonora Petrovici, a doctor in 
Caransebeş, who addressed the crowd on 20th December from the balcony of the 
Opera House in Timişoara, overwhelmed by the thrill of the moment, appeals to 
the people to stay calm in spite of the atrocities she says she knows about: “dead, 
wounded, sufferers”13. Benco Unipan, representing the Serb minority, was to say 
that he was the “personification of Ceauşescu’s Justice”. A graduate of the Faculty 
of Physics and employee of Electromotor, he was the son of a Serbian priest who, 
together with the Romanian priest in their natal village, had made sure that all 
holidays were celebrated, even according to both calendars. Thus, drawing a 
parallel between the Romanian priest and his father, he appeals to the people to 
show the same unity in removing Ceauşescu from power. “Dole Ceauşescu! (Down 
with Ceauşescu!)”14 After several spoken interventions and appeals to calm, unity 
and release of prisoners, Ioan Beni Oprea also addressed the people, promoting the 
idea of dialogue and clearly asserting a rejection of violence.  He emphasises that if 
a change is desired, it must be obtained through peaceful means and not through 
hatred or murder: “We do not want to build a society on dead corpses! Brothers, we 
will never solve anything if we want others to die! (unclear) We’ll not solve this if 
we respond with hatred to hatred!”15 

In turn, on the balcony of the Opera House in Timişoara people described the 
way in which events unfolded in other cities of the country, where the cry for 
freedom uttered by the citizens of Timişoara amplified like a viral echo. What’s 
more, deputies of those fighting for Nicolae Ceauşescu’s fall from power started to 
arrive in Timişoara, to express their immediate support for the historic movement 
born in the heart of Timişoara. Teodor Purice represented the Jiu Valley in the 
Balcony. He advises those present in the Square to distrust the false promises of the 
Communist Party leaders in Bucharest as “They will promise anything and deliver 
nothing! Everything will remain the same!”16. A student representative arrived 
                                                       

11 http://claudiuiordache.wordpress.com/ 
12 http://claudiuiordache.wordpress.com/ 
13 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-preotii-romani-

sa-ia-exemplu-de-la-laszlo-tokes min 13.18 
14 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-preotii-romani-

sa-ia-exemplu-de-la-laszlo-tokes min 19.35 
15 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-tara-are-la-

putere-filozofi-dar-ce-folos-ca-n-piata-nu-se-gasesc-cartofi/, min 1.36 
16 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-preotii-romani-

sa-ia-exemplu-de-la-laszlo-tokes, min 23.42 
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from Bucharest, Cristian Liţoiu, and he addressed the people assuring them that 
there is solidarity in the capital city, too: 
 

I have over 400 friends in Bucharest – students, boys and girls, neighbours – 
who are  going to set fire to car tyres around the House of the Republic this evening 
at 6 (ovations) (unclear) a House of the Republic which now is still white, but by 
tomorrow morning will turn black! (shout: black!, ovations). We are brothers, we are 
brothers (yes!). All the best to you all! Freedom!17 

 
Regarding the Patriotic Guards sent from Oltenia to Timişoara to re-establish order, 
Vasile Blendea said: “Towns such as Caracal, Slatina and others, and counties such 
as Olt, realised that we sacrificed ourselves for the wellbeing of the entire country 
and dispatched their echelons from the East Railway Station. They were lied to, do 
not condemn them!”18 .  

In an attempt to counteract the effect of events in Timişoara, Nicolae 
Ceauşescu orders a great assembly in the Square between the Central Committee 
Headquarters and the Royal Palace. As well as recalling past moments of supreme 
glory in his time as the country leader – such as the speech of August 1968 – 
Nicolae Ceauşescu announces to the people present in the square a few measures 
meant to improve living conditions, which he says will be implemented starting 
with 1st January 1990:  

 
I would like to inform you all about an important decision taken today by the 

Executive Political Committee, regarding the standard of living of the working 
people. This morning we have decided that, starting with 1st January, minimal pay 
will be increased, in the course of the next year, from 2000 lei to 2200 lei. Over 
1,500,000 working people will benefit from this important pay rise. Starting with 1st 
January we will also increase children allowances, between 30 and 50 lei, according 
to the number of children in a family and the salary of the working people, which 
constitutes a substantial aid for approximately 4,400,000 children of our country. 
What’s more ... (whistling and vituperation can be heard) ... we’ll introduce birth 
benefits of 1,000 lei for all women, starting with their first child, while for women 
giving birth to two or more children, the benefit will be 2,000 lei for every child, 
which also represents a strong incentive, an assistance for the mothers, the women of 
our country. We have come to a decision to increase minimum pension payments 
from 800 to 900 lei. We have also resolved to increase successor pensions by 100 lei.  
At the same time, we’ll enhance social security allowance from approximately 500 to 
800 lei, thus ensuring good, appropriate working and living conditions for all the 
citizens of our country. These measures prove determinately that, as the economy 
develops, we do everything to ensure a continuous rise in the material and spiritual 

                                                       
17 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-preotii-romani-

sa-ia-exemplu-de-la-laszlo-tokes min 18.24 
18 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/26/timisoara-21-decembrie-1989-copilul-

libertatii-avram-iancu-sintem-toti/, min 11.36  
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standards of living of the people, according to the resolutions of the Party’s 
Congress”19. 

 
Nevertheless, all these did not have the expected result. The crowd rebelled against 
the communist leader in Bucharest. After less than 24 hours, on 22nd December 
1989, Nicolae and Elena Ceauşescu were forced to run away by helicopter, from 
the roof of the Central Committee building.  

The moment entry and taking over control of the Romanian Television was 
accomplished, the highway was open to changing the fate of an entire country. At 
the beginning of the televised programme, Ion Caramitru summarises their 
progress to the Television building: “Brothers! Brothers! With the help of God, we 
are now inside the TV studios. We managed to get here behind tanks, together with 
the army, students and people you can see and thousands and thousands of 
Romanians and other nationalities who led us here.”20 Standing by him, Mircea 
Dinescu addresses “the heroic Romanian people”21 asking that they remember God 
and pointing out that the army is by their side. Announcing they are going to retire 
and prepare the new provisional governing body, Ion Iliescu specified: “We’ll 
create provisional structures to grant our functioning as a society, to prepare free 
elections, to plan a life in which the people is in actual fact the decision factor, the 
leader of public life.” He also addresses the population repeatedly, appealing to 
calm and lucidity:  
 

We are appealing at the same time to the entire population of the country 
to manifest the lucidity and social discipline necessary to set everything in order. 
Because we were pushed into chaos and disarray by Ceauşescu’s psychotic clique! 
In these moments our nation must prove mature enough to be able to organise 
ourselves on a democratic basis”22. 

 
Petre Mihai Băcanu, recently released from prison, also conveys an inspiring 
message to the population of Romania: “Two hours ago, when I got out of prison, 
the first gesture I made was to kiss the Romanian earth. Maybe I will have the 
chance to tell you more, the only thing I ask of you now is to understand 
everything that is happening in our country, to proceed unexcitedly, because 
everything we have been fighting for has come true”23. Teodor Brateş kept public 
opinion informed about the events in Sibiu, interjecting anytime new elements 
appeared:  
                                                       

19 https://www.youtube.com/watch?v=Pm53beoUZ4Q 
20 http://mariusmioc.wordpress.com/tvr-in-decembrie-1989/, min 2.08  
21 http://mariusmioc.wordpress.com/tvr-in-decembrie-1989/ min 3.05 
22 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-preotii-romani-

sa-ia-exemplu-de-la-laszlo-tokes, min 10.04 
23 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/12/08/tvr-22-decembrie-1989-petre-mihai-bacanu/, 

min 00.16. 
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The Securitate (secret police) continue to shoot the army! Armoured 
vehicles on their way to the County Hospital (woman: Târgu Mureş, as well!) 
According to our informers, there, in Sibiu, the army is being shot at from within 
the County Hospital! Urgent action is required. We do not need talks (man: Not 
these sterile talks!) The army ought to come into action, to defend the people and 
our brothers in the army!24 

 
As a matter of fact, news regarding the situation in almost all the cities was being 
broadcast as soon as information was provided.  

Information kept coming about all sorts of sabotages, such as the water 
supply in Bucharest and other cities being contaminated, or, as George Marinescu 
announced, bombs being placed on the TV station premises: “we have just been 
informed that a bomb was found in the basement of the television station. 
Fortunately, it was defused by specialists, by engineers. Similar deadly charges 
may still exist. Not only inside this institution, not only in the radio station, maybe 
in other places as well”25. Sergiu Nicolaescu, reminding the people that no one and 
nothing can ever take away the honour of being a Romanian, makes an appeal to all 
the inhabitants of Bucharest and other places as well, to join those who have lit the 
fire of liberty so that it isn’t extinguished:  
 

We are first of all Romanians and no one, absolutely no one can ever take us 
out of this Romanian skin we possess! I am first and foremost appealing to the 
working class! I am asking the workers in factories and industries to stop work. If 
you do not stop work immediately, if you do not come here, in the former Stalin 
Square, if you do not come here to the television building, and join us, you should 
know that what you see now will die out! I do not want all this to be a flash in the 
pan. I want you to come here in droves!26  

 
Gelu Voican Voiculescu, making an appeal for the release of all political prisoners, 
introduces another aspect into discussion: the fact that the entire world is watching 
Romania and, consequently, the Romanians must prove capable of self-governing: 
“At this moment the eyes of the world are watching us. We must show that we are 
responsible, that we are a peace-loving nation who acknowledges hierarchy and 
legality! Verifying and sentencing all those who acted against us all these years!”27.  

                                                       
24 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989-preotii-romani-

sa-ia-exemplu-de-la-laszlo-tokes, min 10.04. 
25 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/12/12/tvr-22-decembrie-1989-george-marinescu-

bomba-in-subsolul-televiziunii/ 00.05 . 
26 http://mariusmioc.wordpress.com/2009/04/30/sergiu-nicolaescu-iesiti-in-strada-romani/, min 

00.10. 
27 http://mariusmioc.wordpress.com/2011/04/18/gelu-voican-voiculescu-gindul-meu-se-

indreapta-spre-cei-disimulati-sub-infractiuni-de-drept-comun-sa-se-revizuiasca-situatiile-judiciare-
tvr-decembrie-1989-video/min 00.05. 
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Dumitru Mazilu, defender of people’s rights, also speaks to the nation, and 
appeals to non-violence but, at the same time, urges the path be followed until the 
end, until freedom is regained:  
 

Thousands and thousands of children, thousands and thousands of the 
country’s sons have died, have been assassinated! Let’s all rise for freedom, to 
defend our country! Let’s be strong and march up the end, but be united, without 
violence. Let’s not permit the murderers resume their key positions in the country! 
Let’s defend the TV and radio stations, let’s defend the country’s command 
centres! They belong to the country and no other body than the country, Romania! 
Long live Romania!28 

 
He also demands the peasants be respected, the educational system be reorganised, 
“foreign and domestic politics serve the people’s interests,” and asks that the 
Romanians regain the dignity and pride of inhabiting these lands: “Man should be 
respected! We should be the ones to enjoy the dignity of inhabiting this land! Let’s 
be proud, be proud of being Romanians!”29.  

Following the examples of Timişoara, and, later Bucharest, people in all the 
cities and towns of Romania came out into the streets and the leaders who rose 
from their ranks tried and, obviously, managed to keep alive the fire of revolt and 
the hope in a different future with the help of words. Although there are no good-
quality audio recordings from all over the country or, at least, none have surfaced 
yet, the leaders’ words and their role have crossed the barrier of time. There was a 
similar pattern everywhere: the crowds of people were informed about what was 
going on in Timişoara or Bucharest, they sang songs or recited poems that had 
been prohibited for a long time, short messages of support, motivation, hope were 
transmitted from the leaders to the people and vice versa – slogans, chants – some 
of which we recollect here:  
 

It’s now or never! Throw out the communist boot! Don’t you have a mother 
or a father? You’ve killed innocent children! The army is with us! Throw away 
your party cards! Murderers! Children murderers! Today it’s Timişoara, tomorrow 
the whole country! That’s who the Romanians are! That’s Old Nicu falling down! 
This is Ceauşescu’s doom/ Spending Christmas in a tomb! Ceauşescu, who are 
you?/ Murderer from Scorniceşti! Ceauşescu be a boyar/ You should do like 
Honeker! Ceauşescu great boyar/ Should leave just as Honeker! Ceauşescu don’t 
forget/ We want your retirement! Ceauşescu don’t forget/ Your future is set! 
Ceauşescu keep in mind/ We’ll make shoes from your behind! Ceauşescu, that’s 
the case:/ Romania’s not your place! Ceauşescu and his missis / Romania have 
turned to pieces! The cobbler is no more! For Christmas we’ve got our portion of 

                                                       
28 http://mariusmioc.wordpress.com/2008/12/16/tvr-22-decembrie-1989-dumitru-mazilu-la-cc-

1/, min 00.12 
29 http://mariusmioc.wordpress.com/tag/daniel-mazilu/ min 00.01  
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freedom! On New Year’ Eve in each home/ On the table there’s a carrion! 
Awaken, Romanian! (song) Justice! No violence! Union Hora (song) Hoot!! 
Yesterday was Timişoara, today is the whole country! The Heroes’ Hymn (song) 
To Jilava! Down with the illiterate dame! Down with the butcher! Down with 
Ceauşescu! Down with censorship! Down with the cobbler! Down with 
communism! Down with the murderer! Down with the dictator! Down with 
dictatorship! Down with the Communist Party! Freedom! We fight, we die/ but 
free we wanna be! Death to the murderer! The workers and the students! We die, 
we die/ and free we’re gonna be! You’ve killed our innocent children! We are the 
people, down with the dictator! We are not afraid,/ Ceauşescu is gonna fall! We 
are not leaving! We are not going away,/ The dead want us to stay! We’re not 
fascists! We’re not hooligans! Do not be afraid, Ceauşescu’s gonna fall! Do not be 
afraid! Ole, ole, ole, Ceauşescu is no more! Peace be with you, our dead! The 
Romanian is no coward! Romanians, come with us! They’re shooting! Soldiers, 
soldiers, you are our brothers! We are ready to die! We were soldiers once and 
didn’t shoot our brothers! You have children, too! You are hungry, too! The Olt 
rascal fled to Teheran! Timişoara, Timişoara! Timişoara, don’t forget, – city – is 
by your side! Timişoara’s bleeding/ Bucharest is weeping! Timişoara – blood! 
Long live Timişoara! Victory! Come with us! Come along! Who are you 
defending? We’ll die and be free! We want free elections! We demand 
resignation! Down with Ceauşescu! We want democracy! We want a democratic 
government! We want food! We want land!30 

 
The ad- hoc speeches of those days brought back sunrise above Romania and 

the participants’ wishes and hopes were also for a serene Romania. All these 
support and emphasise the fact that the December 1989 Revolution is an 
autonomous event in Romanian history and must be treated as such. It is a 
consequence of the preceding course of history and is not responsible for managing 
the evolution of the country in later years. Steered by their leaders, the 
revolutionaries offered Romania a gift, a hand, a chance. What the subsequent 
generations did with them is strictly the responsibility of those who governed and 
although the people who lit and kept alive the revolutionary flame of December 
1989 are present among the rulers of today, their past actions must be treated 
differently from what is happening at various levels nowadays. Whether the change 
that occurred after December 1989 is a good one or not, is a completely different 
discussion. Nonetheless, from all that was said during the events 25 years ago, we 
think we can infer that the majority of those expressing points of view were very 
brave people who sensed the opportunity for change and dared to dream of a 
different Romania – freer, stronger, more democratic.   
 
 

                                                       
30 http://www.eroiinumor.ro/respect89/2009/12/31/sloganuri-decembrie-1989/, apud Daniela Osiac, 

Regăsirea Libertăţii, Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti, pp. 31-33. 
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SITURI ARHEOLOGICE MARCATE PE HARTA STOLNICULUI 
CONSTANTIN CANTACUZINO 

Simona LAZAR∗ 

ANCA  
Abstract: Constantin Cantacuzino’s map was printed at Padua in 1700 and still 

remains an outstanding cartographic achievement by the richness of the data included, 
and the precision with which they are marked on. The map provides physical 
(mountains, hills, rivers, lakes, marshes, forests), economic (mineral resources, 
bridges) and politico-administrative indices (outside the country, Turkish raya, 
counties, cities, villages, markets), the marked monasteries (differentiated by their 
dimensions and types), and some archaeological sites. The latter are the subject of this 
study. It’s so interesting to see well marked the ruins of the famous bridge build by 
the emperor Traian (Drobeta), of a Roman city from Septimius Severus’ reign or the 
ruins of the medieval town Turnu Roşu. In this map, a significant representation can 
be identified: the road built along the Olt river by the emperor Traian. From what we 
know about the map drawn by the great Wallachian boyard, this is also the first 
cartographic representation of archaeological remains, so accurately indentified.  

Keywords: archeology, Constantin Cantacuzino’s map, archeological sites, 
Roman bridges of Drobeta and Sucidava.  

 
Harta Stolnicului Constantin Cantacuzino a fost tipărită la Padova în anul 

1700 şi reprezintă o realizare cartografică excepţională atât prin bogăţia de date pe 
care le cuprinde, cât şi prin precizia cu care acestea sunt însemnate în acest 
document. Ea cuprinde patru foi lipite pe pânză, are o lungime de 132 cm şi o 
lăţime de 64 cm. 

În colţul din stânga sus (fig. 1), într-un madalion care are de jur împrejur 
legenda „Ioan Constantin Basarab Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn a toată 
Ungrovlahia”, scrisă cu caractere greceşti, este reprezentat portretul lui Constantin 
Brîncoveanu. Alături de acest medalion, în dreapta, se află titlul hărţii, scris tot cu 
                                                 

∗ Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 
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litere greceşti. Prezentăm mai jos traducerea acestuia în limba română1: „Tabula 
geografică a preaînaltei domnii a Ungro-Vlahiei împărţită în 17 judeţe, după 
descrierea şi forma foarte exactă pe care a făcut-o prea nobilul şi prea înţeleptul 
boier stolnicul Constantin Cantacuzino pentru documentarea (sau spre folosul) prea 
eminentului medic filosof Ioan Commen. Acum pentru întâia oara tipărită cu litere 
greceşti si închinată în chip respectuos prea înalţatului şi prea piosului Domn şi 
Stăpânitor a toata Ungrovlahia, domnului Ioan Constantin Basarab Voievod de 
catre Hrisant prevsiterul si arhimandritul apostolicul şi prea sfântului scaun 
patriarhecesc al Ierusalimului”. Un text cu conţinut asemănător, în limba latină se 
regăseşte în colţul din dreapta sus al hărţii, iar pe aceeaşi parte, jos, găsim legenda 
care include semnele convenţionale folosite (fig. 2); o altă legendă, plasată în 
stânga jos, cuprinde lista dealurilor cu vii. 

Pentru realizarea hărţii sale, stolnicul nu a făcut determinări astronomice sau 
măsurători, gradele de longitudine şi de latitudine preluate din harta lui Ptolemeu 
prezintă aceleaşi erori, motiv pentru care Ţara Românească, inclusiv Oltenia, apare 
mult alungită în lungul paralelelor. 

În hartă, alături de indiciile de natură fizică (munţi, dealuri, râuri, lacuri, bălţi, 
păduri), economică (resurse minerale, vii, poduri) şi politico-administrativă (hotarele 
ţării, raialelor turceşti, judeţe, oraşe, târguri, sate2) sunt marcate mânăstirile 
(diferenţiate în mari, mici şi de maici), dar şi câteva situri arheologice. Asupra 
acestora din urmă dorim să ne oprim în lucrarea de faţă. 

Trebuie să subliniem că preocuparea Stolnicului Cantacuzino pentru istorie 
este binecunoscută, el fiind autorul unei lucrări intitulate chiar „Istoria Ţării 
Rumâneşti”3. Despre siturile arheologice prezente pe hartă discută pe larg în Istoria 
sa, dovedind o bună cunoaştere a locurilor şi evenimentelor. 

Pe hartă sunt notate trei cetăţi medievale, care au aceeaşi siglă, un turn cu 
acoperişul ascuţit, având legenda „turnu”. Unul se află pe locul unde este astăzi 
Turnu Măgurele4, iar al doilea, pe malul drept al Oltului, la hotarul cu Transilvania 
şi este notat cu litere greceşti Turnu Roşu. Al treilea este marcat pe locul fostei 
cetăţi a Severinului, pe malul Dunării. Despre aceasta, autorul hărţii face în 
„Istoria Ţării Rumâneşti” următoarea precizare: „…lângă care pod este şi cetatea 
Severinului, dincoace mai sus oareşice, care era făcută de Sever Împărat… însă 
acum spartă şi mult vechie se vede”5. 

                                                 
1 Constantin C. Giurescu, Harta stolnicului Constantin Cantacuzino. O descriere a Munteniei 

la 1700, Revista Istorică Română, vol. XIII, fasc. I, 1943, pp. 1-28, unde textul amintit este considerat 
„legendă”. 

2 Pentru analiza detaliată a aspectelor legate de împărţirea administrativă şi aşezări vezi şi  
C. C. Giurescu, op. cit., A. Ceauşescu, Aşezări rurale din Câmpia Băileştiului, Craiova, Editura 
Universitaria, 2011, p. 131.  

3 C. Cantacuzino, Istoria Românilor, în: Operele lui Constantin Cantacuzino publicate de  
N. Iorga, Bucureşti, Institutul de arte grafice şi editură „Minerva”, 1901, pp. 61-179. 

4 În timpul lui Constantin Cantacuzino, cetatea Turnu Măgurele aparţinea turcilor, făcând parte 
din „raiaua Turnului”, C. C. Giurescu, op. cit., p. 21.  

5 Idem, p. 79. 
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Tot la Turnu Severin, observăm reprezentate prin două pătrate plasate 
simetric pe cele două maluri ale Dunării şi menţiunea „Pons Trajani”, picioarele 
de pod care se mai păstrează şi azi din Podul lui Traian. De altfel, în „Istoria Ţării 
Rumâneşti”, stolnicul Cantacuzino nota: „acel pod mare minune şi mare lucru au 
fost… semn este de nespusă putere… Acest pod şi în banii acelui împărat Ulpie 
Traian să punea: pe o parte de monedă bătea chipul lui şi de ceailaltă parte tipăria 
podul”6. 

Podul de la Drobeta Turnu Severin a fost construit între anii 103-105 e.n. de 
Apollodor din Damasc, la porunca Împăratului Traian. Conform informaţiilor 
transmise de Dio Cassius şi Tzetzes, podul avea 3570 picioare, adică 1134,90 metri 
lungime, aproximativ 18 metri înălţime şi 12 lăţime. Tablierul podului se sprijinea 
pe 20 stâlpi de piatră, dispuşi unul faţă de altul la o distanţă de 170 picioare 
romane. La capete, avea câte un portal împodobit cu trofee. El constituia, împreună 
cu cele două castre construite la capetele lui, pe cele două maluri ale Dunării, 
Pontes şi Drobeta o „unitate strategică”7. A fost considerată o mare realizare tehnică, 
iar inaugurarea lui este redată şi pe Columna lui Traian.  

Unul dintre primii autori care studiază şi prezintă ruinele podului şi ale 
oraşului roman de la Drobeta, încă de la sfârşitul secolului XVII, a fost Marsigni, 
urmat de alţi învăţaţi ai vremii8. 

Şi în dreptul localităţii Celei, găsim reprezentat semnul grafic folosit pentru 
pod, împreună cu menţiunea: „Aici a fost odinioară pod”. Notarea se referă la 
podul construit de Constantin cel Mare la Sucidava9. Inaugurat în 328, podul avea o 
lungime de peste 2400 de metri, fiind considerat unul dintre cele mai lungi poduri 
ale Antichitate10. Din păcate, podul lui Constantin cel Mare a avut o existenţă 
scurtă, de aproximativ patru decenii11. 

În timpul lui Septimiu Sever, conform unei inscripţii de la Drobeta, se 
percepea taxă de vamă atât la trecerea pe podul lui Traian peste Dunăre, cât şi în 
port. S-a presupus că acelaşi sistem funcţiona şi la Sucidava12, unde se percepea 
taxă în port, dar şi la intrarea pe drumul care mergea spre Romula.   

                                                 
 6 Idem, pp. 79-80. 
 7 D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, Editura Academiei, 1968, pp. 65-72. 
 8 Ibidem, p. 63 
 9 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 13.  
10 D. Tudor, op. cit., p. 425; P. Gherghe, L. Amon, Noi date în legătură cu podul lui 

Constantin cel Mare de la Sucidava, Pontica, 40, 2007, pp. 359-369.  
11 Între cele două poduri de la Drobeta Turnu Severin şi Sucidava s-au făcut confuzii deseori 

de-a lungul timpului, aşa cum sublinia D. Tudor, op. cit. p. 63: „istorici şi  filologi ca Schwartz, 
Sulzer, Uttech, Francke, Dörer, Ad. Müler şi la noi Kogălniceanu, situau podul lui Traian la Celei, 
folosind argumente pe care nimeni nu le controlase pe teren. Părerii lor s-au opus D'Aville, Griselini, 
Mannert, Engel etc., ajungându-se la o vie polemică terminată în 1856”. În acest an, Dunărea a avut 
un debit foarte mic şi au putut fi cercetate şi măsurate ruinele podului de la Drobeta. J. Aschbach a 
elaborat o monografie care pune capăt controverselor. Cercetările legate de podul lui Traian de la 
Drobeta au fost continuate de A. D. Xenopol, Edg. Duperrex, D. Tudor, Al. Bărcăcilă şi alţii.    

12 *** Istoria Românilor.  Daco-romani, romanici, alogeni, Editura Enciclopedică, 2001, vol. II,  
p. 204. 
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Tot pe harta lui Cantacuzino, găsim o altă reprezentare importantă, drumul 
construit de Traian de-a lungul Oltului, acesta având o explicaţie scrisă în greacă şi 
latină (redăm aici varianta în latină: Pons lapideus Imperatoris Trajani.) Constantin C. 
Giurescu13, în prezentarea pe care o face hărţii  precizează: „de o parte şi de alta a 
liniilor care închipuiesc drumul, se află, din loc în loc, mici dreptunghiuri negre; 
cred că ele reprezintă castrele care păzeau acest drum şi ale căror ruine de formă 
regulată, dreptunghiulară, erau pe atunci mai vizibile decât astăzi”.  

Aşa cum se află figurat şi pe hartă drumul lui Traian pleca de la Dunăre din 
două locuri şi ajungea la Romula, apoi urca pe Valea Oltului spre Caput Stenarum 
(Boiţa) şi Cedonia (Sibiu). Despre acest drum, Dumitru Tudor scria în 1968, în 
Oltenia Romană, că: 

 
„se vede în regiunea de câmpie pas cu pas şi lasă la suprafaţa terenului o dâră de 
pietriş alb, răscolită de tractoare, iar în unele locuri, deşi nu mai este bătut de mult 
timp, nu poate fi arat nici cu tractoarele. Între Romula şi Dunăre formează două 
artere, una urmează fidel malul drept al Oltului până la Izlaz, iar alta taie în linie 
dreaptă câmpia romanaţeană până la Sucidava…De la Romula şi până în 
Transilvania mergea o singură ramură…Până la Râmnicu Vâlcea ea poate fi uşor 
urmărită, dar de aici până dincolo de munţi se confundă cu drumul actual sau a fost 
distrusă de Olt, de şoseaua naţională şi de calea ferată…Figurează în numeroase acte 
vechi româneşti ca hotar şi indicaţii pentru moşiile boiereşti” 14.  

 
Porţiunea de drum care pornea de la Izlaz, urcând prin Rusăneşti, Băbiciu, 

Gostavăţ-Slăveni şi Hotărani la Romula s-a considerat că a avut mai mult un rost 
strategic15, funcţia economică fiind îndeplinită de drumul care lega Sucidava de 
Romula.  

D. Tudor considera că „drumul negustorilor” pornea de la Sucidava – Celei, 
prin Vişina Nouă şi Vişina Veche, Cruşovu, Studina, Devesel, Comanca, Caracal, 
ajungea la Romula şi se unea cu drumul ce venea de la Izlaz. Ieşea pe poarta de NV 
a Romulei, urcând malul înalt dintre Reşca şi Fălcoi, pe la est de satul Brâncoveni, 
apoi Piatra-sat, ajungea la castrul Acidava de lângă Enoşeşti. De aici, drumul 
roman urcă spre Nord până la Găneasa, apoi prin satul Momoşeşti (castrul 
Rusidava), pe la Est de oraşul Drăgăşani, ajunge la Ioneştii Govorei (castrul Ponce 
Alute). De aici, prin satul Stolniceni (castrul Buridava), continuă prin Râmnicu 
Vâlcea şi trece Oltul în dreptul satului Sâmbotin (Castra Traiana).  

De la Jiblea, se bifurcă, o variantă ocolind masivul Cozia prin Sălătrucel, 
Rădăcineşti (castru), Pripoanele (castru), Titeşti (castru). Altă ramură mergea de la 
Jiblea prin poiana Bivolăriei (castrul Arutela), Gara Lotru, Copăceni, unde se 
întâlnea cu varianta care ocolea masivul Cozia. De aici, drumul înaintează spre 

                                                 
13 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 21. 
14 D. Tudor , op. cit., p. 52. 
15 Ibidem, p. 52. 
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Transilvania prin Turnuleţe (castrul Pons Vetus), Râul Vadului şi Boiţa (castrul 
Caput Stenarum)16. 

Drumurile romane din Dacia aveau atât rol militar, strategic, cât şi economic. 
Drumul roman care venea de la Dunăre, urmând Valea Oltului, asigura legătura 
între cele 15 castre şi fortificaţii construite de-a lungul Oltului. Pe harta stolnicului 
Constantin Cantacuzino, castrele erau marcate cu mici dreptunghiuri plasate de-a 
lungul liniilor care reprezintă drumul roman. Acestea formau o linie de apărare, 
Limes Alutanus, lungă de 250-260 km. Primele castre au început să fie construite 
încă din timpul războaielor lui Traian, iar linia defensivă propriu-zisă a fost 
organizată de Hadrian17.  

Stolnicul Constantin Cantacuzino cunoştea bine evenimentele din trecutul 
îndepărtat al istoriei românilor, evenimente pe care le-a consemnat şi în lucrarea sa 
Istoria Ţării Rumâneşti. Acest lucru face să sporească valoarea ei, aşa cum sublinia 
şi C. C. Giurescu18: „Ea constituie nu numai cea dintâi realizare cartografică a unui 
român privind ţara noastră, dar e în acelaşi timp şi ţinând seamă de epoca în care a 
fost alcătuită, un adevărat monument al genului”. Ea a fost cunoscută şi apreciată 
în epocă în Europa, fiind folosită de Meletie (profesor al lui Dimitrie Cantemir), 
geograful şi mai târziu patriarhul Ierusalimului Hristant Notara, celebrul geograf 
francez D' Anville si alţii19. 

Din câte cunoaştem, harta întocmită de boierul muntean este, totodată, prima 
reprezentare cartografică în care vestigiile arheologice sunt menţionate cu precizie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Ibidem, pp. 53-57. 
17 *** Istoria Românilor. Daco-romani, romanici, alogeni, Editura Enciclopedică, 2001, vol. II,  

pp. 125-128. 
18 C. C. Giurescu op. cit., p. 27. 
19 Ibidem, pp. 24-27 
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Figura nr. 2. Legenda hărţii. (după C. C. Giurescu). 
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CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ÎN CRONISTICA EPOCII SALE 

Gabriel CROITORU∗ 

Abstract: Prince Constantin Brancoveanu, one of the most  representative 
rulers of Wallachia, drew early attention of his contemporaries. A proof consists of a 
diverse historiographic production, made in his lifetime or after, as well as numerous 
monographs, commemorative books and dedicated studies. The ambition of this text 
is to draw attention to how his personality was spotted in the chronicles of the time. 

Keywords: history of Wallachia, Constantin Brancoveanu, memory, chronicles. 
 

   
„Oricine joacă un rol de frunte în viaţa publică a ţării sale şi lasă în urma sa 

învăţături şi îndemnuri trainice, de cele mai multe ori nemuritoare, se constituie 
pentru posteritate în exemple de energie, neobosită muncă şi supremă jertfă”, – 
antama Nicolae Iorga, în 1912, într-una dintre cuvântările sale, ţinute în cadrul 
Academiei Române1–, omagiind un alt mare om de stat, domnitor şi el al Ţării 
Româneşti, Barbu Dimitrie Ştirbei (1849-1856), demn urmaş al voievodului 
martir2. Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la moartea năpraznică a lui 
Constantin Basarab Brâncoveanu şi a fiilor săi, precedaţi în moarte de clucerul 
Ianache Văcărescu, ocazie cu care instituţiile culturale cele mai înalte ale ţării, – 
Academia Română, Patriarhia Ortodoxă Română, universităţile, institutele de 
cercetare, bibliotecile –, au organizat sau vor organiza conferinţe, simpozioane, 
îndemnuri, menite, nu numai să comemoreze personalitatea domnitorului mucenic, 
dar şi să evalueze, la un nivel superior, pe cel care, indiscutabil, a marcat cu o 
amprentă definitivă epoca sa, fiind valorizat ulterior  ca una dintre figurile 
reprezentative ale panteonului istorico-cultural românesc. 

În cadrul acestui proces general, de restituire istorică, se înscrie întreprinderea 
noastră prin care ne propunem să surprindem imaginea lui Constantin Brâncoveanu 

                                                 
∗ Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 

din Craiova, al Academiei Române. E-mail: danielapopa80@yahoo.co.uk 
1 Nicolae Iorga, Scrieri alese. Cuvântări şi comunicări rostite la Academia Română, partea a 

II-a, ediţie îngrijită de dr. Dorina N. Rusu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 307.  
2 Dan Berindei, Urmaşii lui Canstantin Brâncoveanu şi locul lor în societatea românească. 

Genealogie şi istorie, în vol. Constantin Brâncoveanu, redactori coordonatori Paul Cernovodeanu, 
Florin Constantiniu, secretar de redacţie Andrei Busuioceanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1989, p. 285. 
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şi a epocii sale aşa cum reies din literatura cronicărească. Dintre domnitorii care  
s-au succedat la tronul Ţării Româneşti, în perioada Evului Mediu românesc, puţini 
sunt cei care s-au bucurat de atâta atenţie din partea slujitorilor muzei Clio şi nu 
numai, precum Constantin Basarab Brâncoveanu (1688-1714). Personalitate 
complexă a sfârşitului de secol XVII şi a primelor două septenale ale secolului al 
XVIII-lea, diplomat iscusit, după expresia lui A. D. Xenopol, „cel mai deplin 
acrobat politic ce au stătut vreodată în capul popoarelor”3, bun administrator, 
reformator cultural, un adevărat mecena, protector al românilor de pretutindeni, 
mucenic, nu de mult timp intrat în rândul sfinţilor, Constantin Brâncoveanu devine 
subiectul celor mai diverse genuri istoriografice, de la producţiile cronistice, – în 
marea lor majoritate alcătuite în timpul vieţii domnitorului sau în perioada imediat 
următoare şi publicate, nu în mod accidental, începând de la jumătatea secolului al 
XIX-lea, la lucrările monografice şi volumele comemorativ-omagiale cu pretenţii 
monografice.  

Începând cu secolul al XVII-lea se constată tendinţa constituirii unor corpuri 
de cronici care să cuprindă istoriile Moldovei şi Ţării Româneşti, în care au fost 
înglobate diferite scrieri fără ca acestea să se suprapună cronologic şi care reflectau 
clar interesele unei facţiuni sau familii boiereşti. În cadrul acestui fenomen 
cultural4, care cultivă literatura cronicărească (deosebit de numeroasă după cum 
confirmă Anton Maria del Chiaro, secretarul florentin al domnitorului, „fiecare 
boier posedă câte o cronică făcută după placul său, în care laudă sau ponegreşte 
voievozii trecutului, după binele sau răul ce avusese familia boierului de la 
aceştia”5), fac parte şi se încadrează şi cronicile brâncoveneşti: două care descriu, 
cu lux de amănunte, anii de domnie ai lui Constantin Brâncoveanu, constituindu-se 
în adevărate panegirice la adresa domnitorului şi a familiei domnitoare, – cea a lui 
Radu Greceanu6 şi Anonimul brâncovenesc7 – una semnată de marele vistier Radu 
Popescu8, alias călugărul Rafail, critică la adresa domnitorului, care îi prezintă 
domnia integral ca şi Letopiseţul Cantacuzinesc9, şi alte câteva, cu interesante 

                                                 
3 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia traiană, vol. VIII, Ediţia a III-a, Bucureşti, 1929, 

p. 74. 
4 Pentru o imagine mai clară a sincronicităţii fenomenului cronistic românesc cu cel occidental 

vezi: Ion Militaru, Filosofia românească în zece episoade narative şi un epilog dramatic, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2007, pp. 9-22. 

5 Anton Maria del Chiaro Fiorentino, Revoluţiile Valahiei, traducere de S. Cris. Cristian, Iaşi, 
1929, p. 28. 

6 Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), 
ediţie de Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970. 

7 Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717, ediţie şi introducere de 
Constantin Grecescu, cu o prefaţă de Dan Simonescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959. 

8 Radu Popescu, Istoria domnilor Ţării Româneşti, ediţie critică de C. Grecescu, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 1963. 

9 Istoria Ţării Româneşti(1290-1690). Letopiseţul Cantacuzinesc, ediţie critică de C. Grecescu 
şi D. Simonescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1960. 
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referiri la domnia voievodului10. Dacă la această bogată literatură cronicărească 
autohtonă adăugăm istoria lui Anton Maria del Chiaro11, o adevărată cronică 
străină şi impresionanta masă de documente interne putem surprinde complexa 
personalitate a lui Constantin Brâncoveanu care a înfăptuit, într-o ţară căreia, cu 
însemnate eforturi, i-a asigurat un răgaz de relativă stabilitate şi cu greu întreţinută 
linişte, un program cultural ambiţios ce a prilejuit o splendidă afirmare a 
disponibilităţilor creatoare a românilor într-un cadru spiritual elocvent, coincident 
cu matricile europene”12, cum judicios conchidea Dan Horia Mazilu în postfaţa sa 
la cronicile brâncoveneşti. Emulaţia lucrării cronistice din timpul domniei lui 
Constantin Basarab Brâncoveanu, dar şi înainte şi după aceasta, este rezultatul, pe 
de o parte, a vanităţii facţiunilor boiereşti locale, interesate neîntrerupt, sau cel 
puţin până în anul 168813, de a descalifica gruparea adversă, fapt explicabil până la 
un punct, iar pe de altă parte, a unui fenomen cultural îndelungat şi anevoios, 
desăvârşit la sfârşitul secolului al XVII-lea, care se manifestase limpede, cu 
vigoare în timpul domniei lui Matei Basarab, şi care acum, în timpul lui Constantin 
Brâncoveanu, încearcă emiterea primelor reflecţii, pe temeiuri ştiinţifice, 
referitoare la începuturile cele mai vechi ale poporului şi limbii române, ale 
continuităţii şi unităţii româneşti. 

Cronica lui Radu Greceanu, începută de cronicar în anul 1693, intitulată 
Începătura istoriii vieţii luminatului şi preacreştinului domnului Ţării Rumâneşti, 
Io Constandin Brâncoveanu Basarab-voevod, dă când Dumnezeu cu domnia l-a 
încoronat pentru vremile şi întâmplările ce ia pământul acesta în zilele mării- sale 
s-au întâmplat, cuprinde 110 capitole şi prezintă domnia de la începutul acesteia, 
din anul 1688, până în anul fatidic 1714, când domnitorul, cei patru fii ai săi şi 
clucerul Ianache Văcărescu sunt executaţi din porunca sultanului Ahmed al III-lea. 
                                                 

10 Complexa personalitate a lui Constantin Brâncoveanu a stârnit interesul şi altor cronicari 
care, tangenţial, în cronicile lor, l-au analizat pe voievodul de la sud de Carpaţi, de multe ori, nu 
tocmai în culorile cele mai vii: Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 
1601 şi de la 1709 la 1771, ediţie de Const. A. Stoide şi I. Lăzărescu, Prefaţă de G. Ivănescu; Opere, 
Iaşi, 1976; Axinte Uricarul, A doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat în Moldova (1711-1716), în 
Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, I-II, ediţie Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1993; Letopiseţul Ţării Moldovei de la Istratie Dabija până la domnia a doua a 
lui Antioh Cantemir (1661-1705); Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei (1661-1743), în Opere, 
ediţie Gabriel Şrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1982. 

11 Anton Maria Del Chiaro, Storia delle moderne revoluzioni della Valachia, ediţie Nicolae 
Iorga, Bucureşti, 1914.  

12 Cronici Brâncoveneşti, Antologie, postfaţă, glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 353. 

13 În anul 1688, unele disensiuni din familia Cantacuzinilor şi conjunctura externă care cerea 
coalizare rapidă a forţelor interne îl determină, după lungi şi sângeroase lupte intestine dintre cele 
două grupări rivale – Cantacuzinii şi Bălenii –, pe Şerban Cantacuzino să facă concesii Bălenilori. 
Împăcarea este consfinţită prin căsătoria postelnicului Grigore Băleanu cu Smaragda, fiica lui Şerban 
Cantacuzino. Vezi, Cronicari munteni, Texte selectate, studiu introductiv, note şi glosar de Liviu 
Onu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 82. 
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Considerată de către criticii literari cel mai însemnat panegiric consacrat lui 
Constantin Brâncoveanu, cronica lui Radu Grecenu, cea mai întinsă dintre cronicile 
brâncoveneşti, oscilează între construcţie şi discreditare, între encomion, focalizat 
pe Brâncoveanu, şi diatribă menită să identifice şi să compromită potenţialii 
duşmani ai domnitorului, Cantacuzinii. Cunoscută astăzi în 22 de copii manuscrise, 
cronica lui Radu Greceanu, care împreună cu fratele său, Şerban, erau, deja, în 
momentul redactării, persoane cu notorietate în lumea scrisului, rămâne, în 
istoriografia românească cea mai completă frescă a unei epoci care a fost definită 
pe bună dreptate ca „un reper luminos”14 în istoria acestui popor. De-a lungul 
timpului, cronica logofătului Radu Greceanu a fost publicată în mai multe ediţii: în 
1846, de către August Treboniu Laurian şi Nicolae Bălcescu15, incomplet însă – 
textul publicat trata evenimentele cuprinse între anii 1688-1700 –; retipărită de 
Nicolae Bălcescu16, un an mai târziu, în 1847; în anul 1859, librarul bucureştean 
George Ioanid, printre primii editori din ţară, publica cronica lui Radu Popescu în 
colecţia Istoria Moldo-României17, iar în 1906, strănepotul cronicarului, Constantin 
Greceanu, publica cea mai completă ediţie de până atunci18; după 1961, au mai 
apărut două ediţii ale cronicii, cea a lui M. Gregorian, din colecţia Cronicari 
munteni, cu un studiu introductiv de Eugen Stănescu19 şi ediţia critică împreună cu 
un studiu introductiv, semnate de Aurora Ilieş20. 

Cunoscător al cronicii lui Radu Greceanu, autorul Anonimului brâncovenesc 
– lucrare a cărei paternitate nu a fost nici până astăzi elucidată, în ciuda 
numeroaselor încercări de identificare21, asupra cărora nu dorim să zăbovim – 
descrie domnia lui Constantin Brâncoveanu şi perioada imediat următoare, până în 
anul 1717, dovedind autentice calităţi stilistice şi real talent evocativ, un cărturar în 
adevăratul sens al cuvântului, spirit baroc şi condeier de real talent – spunea unul 
dintre cei mai cunoscuţi exegeţi ai vechilor cronici româneşti – este de departe cel 
mai dăruit scriitor între cronicarii munteni”22. Cu toate că cronica sa a fost scrisă 

                                                 
14 Ştefan Ştefănescu, Cuvânt înainte în vol. Constantin Brâncoveanu, p. 7. 
15 Începătura istoriii vieţii luminatului şi preacreştinului domnului Ţărîi Rumâneşti Io(an) 

Constantin Brâncoveanu Basarab voievod..., în: „Magazin Istoric pentru Dacia”, an. II, 1846,  
pp. 129-176, 193-228, 321-354. 

16 Nicolae Bălcescu, Cronicarii Ţării Româneşti, vol. II, Bucureşti, 1847, pp. 1-116. 
17 Istoria Moldo-României, ediţie de G. Ioanid, Bucureşti, 1859, pp. 166-278. 
18 Din cronicile Ţării Româneşti: Viaţa lui Constandin-vodă Brâncoveanu de Radu vel logofăt 

Grecianu, ediţie de Ştefan D. Grecianu, Bucureşti, 1906. 
19 Începătura istoriii vieţii luminatului şi preacreştinului domnului Ţării Rumâneşti Io(an) 

Constantin Basarab voievod, dă când Dumnezeu cu domnia l-au încoronat, pentru vremile şi 
întâmplările ce în pământul acesta, în zilele Măriei-sale, s-au întâmplat, în Cronicari munteni, ediţie 
de M. Gregorian, studiu introductiv de Eugen Stănescu, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1961. 

20 Istoria domniei lui Costantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1970. 

21 Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti. Cronicari munteni, 1, ediţie 
îngrijită de Mihail Gregorian, prefaţă şi tabel cronologic de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1984, pp. VII, VIII, IX. 

22 Cronici brâncoveneşti, p. 365. 
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sub semnul anonimatului, nefiind „cronicar din poruncă” ca Radu Greceanu, deci 
bucurându-se de o anumită independenţă în caracterizarea personajelor, anonimul 
autor realizează o apologie la adresa domnitorului muntean, dezavuând şi 
incriminând pe toţi cei care au atentat la integritatea lui Constantin Brâncoveanu, 
între calomniatorii domnului detaşându-se familia Cantacuzino, ai cărei exponenţi 
sunt definiţi concluziv, „odioşi importanţi ai istoriei sale”. Istoria Ţării Româneşti 
de la octombrie 1688 până la martie 1717, titlu sub care mai este cunoscută 
cronica Anonimul brâncovenesc, a cunoscut mai multe ediţii. Prima dată a fost 
publicată la mijlocul secolului al XIX-lea de Nicolae Bălcescu23, iar următoarea 
ediţie avea să vadă lumina tiparului, fragmentar, abia în primul an al secolului 
XX24. În anul 1959, apărea o a III-a, ediţie semnată de Constantin Grecescu25, 
prefaţată de Dan Simonescu, iar în 1961, în colecţia Cronicari munteni26, apărea a 
IV-a ediţie de la Anonimul brâncovenesc. 

Presupus autor al secvenţei brâncoveneşti27 din corpusul de cronici cunoscut 
sub titlul Istoriile domnilor Ţării Româneşti, Radu Popescu, „ins cultivat, cu lecturi 
de istorie temeinice, ştiutor a câtorva limbi străine” nu avea cum să nutrească 
simpatii deosebite faţă de Constantin Brâncoveanu ori faţă de Cantacuzini, care  
l-au sprijinit o vreme pe domnitor28. Suferind în timpul domniei lui Şerban 
Cantacuzino – căderea în starea de pauperitate şi pribegiile îndurate de familia sa – 
suspiciunea cu care era privit de către Constantin Brâncoveanu, care niciodată nu  
i-a încredinţat funcţii înalte în stat, sunt tot atâtea motive care l-au determinat pe sus 
numitul cronicar să manifeste, în cronica sa, pe care o începe de prin anii 1718-1719, 
o atitudine ostilă faţă de cei doi domni. Antipatia arătată faţă de domnitor, 
resentimentele manifestate l-au făcut pe Radu Popescu să alcătuiască o cronică, pe 
care istoricul Constantin Giurescu a caracterizat-o „nedreaptă şi sumară faţă de 
Brâncoveanu”29.  

Puternica şi complexa personalitate a lui Constantin Brâncoveanu a 
reprezentat o permanentă atracţie nu numai pentru cronicarii contemporani, în ale 
căror cronici sunt elogiate virtuţile domnitorului, adevărate panegirice, dar şi 
pentru acei cronicarii care, în lucrările lor, centrate pe alte personaje, a găsit 
interesant să-l amintească, de multe ori discursul lor faţă de domnitorul muntean 
constituindu-se în adevărate diatribe. Aşadar, Letopiseţul Cantacuzinesc şi Cronica 
                                                 

23 Istoria Ţării Româneşti de la anul 1689 încoace, continuată de un anonim, în: „Magazin 
Istoric pentru Dacia”, an. V, 1847, pp. 93-184. 

24 Nicolae Iorga, Continuarea memoriilor lui Radu Popescu şi întregirea lor de un anonim, în: 
„Studii şi documente privitoare la istoria românilor”, vol. III, Bucureşti, 1901, pp. 22-29. 

25 Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717, ediţie şi introducere de 
Constantin Grecescu, cu o prefaţă de Dan Simonescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959. 

26 Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717 (Cronica anonimă despre 
Brâncoveanu), în: Cronicari munteni, ediţie de M. Gregorian, studiu introductiv de Eugen Stănescu, 
vol. II, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1961, pp. 275- 352. 

27 Radu Popescu, Istoria domnilor Ţării Româneşti, ediţie de C. Greceanu, Bucureşti, 1963. 
28 Dumitru Velciu, Cronicarul Radu Popescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1987. 
29 C. Giurescu, Contribuţii la studiul cronicilor muntene, Bucureşti, 1906, p.110. 
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Bălenilor, cronici care au ca temă centrală lupta dintre Cantacuzini şi Băleni, 
informează, la modul critic şi despre domnia lui Constantin Brâncoveanu. 

Evenimentele petrecute în perioada domniei lui Brâncoveanu dar mai ales 
sfârşitul său dramatic sunt consemnate, este adevărat, fragmentar şi în opera 
istoriografică de la est de Carpaţi. Dihotomia discursului cronicarilor moldoveni 
este o constantă: la unii prevalează criticile aspre – de exemplu vorbele grele cu 
care îl încriminează Dimitrie Cantemir30 – iar la alţii, mai obiectivi, ca Ion 
Neculce31, Axinte Uricaru sunt evidenţiate clarviziunea politică, eficienta 
administrare, prudenţa, domnitorul muntean făcând „Ţara Muntenească ştiută şi 
vestită în multe părţi ale lumii”. Sfârşitul oribil al domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, al lui Ianache Văcărescu şi al celor patru fii ai săi, care au fost ucişi 
sub privirile îngrozite ale tatălui, i-a marcat profund pe contemporani, cărora 
groaznicul tablou le-a rămas întipărit în memorie. O indubitabilă dovadă a 
existenţei unei puternice memorii colective construite în jurul tragicului eveniment 
din 15 august 1714, ziua sărbătorii Sfântei Maria, după afirmaţia lui Anton Maria 
del Chiaro, chiar de ziua voievodului, o constituie cronica în versuri a lui 
Constantin Brâncoveanu, redactată după moartea lui Ştefan Cantacuzino, 
succesorul lui Brâncoveanu pe tronul ţării, dar înainte de 173032. Faptul că moartea 
lui Constantin Brâncoveanu şi a celor patru fii ai săi, ilustrată atât de concludent de 
tema fortuna labilis – soarta schimbătoare, s-a bucurat de o puternică receptare în 
mediile populare, îl constituie şi reluarea temei, în anul 1813, de către preotul 
transilvănean Pavel Popovici din Deising33, precum şi prezenţa acesteia în 
repertoriul dramatic al minerilor români din Valea Lăpuşului şi Băiuţ34.  

Ca o concluzie la cele expuse de noi, cronicile, primele lucrări de istorie 
naţională, care vizează atât direct, cât şi tangenţial domnia şi figura domnitorului 
Constantin Brâncoveanu se constituie, şi astăzi, după trei secole de când au fost 
redactate, în inestimabile surse documentare care au augmentat masiv fondul 
cognitiv referitor la epoca şi viaţa voievodului martir. 
 
 

                                                 
30 Să se vadă îndeosebi Istoria ieroglifică, ediţie Stela Toma, N. Stoicescu, în: Opere, ediţie 

îngrijită de V. Cândea, IV, Bucurşti, Editura Academiei Române, 1973. 
31 Cronici brâncoveneşti..., p. 375. 
32 Cronici şi povestiri româneşti versificate (sec. XVII-XVIII), studiu şi ediţie critică de Dan 

Simonescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1967, pp. 58-59.  
33 Ibidem, pp. 67-68.   
34 I. Muşlea, Studii de istorie literară şi folclor, Cluj, Editura Dacia, 1964, pp. 21-61; Andrei 

Busuioceanu, Constantin Brâncoveanu în viziunea istoriografiei române şi străine, în vol. Constantin 
Brâncoveanu, p. 10. 
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NAŞTEREA SĂRBĂTORILOR NAŢIONALE LA ROMÂNI:  

24 Ianuarie. 
PROPAGANDĂ ŞI «MISE EN SCÈNE» ÎN SPAŢIUL URBAN 

DIN OLTENIA (1864–1867)♦ 
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Abstract: This article examines a still unknown aspect of contemporary 
Romanian history: the apparition and evolution of national celebrations. Ritual 
constructions of national solidarities, exercises of public memory but also places of 
encounter between propaganda and emotion, the different celebrations of the national 
festivities of the various regimes, from princiar and monarchic ones to those held 
during communist and postcommunist regimes, they are a excellent space to evaluate 
how Romanians build their relations with power in the last two centuries. Through 
these collective local practices as archive documents recorded for us, we can see and 
understand why 24th January or 10th May become so important and marked the 
memory of Romanians. 

Keywords: 19th Century Romania, national celebrations, political rituals, 
urban communities. 

 
La 22 ianuarie 1865, biroul administrativ al prefectului judeţului Vâlcea 

expedia o adresă primarului oraşului Râmnicu Vâlcea în care se amintea de 
solicitarea primită din partea ministrului de interne ca „serbarea zilei Naţionale de 
24 ale curentei luni să se facă conform programului din anul trecut”1. Nu avem încă 
programa din anul 18642, dar din documentul trimis putem să ne facem o idee. 
Astfel, era reamintit primarului să fie luate toate dispoziţiile „atît pentru împărţirea 
de pâine şi carne la săraci, după obiceiul urmat până acum, precum şi pentru 
curăţirea oraşului şi iluminarea de seara la localurile publice. În fine – atrăgea 
atenţia funcţionarul, repetând, probabil, dispoziţiile comunicate de la centru – „să 
îngrijiţi ca cheltuielile să aibă un scop folositor mai cu seamă pentru săraci, 
invitând şi pe D[omn]i[i] Cetăţeni ca să asiste la Te Deum-ul ce este a să cânta în 
catedrala Sântei Episcopii de aici, la ora zece, unde urmează a vă afla şi Dvs cu 
                                                 

♦ Prezentul text a fost redactat în cadrul temei de plan cu titlul Regele în spaţiul public: 
propagandă şi ritual în România (1866-1914). 

∗ Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova. Email: nicom48@gmail.com. 

1 SJAN Vâlcea, Primăria oraşului Râmnicu-Vâlcea, dos.11/1865, f. 1.  
2 Dispunem însă de cea referitoare la organizarea aceleiaşi sărbători în oraşul Craiova, ceea ce 

ne va permite o analiză comparativă utilă a modului în care se desfăşurau cele două ceremonii în cele 
două spaţii urbane. Vezi anexa nr. 2. 
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D[omn]i[i] Adjutori şi Consilieri ai acestei Urbe; iară visitele oficiale se primesc de 
subscrisul în localu ce am în acest oraş”3. 

Documentul ne oferă câteva elemente importante. Spre finalul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza, 24 Ianuarie, ziua dublei alegeri a prinţului domnitor al 
Principatelor Unite ale Munteniei şi Moldovei, era intrată oficial în calendarul 
sărbătorilor naţionale. Se crea deja o tradiţie, din moment ce cadrul său normativ 
din anul 1865 îl respecta pe cel anterior. O particularitate a sa era cultivarea unor 
elemente care aminteau de evergetismul împăraţilor bizantini (împărţirea de pâine 
şi carne celor săraci), modernitatea festivităţilor publice care includeau iluminările 
oraşului, fenomen cu care locuitorii oraşelor româneşti din Muntenia erau deja 
obişnuiţi din perioada regimului revoluţionar paşoptist, importanţa alocată Bisericii 
(Ortodoxe) prin prezenţa tuturor notabilităţilor şi a cetăţenilor oraşului la Tedeumul 
special care avea loc cu acest prilej. I se adaugă un element important, deloc de 
neglijat, care atestă întărirea poziţiei prefectului ca reprezentant al puterii centrale, 
prezentarea felicitărilor cu ocazia acestui eveniment. Adresate domnitorului de 
către membrii corporaţiilor (starostele negustorilor locali) sau de către cetăţenii 
simpli, ele erau primite de prefect în numele domnitorului sau guvernului. Toate 
acestea ne indică clar că sărbătoarea respecta nişte norme, era bine codificată, iar a 
luat parte la derularea ei nu însemna participarea la un simplu divertisment, chiar 
dacă mesele festive, muzica fanfarelor erau apreciate.  

Cât de relevante pot fi concluziile noastre, trase în urma unui demers parţial 
care nu implică (încă) un corpus consistent de surse? Evident că limitat şi nu vom 
putea vorbi decât de opinii parţiale. Dar istoricii au depăşi faza prelucrării seriale a 
datelor socio-economice şi a absolutizării validităţii rezultatelor obţinute astfel.  
O analiză comparativă, mai degrabă calitativă4, a unui corpus mai mic de 
documente, poate oferi informaţiile necesare înţelegerii funcţionării la nivel micro 
a acestui proces. Extinderea anchetei şi asupra altor oraşe, inclusiv capitala, compararea 
cu rezultatele obţinute în alte spaţii istoriografice vor confirma/infirma/nuanţa liniile pe 
care credem că le putem întrevedea. 

Textul prezent este construit pe baza documentelor administrative, care 
includ programele oficiale de organizare a acestor ceremonii, dispoziţiile care 
circulă între diverse autorităţi locale în scopul transpunerii în practică a unui model 
central, de regulă. În loc de o lectură strict istorică, cantonată într-o povestire a 
ceea ce se întâmplă, am încercat să identificăm tipare, să facem comparaţii la nivel 
european, să recunoaştem trăsături specifice unui fenomen mai larg, dar şi nuanţe 
particulare care ne ajută să înţelegem mai bine semnificaţiile sărbătorii naţionale 
pentru societatea românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Am fost 
nevoiţi să ne cantonăm doar la un spaţiu urban redus, reprezentat de două oraşe, 
                                                 

3 SJAN Vâlcea, Primăria oraşului Râmnicu-Vâlcea, dos.11/1865, f. 1v. 
4 Cf. Nicolas Offenstadt, «Archives, documents, sources» în: Christian Delacroix, François 

Dosse, Patrick Garcia & Nicolas Offenstadt (sous la direction de), Historiographies, I, Concepts et 
débats, Paris, Gallimard, 2010, p. 73. 
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Craiova şi Râmnicu Vâlcea, inegale ca dimensiuni, populaţie, simboluri şi memorie 
istorică. Perioada îmbrăţişează ultimii ani de domnie a lui Alexandru Ioan Cuza, 
dar din investigaţiile făcute până în acest moment, cel puţin până la 1881, această 
sărbătoare naţională continuă să fie celebrată public. Va urma o pauză de mai bine 
de trei decenii până când regele Ferdinand o va relua5. Aşadar, pune în vedere mai 
degrabă perioada de întărire a unui model şi modul în care el se perpetuează în 
perioada imediat următoare, dar nu ne permite să vedem pe termen lung care este 
semnificaţia reală acestei sărbători în raport cu altele care încep să o concureze 
(precum proclamarea Regatului României la 14 martie 1881). 

Ne-a interesat identificarea elementelor importante (ritualul, funcţionarea 
sărbătorii, actorii şi dispunerea lor, topografie festivă, gesturile care suţin 
reprezentările puterii la nivel public), lucrurile cărora autorităţile încercau să le 
acorde atenţie. Suprapunerile festive (sărbătoare princiară/sărbătoare religioasă) 
merită atent evaluate. Sigur că Te Deum-ul deţine un loc important, am văzut nu 
doar în cadrul sărbătorii naţionale de la 24 Ianuarie, dar şi cu alte ocazii. Oficierea 
slujbei de către cel mai înalt ierarh (episcop în reşedinţa de episcopat sau cel mai 
înalt ierarh local în fiecare oraş din provincie, mitropolit în capitală), participarea 
obligatorie cerută elitelor administrative, comerciale, intelectuale, prezenţa până la 
urmă a populaţiei largi, denotă locul important deţinut în cadrul sărbătorii naţionale 
de elementele cu conţinut religios. 

Cum putem privi în această lumină sărbătoarea naţională şi ce semnificaţii 
pot fi identificate? Pentru că, ne reaminteşte Caroline Crouin, adunarea unei 
asemenea mulţimi nu era deloc întâmplătoare, însemna că participanţii 
recunoşteau, conştient sau inconştient, importanţa evenimentului pe cale să se 
producă şi voiau, prin intermediul  celebrării festive, să întreţină, să conserve chiar 
amintirea acestui moment, recunoscând semnificaţiile acordate, retrăind un act 
simbolic, politic, primordial şi, în noua logică a mitologiei naţionale, unul fondator6.  

Conştienţi de riscurile unei abordări care s-ar integra perfect în ceea ce 
medievistul francez Alain Bourreau numea o „istoriografie ceremonialistă”, am 

                                                 
5 Întrucât informaţiile noastre provin doar din cercetarea fondurilor documentare din Oltenia, 

preferăm să rămânem prudenţi până la verificarea unui corp mai consistent de surse. Dacă se va 
adeveri acest fenomen, el merită o discuţie particulară, demonstrând o certă concurenţă memorială 
între sărbătorile naţionale legate de numele lui Alexandru Ioan Cuza şi cele din perioada lui Carol I. 
Cum 10 Mai va deveni, treptat, sărbătoarea naţională principală a românilor, construită pe un triplu 
cadru memorial (10 mai 1866, intrarea prinţului Carol de Hohenzollern în Bucureşti, 10 mai 1877, 
proclamarea independenţei şi 14 martie 1881, proclamarea României ca regat), 24 ianuarie va 
cunoaşte o scădere treptată ca importanţă, fiind asociată numelui fostului prinţ domnitor a cărui 
memorie rămânea încă un subiect sensibil în epocă. Cf. Andi Mihalache, Mănuşi albe, mănuşi negre. 
Cultul eroilor în vremea Dinastiei de Hohenzollern, Cluj-Napoca, Limes, 2007, pp. 29-70, 150-199.    

6 Caroline Crouin, « Étude scénographique des fêtes en faveur de l’abolition de l’esclavage en France 
(février - juillet 1794) », Annales historiques de la Révolution française 339,  janvier-mars 2005, p. 55.  
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considerat însă că demersul nostru ne poate permite să evaluăm mai bine cum 
ritualurile participă la „o perpetuă reinventare a tradiţiei”7.     

O analiză a modului în care se derula efectiv această ceremonie pe plan local, 
aşa cum putem citi în documentele locale, confirmă importanţa acestei sărbători în 
reglarea relaţiei dintre puterea centrală şi comunitatea locală urbană. Temporalitate 
festivă specială, ea punea în lumină atât solidaritatea comunităţii locale, de la 
simplu cetăţean la elitele locale, cât şi participarea efectivă şi afectivă a acesteia la 
un calendar al celebrării, motivat în termeni moderni, de datorie cetăţeanească şi 
reafirmare a loialităţii faţă de prinţul domnitor. Sărbătoare a românilor, dar şi 
sărbătoare a puterii princiare în serviciul românilor, dovedită atât de cultivarea 
reprezentării de prinţ milostiv (ajutoarele împărţite cetăţenilor nevoiaşi), cât şi de 
cea de catalizator a energiilor naţionale. Corespundea unui discurs modern despre 
puterea princiară sau imperială pe care-l găsim cultivat, în diferite ipostaze, în toată 
Europa perioadei menţionate. 

Modul în care era prevăzută desfăşurarea acestei ceremonii merită să ne 
reţină atenţia. Popularizarea ceremoniei avea la bază ideea că 24 Ianuarie „este o zi 
de sărbătoare naţională care va fi întimpărită în inima fiecărui rumân”8, fiind 
invitaţi să i se alăture tot cetăţenii comunităţii locale. În acest scop, „publicitatea” 
evenimentului urma să se facă prin „ofise, ce să vor citi pe la răspântiile oraşului  
[la] toţi Domni[i] orăşeni”9.  Erau vizaţi, evident, membrii elitei locale: „D[omnii] 
starosti de patentari şi industriaşi”, directorii şcolilor locale, de băieţi şi de fete, 
împreună cu tot corpul profesoral, consilierii şi alţi funcţionari ai primăriei.  
Observăm că nominalizarea stabilea deja ierarhii confirmând faptul că tonul nu 
putea fi dat decât de către cei mai importanţi şi respectaţi membri ai comunităţii 
locale. Dacă Te Deum-ul, respectiv slujba religioasă, oficiată special cu acest 
prilej, devenise deja, încă din anii 40 ai secolului al XIX-lea, un important element 
ritual, în schimb, sunt interesante prevederile referitoare la săraci, de regulă, 
văduve, orfani. Grija acordată acestora pare să constituie o particularitate a 
sărbătorilor organizate în perioada lui Alexandru Ioan Cuza, comparativ cu cele din 
perioada lui Carol I.  

Comunitatea naţională îi include în viziunea organizatorilor acestei ceremonii 
şi pe cei care nu au resurse şi depind de ajutorul mai puţin al instituţiilor statului, 
încă insuficient, cât al semenilor sau al prinţului domnitor. Sărbătoarea naţională 
este deopotrivă prilej de bucurie colectivă şi „facere de bine: „ Pentru ca această zi 
să fie bine simţită şi însemnată prin oarecare facere de bine pentru feţele scăpătate, 
după tedeum se va pregăti o masă în piaţa cea mare, atît pentru jandarmii, cît şi 
pentru populul scăpătat şi totdeodată să va împărţi cîte o pîine  şi una ocă carne pe 
la casele văduvelor şi a familiilor scăpătate”10. Din fericire, dispunem de liste cu 
                                                 

 7 Nicolas Offenstadt, « Le rite et l'histoire. Remarques introductives », Hypothèses, 1998/1  
pp. 7-14. 

 8 SJANV, Primăria oraşului Râmnicu Vâlcea, dos. 11/1865, f. 1v. 
 9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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cheltuielile făcute cu acest prilej. Astfel, pentru respectiva sărbătoare, un comisar 
special era însărcinat de consiliul municipal să se ocupe cu achiziţionarea tuturor  
articolelor necesare, atât cele alimentare, destinate mesei festive şi ajutoarelor 
împărţite celor săraci, cât cele necesare iluminării localurilor publice. Mai precis, 
vorbim de o cantitate de „140 jîmble din care 80 jîmble să va întrebuinţa la masa 
din piaţă şi restul de 60 să va înpărţi la văduve şi familiile scăpătate”11,15 ocale de 
carne de porc pentru masa din piaţa centrală, la care se adăugau 60 ocale carne de 
vacă ce urmau să fie împărţite săracilor. De asemenea, erau cumpărate patru vedre 
de vin pentru masa din piaţă. „Pentru iluminarea edificiurilor publice să va 
cumpăra 28 ocă lumînări de seu de câte 18 // la oca care să vor  pune în 500 
sfeşnice de pământ aflate la primărie, cîte o lumînare întreagă în fiecare”12. Piaţa 
mare urma să fie luminată cu „10 străichini mari, în cîte un par”, umplute cu 
păcură, vătăşeii şi sacagii de la „comanda de foc” (precursorii pompierilor) urmând 
să asigure montarea şi supravegherea lor. 

Element important, pe care-l întâlnim şi în cadrul ritualurilor festive de la 
1848, lăutarii erau invitaţi să cânte în piaţa publică, contribuind la întreţinerea unui 
peisaj sonor, specific, al bucuriei colective. Prezenţa lor arată clar că sărbătoarea 
naţională includea şi elemente ale sărbătorilor populare, iar spaţiul urban devenea 
astfel mult mai permeabil, pentru a include, doar cu acest prilej, gesturi specifice 
unei culturi rurale, precum jocul şi strigătele de veselie, altfel interzise conform 
regulamentelor urbane tot mai drastice. 

Inclusiv cei aflaţi la marginea societăţii, puşcăriaşii, contribuiau la 
organizarea acestui spaţiu festiv, prin folosirea lor la curăţarea străzilor: „Încît 
pentru curăţirea stradelor prinţipale cei mari, comisarul, prin înţelegere cu D. 
Îngrijitor al arestaţilor va cere a i să da un număr de arestaţi pentru curăţire, crezînd 
subscrisul că pentru o asemenea însemnată zi nu va întîmpina nici un refuz în darea 
arestanţilor din partea autorităţilor conpetinte”13. 

Invitaţia adresată starostelui negustorilor reia aceleaşi teme, subliniind 
semnificaţia aparte a acestei sărbători: 

 
„Ziua de 24 ianuarie fiind o zi de sărbătoare naţională care să află întipărită în 

inima fiecăruia romîn pentru măreţul act săvîrşit în această zi şi care merită a fi 
serbată după toată bunăcuviinţa, subsemnatul atît după datorie, cît şi în baza 
programului comunicat cu adresa d. Prefect al judeţului no. 592 vă invită domnule ca 
mâine duminecă, la 24 corent, la ora 10 de dimineaţă, însoţit de toţi domni[i] 
neguţători, cu drapelele corporaţiuni[i], să binevoiţi a merge ca să asistaţi la tedeumul 
ce este a să face în catedrala biserică a santei Episcopii unde este a să aduna toţi D.D 
funcţionari şi orăşani, iar felicitaţiile să vor primi de Domnu Prefect  al judeţului la 
casele dumisale, în numele guvernului”14. 

                                                 
11 Ibidem, f. 2r . 
12 Ibidem. 
13 f.2r . 
14 f. 3r. 
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Adrese similare erau trimise starostelui meseriaşilor, directorului şcolii 
normale, invitat să participe împreună cu tot corpul profesoral şi elevii, directoarei 
externatului de fete şi consilierilor „aceştii urbi” şi primarului, invitaţi la Te 
Deum15. În aceeaşi zi, 23 ianuarie, primarul Nicolae Iacobescu invită la rândul său, 
pe consilierii Gheorghe Marinescu, Costache Avrămescu, Niţă Tomescu, Dincă 
Olănescu şi Niţă Marinoiu, pentru a lua parte, alături de el, la această ceremonie, 
înţelegând în primul rând, participarea la tedeum şi la felicitarile adresate la casele 
prefectului16. Afişul care era făcut cunoscut publicului râmnicean conţinea aceleaşi 
elemente, precizând cadrul ceremoniei, participarea la Te Deum, felicitările făcute 
prefectului, seara, locuitorii fiind invitaţi „a-şi ilumina fiecare localul după putinţă”17. 

Mobilizarea comunităţii includea şi adresa oficială, trimisă domnitorului cu 
ocazia acestor sărbători: 

   

Mării Sale Domnitorului Alecsandru Ioan, cu ocazia memorabilei zi de astăzi 24 genarie, 
consiliul urbi[i] Rîmnicu Vîlcea, în numele concetăţenilor săi, salută cu respect pă alesul 
romînilor şi urează ani îndelungaţi ca să facă fericirea Romînii: 

– Trăiască Alecsandru Ioan Iiu! 
– Trăiască guvernul Mării sale!”. 
Şi Dumnezeu să proteje România una şi nedespărţită. 

24 genarie 186518 . 
 

Mesajele de acest tip nu fac decât să confirme adoptarea unei retorici oficiale, 
centrate pe importanţa momentului (tratată însă ca „zi memorabilă”, nu ca 
sărbătoare naţională, cum apare în altele), poziţia specială, chiar sacră, am zice a 
domnitorului, ca „alesul românilor” şi proiecţia spre un viitor fericit, sub acelaşi 
prinţ domnitor, în aceeaşi situaţie realizată la 1859.   

La 1 februarie 1865, comisarul oraşului, însărcinat cu organizarea acestei 
sărbători, înainta un raport primarului pe marginea cheltuielilor făcute cu acest prilej: 

    
Domnule Primar! 
Cu iluminaţia tuturor edificiilor publice, masa dată în piaţă dorobanţilor şi 

săracilor, friptu cărnii la cuptor şi înpărţirea de carne şi haine la feţele scăpătate din 
oraşi, în zioa de 24 ianuarie, anul corent, s-a cheltuit prin mine, însărcinatu, suma de 
lei trei sute optsprezece, parale optsprezece, 318,18 pentru care, confom ordinului 
Domnii Voastre, no. 73, vă alătur pe lângă acest plecat raport, dovezile luoate din 
partea vînzătorilor unor asemenea obiecte19.  

 
Pentru o capitală de judeţ (district) de proporţiile Râmnicului, suma nu era 

mică. Din păcate, nu am putut identifica o listă detaliată cu bugetul oraşului şi cu 
                                                 

15 Ibidem, f. 3v. 
16 Ibidem, f. 4r. 
17 Ibidem, f. 5r. 
18 Ibidem, f. 8r. 
19 Ibidem, f. 9. 
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alocările pentru astfel de evenimente. Dar, din lectura altor documente, se pare că 
încep să existe capitole separate în bugetele locale, alocate cheltuielilor prilejuite 
de organizarea sărbătorilor naţionale. Acest lucru, care denotă o certă 
instituţionalizare, semnifică fără îndoială o recunoaştere a importanţei acordate 
subiectului, la nivel naţional şi local deopotrivă. Sărbătorile devin instituţii, produc 
efecte, sunt susţinute de stat din impozitele plătite de cetăţean. În relaţia de 
comunicare a puterii cu cetăţeanul, chiar dacă simbolică, dar nu mai puţin eficientă, 
de afirmare a solidarităţilor, loialităţilor, armoniei sociale şi naţionale, ele capătă un 
loc tot mai important. Naţiunea română ia naştere şi se consolidează prin 
participarea reiterată a fiecărui cetăţean la aceste scenarii festive.  

În oraşul Craiova, documentele referitoare la derularea acestei sărbători 
naţionale confirmă în linii mari, existenţa aceloraşi elemente: distribuirea de 
alimente celor săraci (care avea însă loc dimineaţa, înaintea Te Deum-ului, 
respectiv la ora 8); oficierea Te Deum-ului la care luau parte soldaţii din 
garnizoană, „în mare ţinută”, membrii corporaţiilor cu însemnele lor oficiale, 
„autorităţile civile şi militare împreună cu poporul”, la care se adăugau şi „agenţii 
puterilor străine”; primirea de către primar şi prefect a felicitărilor adresate 
guvernului şi domnitorului la sediul Consiliului Municipal; iluminarea oraşului şi 
muzica oferită de diferite „bande” cu rolul de „a amusa poporul”.     

Evident, există şi particularităţi locale. Astfel, Craiova apărea ca un oraş 
modern, ataşat unor instituţii şi forme de sociabilitate specifice, care caracterizau 
obişnuit marile oraşe europene, precum teatrul sau balul. Sărbătoarea naţională era 
prefaţată cu o zi înainte de un bal oferit de consiliul municipal în sala teatrului 
local. Şi, tot aici, după derularea părţilor importante ale ritualului festiv politic 
(tedeumul şi primirea felicitărilor), urmau să fie organizate unele dintre 
manifestările culturale mai elevate, respectiv o reprezentaţie a unei piese şi cântarea 
unui imn, „în onoarea acestei mari serbători”. Publicul larg se putea bucura de 
muzica fanfarei militare şi a lăutarilor, precum şi de iluminarea festivă a oraşului. 

Calendarul era mult mai precis în cazul Craiovei şi includea prevederi şi 
pentru comunele rurale (de exemplu, oficierea Te Deum-ului, la aceeaşi oră, simultan, 
în bisericile comunelor) sau cele referitoare la obligativitatea unei ţinute adecvate. 

Comparând programele oficiale şi alte documente legate de organizarea 
acestei sărbători cu cele referitoare la alte sărbători naţionale, mult mai cunoscute 
încă din perioada regulamentară, precum aniversarea datelor de naştere sau zilelor 
onomastice ale membrilor familiei domnitoare20, putem remarca că centrul de 
greutate al acestor ceremonii rămânea Te Deum-ul. Dincolo de participarea 
generală, o notă aparte o dă prezenţa garnizoanei şi peisajul sonor specific (salvele 
de tun), ceea ce denotă importanţa Armatei ca instituţie participantă la cadrul festiv 
naţional (conservată până în zilele noastre). La fel, spaţiul sărbătorii naţionale nu se 
construieşte doar în jurul Bisericii sau sediului central al Puterii (reşedinţa 

                                                 
20 A se vedea anexele nr. 3 şi 4. 
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prefectului, consiliului municipal), ci include şi noile spaţii moderne de 
sociabilitate, de la cele restrânse, precum teatrul, cazinoul, la cele mai largi, mai 
uşor accesibile unui public mai larg precum grădina şi piaţa publice.  

Punerea la cale a acestor ritualuri festive politice nu presupune doar o 
excelentă conlucrare şi comunicare între diferitele autorităţi administrative (în mod 
special între prefect şi primar), dar şi păstrarea unui actor cu o greutate simbolică 
încă importantă în spaţiul public: Biserica (în cazul nostru, cea ortodoxă). În ciuda 
asalturilor de care a avut parte în toată Europa, chiar într-o Franţă marcată de 
moştenirea revoluţionară, Biserica încearcă să-şi recupereze locul în societate. Ce 
exemplu mai elocvent decât ceea ce se întâmplă în perioada lui Napoleon I, când 
organizarea zilei de naştere a primului împărat francez, 15 august, Sfântul 
Napoleon, devine din 1802, o mostră perfectă de nouă sărbătoare naţională, pe 
jumătate religioasă (Adormirea Maicii Domnului), pe jumătate republicană (este 
una a naţiunii deopotrivă), prefigurând modelul sărbătorii imperiale a secolului al 
XIX-lea!21.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Rémi Dalisson, Les trois couleurs, Marianne & l’Empereur. Fetes liberals et politiques 

symboliques en France 1815-1870, Paris, La boutique de l’histoire, 2004, p. 14. 
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ANEXE 

 
 

1. PROGRAMA PENTRU SERBAREA  NAŢIONALE DE 24 IANUARIŬ22 
I. 

Ziua de 24 Ianuariu aniversară înduoitei alegeri a Mării sale Domnitoriului 
şi a realisărei definitivei Uniri a Romăniei se va celebra cu solemnitate. 
 

  II. 
În seara de 23 Onor. Consiliu Municipale va da în sala Theatrului un bal 

orăşenesc din partea Comunei. 
 

 III. 
La ora 8 în dimineaţa zillei de 24 se va destribui de Primărie pâine şi carne 

poporului în curtea ospelului Municipale. 
  

IV. 
La ora 10 oştirea de toate armele, în mare ţinută va fi aşeziată în curtea 

bisericii Madona Dudu.   
 

V. 
La aceiaşi oră se vor aduna în acela-şi loc capii osebitelor corporaţii ale 

Comunei cu drapelele lor. 
 

VI. 
La ora 11 înainte de amiazi în biserica Madona Dudu după săvîrşirea 

oficiului Sântei leturgii , se va cânta un The-deum, la care vor asista toate 
autorităţile civile şi militare împreună cu poporul, precum şi D.D.agenţi ai puterilor 
străine. 

VII. 
După The-deum la ora 12, Prefectul şi Primarul vor primi felicitaţiunile în 

sala Onor. Consiliu Munuicipale. 
VIII. 

Seara Oraşiul va fi iluminat şi bande musicale, aşezate în mai multe puncte 
ale Oraşiului, vor amusa poporul.  
 
P. Prefect I.P. Georgescu 
       Craiova 1865 Ianuarie 21 

                                                 
22 SJAN Dolj, Prefectura judeţului Dolj, dos. 219/1865, f. 5 (concept). Alte exemplare ale 

acestui document oficial pot fi găsite la filele 6, 9, 12, 16 şi 17. 
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2. PROGRAMA PENTRU CEREMONIALUL SERBĂRII NAŢIONALE  
DE 24 Ianuarie 186623 

      
1. În dimineaţ’a zilei de 24 Ianuarie, la ora 8 Municipalitatea oraşiului va 

împărţi pâne şi carne la familliile sărace. 
2. În toate bisericile de prin oraşiu şi communele rurali, prin îngrijirea 

părintelui Protopopu, se va cânta Te Deum, la ora 11. 
3. La biserica Madona Dudu se va săvârşi sânta Liturgie de către părintele 

Archiereu Timoteiu Evdoxiadis, încungiurat de clerul trebuincios; la care 
va lua parte şi părintele Protopop. 

4. La ora zece de dimineaţiă toată oştirea de garnisoană şi un escadron de 
dorobanţi, în mare ţinută, se va affla la această biserică. 

5. La ora 11 se va cânta Te Deum-lu, salutat cu trei salve de pusci; la care vor 
asista toţi funcţionarii civili şi militari, D. D. Agenţi ai puterilor streine şi 
DD. Cetăţeni ce vor voi. 

6. La ora 12, Prefectul va primi, în salla de recepţiă a Palatului Administrativ, 
în numele Guvernului, felicitaţiile tuturor Domnilor funcţionari civili şi 
militari, a D-lor Agenţi ai puterilor streine şi D-lor Cetăţeni. 

7. Seara, toate edificiurile publice şi stradele principale ale oraşului vor fi 
iluminate. Musica militară şi lăutari vor cânta în pieţele publice, pentru 
amusarea poporului. 

8. Direcţia Theatrului, în seara acelei zile, va da uă represintaţiă de ocasie, 
când se va cânta şi un Himn în onoarea acestei mari serbători. 

9. Sub-prefecţii vor face acelleaşi ceremonii la biserica din communa residenţială. 
10. Ţinuta este de rigoare. 

 
Prefectul Dist. Dolji,  I. Georgescu    

Directore, I. Locustiano 
         

 

3. PROGRAMUL 
Serbări[i] dela 21 Mai, ziua onomastică  a MĂRII SEALE PREA 

ÎNĂLŢATEI NOASTRE DOAMNE HELENA24 
 

1. În toate bisericile oraşiului la ora 10 se va cânta Thedeum. 
2. Cântarea Thedeumului oficial se va săvârşi în cathedrala Madona (Dudu) 

de către prea sânţia sa părintele Arhiereu Timoftei Adocsiadis. 
3. Cântarea Thedeumului se va saluta cu trei salve de pusci de către oştirea de 

garnisoană. 
4. Toţi funcţionari[i] civili şi militari vor asista în mare ţinută. 

                                                 
23 SJAN Dolj, Prefectura judeţului Dolj, dos. 123/1866, f. 12. 
24 SJAN Dolj, Prefectura judeţului Dolj, dos. 219/1865, f. 26. 
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5. Sunt invitaţi  D-ni Starosti ai corporaţiilor respective a asista asemenea la 
cântarea Thedeumului cu D-ni commercianţi. 

6. La ora unu după amiazi, Prefectul şi Primarul comuni[i] vor primi 
felicitaţiunile în ospelul on. Municipalităţi[i] a corpurilor civile şi militare 
şi a D-lor cetăţeni. 

7. Seara, oraşiul va fi luminat. 
 

P. Perfect, I. GEORGESCU 
              No. 6499 

       Craiova, 1865 Mai 19 
 
 
4. PROGRAMUL 
Serbări[i] dela 30 August aniversarea onomastică a Mării Seale prea înălţatul 

nostru Domn ALESSANDRU IOAN I-iu25 

 

I 
La 10 ore de dimineaţă în toate bisericile Jiudeciului de toate riturile se va 

ţine Te Deum. Cântarea Te Deumului officiale d-aici se va săvârşi la catedrala 
Madona (dudu) de către prea Sânţia Sa părintele archi[e]reu Thimoftei Evdoxiadis. 
 

II 
 

Cântarea Te Deumului, se va saluta cu trei salve de pusci de către oştirea în 
garnisoană. Toţi funcţionari[i] civili şi millitari vor assista la mare ţinută. 

De asemine sunt invitaţi şi D.D Starosti ai corporaţiilor a asista la cântarea Te 
Deumului cu D.D  Comercianţi.  
 

III 
 

La ora 12 D. prefect va primi la ospelul Primării felicitaţiile onor. 
Municipalitaţi şi a tutulor funcţionarilor civili şi militari, a DD. Representanţi ai 
puterilor străine şi a DD. Cetăţeni. 
 

IV 
 

Onor. Municipalitate va da în onoarea acestei zile carne şi pâine la săraci şi 
seara va ilumina pieţile şi edificiele publice. 

Musica militară va cânta după amiazi la grădina publică, iar seara în piaţa 
Casinului Minerva. 
 

Prefect , C. CERCHEZ 
       Craiova, 1865 august 24   

                                                 
25 Ibidem, f. 38. 



Nicolae Mihai 70 

 
 
 
 

 



Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XV, 2014, pp. 71–76 

RENDEZ-VOUS CU LEVIATHAN. 
V. I. LENIN ŞI CULTUL PERSONALITĂŢII SALE ÎN PRESA 

SOVIETICĂ 

      Silviu-Gabriel LOHON* 

Abstract: The press image is very far from the realistic portrait of a man. It is 
the deliberate creation of a positive symbol for the socialist order. The undeniable 
charisma of the original image of Lenin has been extended and diluted in order to 
make him agreeable for mass consumption by a not very sophisticated public. Interestingly 
enough, this practice of glorifying the founding leader is contrary both to Lenin’s own 
belief and to Marx's thesis according to which history traces the evolution of a series of 
class struggles and it is not the result of the action of isolated individuals. 

Keywords: Soviet press, cult of personality, Lenin’s cult, Pravda. 

 
De-a lungul istoriei, una dintre trăsăturile comune oricărui regim totalitar a 

fost construirea, în jurul liderului, a unui cât mai elaborat tip de mistică. Altfel 
spus, este vorba despre transpunerea liderului într-o figură de dimensiuni 
supraumane, copleşitoare pentru muritorii care înconjoară această efigie. 

Cultul personalităţii lui V. I. Lenin, ca trăsătură distinctă a practicii politice 
sovietice, se impune în forţă imediat după moartea acestuia, în 1924. Treptat, „mitul 
lui Lenin” preia statutul categoric de religie oficială, un sistem de rituri şi simboluri, 
atent cântărit, a cărui funcţie era aceea de a le inculca oamenilor o stare de reverenţă 
indipensabilă apariţiei unei afinităţi emoţionale între Partidul Comunist şi aceştia, 
totul absorbit şi încarnat în simbolul Lenin. Venerarea lui Lenin drept divinitate 
exclusivă a P.C.U.S. a fost menţinută până la sfârşitul anilor ’20 ai secolului trecut 
când, deja pregătitul cult al personalităţii lui Stalin, începe să-l eclipseze. 

Odată cu procesul (formal) de destalinizare declanşat de Nikita Hruşciov 
însă, imaginea lui Lenin îşi recapătă vigoarea propagandistică. Redevine axis 
mundi a ideologiei comuniste, fiind o sursă de „înţelepciune politică, socială şi morală” 
frecvent citată1. Mai departe, Jacob Miller observa că „nu există compartimente, de la 
                                                 

* Cercet. şt III în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, e-mail: gabilohon@gmail.com 

1 Harry Schwartz ne invită să aruncăm un ochi asupra unei curioase faţete a acestei adulaţii în 
articolul său, The Lenin cult and its uses, în Lenin and Leninism, Lexington Books, 1971, p. 273, unde 
scrie: „...cosmonauţii sovietici, înainte să zboare în spaţiu, erau duşi întâi la Kremlin unde vizitau 
vechiul birou al lui Lenin, păstrat întocmai cum fusese pe vremea când acesta îl folosea. Acolo, în 
‹sfântul› altar, cosmonauţii păreau a reflecta un timp asupra angajamentului pe care şi-l luaseră. Acela 
de a perpetua ‹cauza leninistă› prin glorificarea Uniunii Sovietice în spaţiu”. 
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administraţie, economie şi spaţiu public în general, la schemele de gândire pe care 
Lenin să nu le supervizeze”2. Prin urmare, presa, ca mijloc de propagandă în 
contextul cultului personalităţii, nu face nici ea opinie separată. La o verificare 
panoramică a împrejurărilor în care figura sau numele lui Lenin apar în ziarul 
Pravda, am observat că pentru anul 19743, acestea lipseau numai din 23 de ediţii 
din cele 356 cotidiene4. 

Se poate presupune, atât pe baza abundentului material biografic disponibil, 
cât şi a consistentului volum de scrieri aparţinând lui Lenin, că tot comportamentul 
gazetăresc referitor la această chestiune implică un anumit grad de complexitate şi 
de artificialitate, imaginea acestuia construindu-se dintr-un buchet restrâns de 
epitete redundante.  

Tratamentul aplicat lui Lenin în presa oficială sovietică este unul vădit 
idolatru. Viaţa şi cariera politică ale acestuia sunt întotdeauna prezentate în cei mai 
radioşi termeni, iar superlativele abundă. Lenin apare drept revoluţionarul ideal, 
strategul prin excelenţă, geniu politic sau prieten şi soţ devotat. Este adesea 
prezentat ca un „izvor din care se revarsă toate binecuvântările”, cât despre o 
atitudine cât de cât critică, nici nu poate fi vorba. Iată un extras din ziarul Pravda 
care, prin vocea lui Boris Ponomariov, unul dintre cei mai dogmatici membri ai 
Politburo-ului, oferă un exemplu de adulare a lui Lenin-omul, specific presei sovietice: 
 

„Tovarăşi! În aceste zile poporul sovietic, sute de milioane e oameni din 
lumea întreagă sărbătoresc aniversarea a 104 ani de la naşterea lui V. I. Lenin, 
creatorul Partidului Comunist şi al statului sovietic, întemeietorul mişcării comuniste 
contemporane, omul care a făcut pentru cei care muncesc mai mult decât oricare 
fiinţă vie de pe pământ. Întregul său geniu, forţa titanică a minţii sale, voinţa 
neclintită a revoluţionarului proletar, Lenin le-a dedicat luptei pentru problema 
muncitorească, pentru ‹a înfăptui mai bine idealurile umanităţii›”5. 

 
Această descriere a lui Lenin, ce poate fi divizată în patru categorii, conţine 

parte din cele mai utilizate epitete în acest sens. Prima stabileşte că nu numai 
poporul sovietic, ci „sute de milioane e oameni din lumea întreagă sărbătoresc 
aniversarea a 104 ani de la naşterea lui V. I. Lenin”, iar cea de-a doua înglobează 
trei sintagme care îi atribuie lui Lenin calităţi politice remarcabile: „creatorul 
Partidului Comunist şi al statului sovietic”, „întemeietorul mişcării comuniste 
contemporane”, „omul care a făcut pentru cei care muncesc mai mult decât oricare 
fiinţă vie e pe pământ”. Cel de-al treilea element conţine o înşiruire a câtorva  
dintre „calităţile” personale ale subiectului: „geniul” său, „forţa minţii” sale sau 

                                                 
2 Jacob Miller, Lenin and Soviet Mythology în:  loc. cit., p. 235. 
3 Am ales anul 1974 tocmai pentru a cerceta „starea” cultului personalităţii lui V. I. Lenin la  

50 de ani de la moartea sa. 
4 Toate sursele citate în acest material se referă la anul 1974 şi au fost preluate din Pravda, dar 

şi din gazete precum Komsomolskaia pravda, Pravda Ukrainii sau Rabociaia gazeta.   
5 Pravda, 23 aprilie, 1974. 
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„neclintita voinţă a revoluţionarului proletar”. Ultima parte a extrasului conţine un 
citat chiar din Lenin.  

Nu mai departe, redundanţa encomiastică se perpetuează, lucru observabil din 
textul ce urmează:  
 

„Poporul sovietic, întreaga umanitate progresistă sărbătoresc pe scară largă 
aniversarea a 104 ani de la data naşterii lui V. I. Lenin – întemeietorul Partidului 
Comunist şi al statului sovietic, genial teoretician al marxismului, mare conducător 
al clasei muncitoare internaţionale, îndrumător şi prieten al truditorilor din întreaga 
lume”6. 

  
Schema de bază a encomionului rămâne aceeaşi, cu excepţia sintagmelor 

„poporul sovietic” şi „întreaga umanitate progresistă” care o înlocuiesc pe cea 
precedentă compusă din „poporul sovietic” şi „sutele de milioane de oameni din 
lumea întreagă”. În cea de-a doua parte a textului, citim, în fapt, aceleaşi elogii, 
sub o formă uşor modificată însă: avem din nou „creatorul Partidului Comunist şi 
al statului sovietic”, „mare conducător al clasei muncitoare internaţionale” şi 
„îndrumător şi prieten al truditorilor din întreaga lume”. Aici, de fapt, nu se 
găseşte decât o parte a acestui al treilea calificativ acordat lui Lenin, anume geniul 
său în teoretizarea marxismului. 

Comparând aceste două mostre jurnalistice cu o terţă descriere a 
„personalităţii” lui Lenin, preluată dintr-o recenzie a unei cărţi a lui Leonid Brejnev7, 
recenzie apărută în Komsomolskaia pravda, costatăm similitudini flagrante: 

„‹Mare teoretician revoluţionar. Conducător al primei revoluţii socialiste 
victorioase din lume. Conducătorul primului stat al muncitorilor şi ţăranilor. 
Revoluţionar în cel mai înalt şi nobil sens al cuvânului. Luptător aprig pentru 
formarea caracrerului, străin de orice asemănare cu starea de inerţie sau cu 
dogmatismul. Strateg neîntrecut al revoluţiei şi maestru al tacticii politice. Om de o 
modestie şi de o curăţenie de cristal şi cu un farmec excepţional. Adversar 
înverşunat al vobăriei goale şi al ‹‹pălăvrăgelii revoluţionare››. Truditor neobosit...›. 
Astfel este evocată în carte înfăţişarea morală şi spirituală a lui Lenin – model de 
urmat...”8. 

 
Rezumată, descrierea caracteriologică a lui Lenin compune un portret-robot 

cu indicative precise, dar repetitive: mare teoretician revoluţionar; lider al primei 
revoluţii socialiste triumfătoare din lume; conducător al primului stat muncitoresc 
şi ţărănesc; revoluţionar în cel mai înalt sens al cuvântului; neîntrecut strateg 
revoluţionar şi tehnician politic; luptător neobosit pentru care orice formă de 
înapoiere sau de dogmatism însemna anatema; persoană sinceră şi modestă cu un 
farmec unic; opozant al „pălăvrăgelii revoluţionare”. 

                                                 
6 Idem. 
7 Leonid Ilici Brejnev, Leninskim kursom: rechi i stati, Izdat. Politicheskoi Literaturi, Moskva, 1974. 
8 Komsomolskaia pravda, 9 august, 1974. 
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Toate aceste pasaje compun sfera celor mai utilizate epitete acordate lui 
Lenin, majoritatea trimiterilor jurnalistice atrăgând atenţia asupra curajului acestuia 
în chip de revoluţionar, precum şi asupra capacităţii politice de fondator al statului 
sovietic, atribute care prin enumerarea obsedant-repetitivă devin esenţiale. Iată, mai 
departe, două preluări din Pravda Ukrainii: „Tovarăşi! La 21 ianuarie se împlineşte 
o jumătate de secol de la decesul lui V. I. Lenin – genial gânditor şi revoluţionar, 
fondatorul Partidului Comunist şi al statului sovietic, conducător şi îndrumător al 
truditorilor din întreaga lume...”9 şi 

 
„Fiecare pas al poporului sovietic în drumul spre un viitor luminos – spre 

comunism, victoriile remarcabile ale truditorilor lumii în lupta pentru pace şi progres 
socialist, toate transfomările grandioase ale epocii contemporane sunt strâns legate 
de învăţătura lui V. I. Lenin – genialul continuator al lui Marx şi Engels, fondatorul 
Partidului Comunist şi al guvernului sovietic, conducător înţelept şi îndrumător al 
proletariatului din întreaga lume...”10.  

 
Aceasta este, pe scurt, inventarul imaginii lui Lenin. Poziţiilor de mai sus 

trebuie adăugate şi diverse referinţe la „opera” lui Lenin, care suplimentează şi 
validează tabloul general. Următoarele mostre sunt, la rândul lor, reprezentative 
pentru modul în care Lenin este citat în presa comunistă. Acestea curg într-un 
singur sens, fiind interpretate numai într-o lumină extrem de favorabilă, iar 
probitatea lor nu este niciodată reclamată, ele ţinând, în general, de o sursă de 
inspiraţie de tip autoritar. Iată ce scrie Pravda: 

 
„Astăzi este ziua presei. «Ziarul nu este numai un popagandist colectiv şi un 

agitator colectiv, ci şi un organizator colectiv» (V. I. Lenin)”11 
sau Rabociaia gazeta: 
„Cuvântul partid dă curaj, însufleţeşte, sporeşte forţele, după cum spunea V. I. 

Lenin, pentru «a merge negreşit mai departe, pentru a obţine negreşit mai mult, 
pentru a trece negreşit de la probleme mai uşoare la probleme mai grele»12. 

 
Referinţele indirecte la „opera” lui Lenin sunt cvasiubicue şi sunt folosite 

pentru a statuta soluţiile autoritare în diverse chestiuni. Iată, din nou, ziarul Pravda:  
„Încă din primii ani ai puterii sovietice, V. I. Lenin a legat în mod direct 

succesele construcţiei socialiste cu o disciplină de fier a muncii”13 
şi Pravda Ukrainii: 
„Chiar de la începutul organizării producţiei socialiste, V. I. Lenin arăta că 

este necesar să se lege laolaltă problema creşterii productivităţii muncii cu întărirea 
mondială a disciplinei, cu lupta necruţătoare împotriva indolenţei”14. 

                                                 
 9 Pravda Ukrainii, 19 ianuarie, 1974. 
10 Idem, 23 aprilie, 1974. 
11 Pravda, 5 mai, 1974. 
12 Rabociaia gazeta, 31 ianuarie, 1974. 
13 Pravda, 8 august, 1974. 
14 Pravda Ukrainii, 16 ianuarie, 1974. 
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Această înşiruire a multiplelor virtuţi ale personajului istoric V. I. Lenin, 
dimpreună cu numeroasele apeluri la scrierile sale constituie, totuşi, numai o parte 
a imaginii junalistice a subiectului. O altă componentă a cultului pesonalităţii 
acestuia este ambalată sentimental, având în vedere masiva proporţie de referinţe la 
incontestabilele abilităţi şi calităţi. Citim în Pravda: 

„În jur de 250 de locuri memorabile de pe pământul leningrădean sunt legate 
de viaţa şi lupta lui V. I. Lenin. Într-adevăr, ‹aici fiecare piatră îl ştie pe 
Lenin...›”15. 

În vreme ce Pravda Ukrainy declara la 20 ianuarie: 
 

„De exact o jumătate de veac nu mai este cu noi Ilici cel viu. Dar nu în zadar 
spunem precum poetul: ‹Lenin a trăit, Lenin trăieşte, Lenin va trăi›. Trăieşte şi se 
răspândeşte doctrina lui Lenin – înseamnă că Lenin este cu noi. Trăieşte şi 
acţionează partidul leninist – înseamnă că Lenin este cu noi. Trăieşte şi înfloreşte 
statul sovietic creat de Lenin – înseamnă că Lenin este cu noi. Trăieşte, cucereşte cât 
mai mult minţile şi inimile învăţătura leninistă – înseamnă că Lenin este cu noi”16. 

 
Multe dintre aceste emoţionante descrieri au devenit simple formule de presă, 

canonizate ulterior drept sloganuri ideologice, printre cele mai uzitate numărându-se: 
„Lenin este cu noi”, „Lenin a trăit, Lenin trăieşte, Lenin va trăi”, „Adevărata 
preocupare a lui Lenin”, „Cu Lenin în inimă”, „Aspiraţia lui Lenin este 
adevărată”. Acestea apar, în general, ca titluri de fond pe prima pagină a 
cotidianelor citate, în zile de „înaltă semnificaţie politică”, dar şi în zilele 
premergătoare comemorării a cincizeci de ani de la moartea acestuia: „Cu Lenin în 
inimă”, „Aspiraţia lui Lenin este adevărată”17. 

Că prezentarea lui Lenin în presa sovietică este mai degrabă un act pregătit 
decât unul spontan o arată frecvenţa numelui acestuia în paginile acestor ziare. 
Dacă ne referim la intermitenţa cu care apare cuvântul Lenin în ziarul Pravda pe 
anul 1974, vom observa, nu fără surprize, că incidenţa cotidiană a acestuia cu 
diversele sale variaţii este mai degrabă scăzută, în majoritatea cazurilor nedepăşind 
cifra zece. Media anuală a apariţiilor a fost calculată la şase. Acest fapt nu ar fi 
devenit frapant dacă frecvenţa apariţiei acestui cuvânt nu ar fi crescut brusc în două 
rânduri: aproape de 21 ianuarie, ziua morţii sale şi 23 aprilie, ziua sa de naştere. 
Prin urmare, în 1974, au fost celebrate în Pravda ambele zile şi marcate ca atare 
prin tipărirea pe prima pagină a unui discurs al unui membru al Politburo-ului. 
Toate aceste lucruri indică faptul că acolo unde cuvântul Lenin apare ca element 
forte al rolului comunizant al ziarului, principala sa funcţie ajunge să fie restrânsă 
la doar două ocazii în care personalitatea lui Lenin este supraexploatată. 

O altă manieră de utilizare a cuvântului Lenin se referă la dozajul în care 
acesta apare în sintagme cu formă fixă. Iată câteva: „în numele lui Lenin”, „muzeul 
                                                 

15 Pravda, 22 aprilie, 1974. 
16 Pravda Ukrainy, 20 ianuarie, 1974. 
17 Idem, 18, 22 sau 24 ianuarie, 1974. 
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lui Lenin”, „partidul lui Lenin”, „oraşul lui Lenin”, „strada lui Lenin”. La o 
privire sumară, frecvenţa sintagmelor fixe, precum cele de mai sus, ating pragul de 
47% din totalul referinţelor la figura lui Lenin. Dacă excludem din acest calcul cele 
două borne biografice identitare ale personajului – anume perioada cuprinsă între 
19 şi 24 ianuarie, apoi cea dintre 21 şi 24 aprilie – vom constata că procentajul 
recalculat al acestor combinaţii semantice fixe urcă la 52%. Lucru care ne 
demonstrează că în presa sovietică, aproape jumătate din trimiterile la Lenin nu se 
referă în mod direct la omul însuşi. Numele acestuia a devenit cel mai la îndemână 
mijloc – şi astfel şi cel mai popular – de a denumi diverse parcuri, colhozuri, 
premii, medalii. De exemplu, Uniunea Sovietică şi Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice au devenit „patria lui Lenin”, respectiv „partidul lui Lenin”. 

Această practică de a „boteza” varii „obiective strategice” după numele lui 
Lenin se poate interpreta, la un capăt, drept o evidenţă a venerării fără limite, o 
adulatio æterna, a liderului fondator al U.R.S.S. La celălalt, se întrevede o 
campanie atent calculată şi susţinută de toate guvernele post leniniste18 de a păstra 
numele lui Lenin în cugetul populaţiei sovietice, fluturându-i, în permanenţă, efigia 
ca fiind urzeala existenţei lor cotidiene, propriul lor raison d'être.  

Schema frecvenţei numelui lui V. I. Lenin, dimpreună cu maniera de utilizare 
a cuvântului Lenin în sine şi a derivatelor sale relevă o absenţă aproape deplină în 
a-i aminti, fie şi în treacăt, pe foştii camarazi bolşevici ai acestuia. Lipseşte orice 
referinţă la Lunacearski sau Zinoviev, nu se spune nimic despre Troţki, Buharin 
sau Karl Radek, nici măcar despre Hrusciov sau Malenkov. Singura excepţie o 
reprezintă Brejnev, dar asta numai pentru că el deţine secretariatul general al 
P.C.U.S. la momentul pe care îl analizez aici. Prin urmare, în toată presa sovietică, 
singurele două nume citate vor fi Lenin şi liderul aparatului de partid, iar la rigoare, 
chiar şi trimiterile la operele lui Karl Marx sau Friedrich Engels sau la biografiile 
lor sunt, de asemenea, foarte rare.  
 

                                                 
18 În cazul nostru, e vorba de perioada Leonid Brejnev (1964-1982). 
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PROPRIETATEA RURALĂ:  
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DOMENIUL FUNCIAR AL MĂNĂSTIRII HUREZI ∗ 
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Abstract: In this article, the author seeks to rebuild the land domain Hurezi 
monastery, founded by Constantin Brancoveanu. This monastery, like other places of 
worship, has received numerous successions of its founder Constantin Brancoveanu. 
With these donations were added as land purchases made by the abbots of the 
monastery over time. The restoration of the possession of the monastery of Hurezi 
inheritance and villages Hurezi, Râmeşti, Racoviţă, Bratovoieşti, Gioroc, Puţuri, Baia 
de Fier, Şirineasa, Runcu, Foleşti, Fometeşti, Bogdăneşti, Şuşani, Bârzoteni, Strejeşti, 
Căzăneşti and Craioviţa could be made after a thorough analysis of unpublished 
documents and edicts. The interest of the monastery Hurezi to estates and villages 
mentioned above was determined by their location at the convergence of several roads. 

Keywords: history of ecclesiastical property, Hurezi monastery, villages, peasants. 
 
 

Mânăstire olteană, ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, care a împodobit-o, 
a înzestrat-o cu averi şi a hărăzit-o a fi mănăstire de călugări, Hurezi reprezintă un 
însemnat lăcaş de cult şi cultură românească. Aceasta, ca şi alte lăcaşe de cult, a 
primit încă de la întemeiere numeroase moşii de la ctitorul său. La aceste danii,  
s-au adăugat şi cumpărările de moşie realizate de către egumenii mănăstirii de-a 
lungul timpului 

Reconstituirea stăpânirii mănăstirii Hurezi asupra moşiilor şi a satelor pe care 
le-a primit sau le-a cumpărat s-a putut realiza în urma analizei riguroase a 
documentelor inedite şi edite. Tipologia documentelor referitoare la aceaste moşii 
este extrem de variată datorită numărului mare de documente şi a perioadei de timp 
în care se încadrează acestea. Se întâlnesc atât hrisoavele domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, cât şi zapise de vânzare–cumpărare, cărţi de hotărnicie, de judecată, 
de răscumpărare şi de mărturie. 

                                                 
 ∗ Articolul face parte din tema de plan Domeniul ecleziastic din Oltenia. 
*∗ Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 

din Craiova, al Academiei Române; e-mail: ileanacioarec@yahoo.com 



Ileana Cioarec 78 

Cel mai vechi sat care a intrat în stăpânirea mănăstirii Hurezi a fost Foleşti 
(judeţul Vâlcea). Acesta este menţionat într-un hrisov emis la 2 august 1453, prin 
care Vladislav al II-lea a întărit boierilor Stan şi Vladimir şi lui Utmeş şi Radu 
stăpânirea asupra mai multor sate, printre care şi Foleşti1. La 3 noiembrie 1516, 
Stanciu logofăt a dăruit mănăstirii Cornet toată partea lui de moşie din Foleşti2. La 
9 iulie 1557, Pătraşcu cel Bun a confirmat lui Radu, Stanomir, Dan şi Şerban 
stăpânirea asupra mai multor ocine din Foleşti cumpărate de la Dragosin, Grozea, 
Tudor, Lăpădat, Oprea, Vlad. Hotarele părţilor de moşie cumpărate erau: „din 
Piscul Dracului şi până la Padina, până în Piscul Călinilor, până în Valea Mladinei, 
până în Valea lui Dobre”3. La 29 martie 1570, Alexandru Mircea a întărit 
mănăstirii Bistriţa stăpânirea asupra moşiei Târsa dată de Neagoe Basarab în 
schimbul moşiei Foleşti. Moşia Foleşti a fost dăruită de Neagoe Basarab lui 
Stanciu4. La 1 septembrie 1598, Mihai Viteazul a confirmat lui Teodosie mare 
logofăt stăpânirea asupra satului Foleşti cumpărat de la moşneni cu 6.300 aspri5. La 
10 mai 1602, Oprea logofăt Şirinescu şi fiul său Costei au dat lui Radu Urdei din 
Foleşti un zapis în care se menţiona că Stoian Folea a vândut lui Stroe postelnic 
Şirinescu partea lui de moşie din Foleşti cu 13.000 aspri6. La 25 aprilie 1609, Radu 
Şerban a întărit lui Oprea logofăt din Şirineasa şi fiilor lui o parte din satul Foleştii 
de Jos „tot cu tot hotarul din câmp şi din pădure şi din apă şi din dealul cu vii”, pe 
care îl cumpărase de la moşneni cu 22.350 aspri7. Stăpânirea lui Oprea logofăt 
asupra satului Foleştii de Jos a fost reconfirmată la 13 ianuarie 1610 de domnitorul 
Radu Şerban. Rumânii s-au plâns domnitorului susţinând că nu s-au vândut lui 
Oprea logofăt. Domnitorul le-a cerut să aducă 12 boieri care să jure că cele 
susţinute de ei sunt adevărate. Întrucât nu i-au putut aduce pe cei 12 boieri jurători 
Radu Şerban a hotărât ca satul să rămână lui Oprea logofăt. Cu această ocazie, au 
fost stabilite şi hotarele moşiei: „în lungul hotarului dinspre Văleni, în vârful 
Mânjei în piatră; apoi merge pe piscul Bârlogului până unde taie la câmpul 
Glodului la un plop, se limpezeşte la o selişte, dă la piscul Cerbului, la o mlaştină şi 
trece peste ea din sus de măgura lui Şerbu cu 25 stânjeni la piatră; apoi trece apa 
Bistriţii şi dă la părul lui Moşu, la drum, în vâlceaua livezilor la piatră şi iar dă la 
via lui Lazăr la un nuc; apoi trece pe Căpreni până la Oteşani, la curmătura 
Gorganului, la culme”8. La 7 mai 1622, Radu Mihnea a întărit lui Dumitru şi Stoica 
din Foleştii de Jos, fii lui Lăudat, eliberarea din rumânie. Cei doi au plătit lui Preda, 
                                                 

1 DRH, B, Ţara Românească, vol. I (1247-1500), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1966, 
p. 192; DIR, B, veac XIII-XIV-XV (1247-1500), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1950,  
pp. 125-126. 

2 Ibidem, vol. I (1501-1525), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1951, p. 116. 
3 Ibidem, vol. III (1551-1570), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1952, p. 63. 
4 Ibidem, p. 351. 
5 Ibidem, vol. VI (1591-1600), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1953, p. 335. 
6 Ibidem, veac XVII, vol. I (1601-1610), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1951, p. 505.  
7 Ibidem, p. 377.  
8 Ibidem, pp. 427-428. 
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Udrea şi Stroe, fiii lui Oprea logofăt din Şirineasa suma de 3.500 aspri şi au reuşit 
să se răscumpere împreună cu ocinele lor9. La 8 mai 1628, Stroe, fiul lui Oprea 
logofăt din Şirineasa a vândut fratelui său Udrişte partea sa de moşie din Foleşti cu 
300 de galbeni. Iniţial, Stroe vânduse partea sa de moşie lui lui Andrei postelnic, 
fiul lui Vlad Rudeanu vistier pentru suma de 300 de ughi. Udrişte a restituit lui 
Andrei postelnic cei 300 de ughi şi a răscumpărat moşia. În timpul domniei lui 
Alexandru Iliaş, Stroe a vândut din nou partea sa de moşie din Foleşti lui Vlad 
vistier cu 100 ughi. Udrişte a înapoiat şi de această dată cei 100 ughi încasaţi de 
fratele său şi a recuperat moşia10. Douăzeci de zile mai târziu, Alexandru Iliaş a 
întărit lui Udrişte logofăt satul Foleşti11. La 31 decembrie 162812 şi 23 august 
162913, Alexandru Iliaş a confirmat lui Sima al doilea logofăt şi soţiei sale Maria 
stăpânirea peste jumătate din satul Foleştii de Jos pe care fusese înfrăţit de Udrişte 
logofăt. La 15 martie 1631, Leon Tomşa a întărit lui Udrişte logofăt jumătate din 
satul Foleşti14. Stăpânirea lui Udrişte logofăt asupra unei jumătăţi din satul Foleştii 
de Jos a fost reconfirmată şi de Matei Basarab la 20 mai 163315, 15 mai 163516. În 
timpul domniei lui Matei Basarab, Udrişte s-a adresat domnitorului susţinând că 
Ion, fiul lui Dragul din Genuneni, a împresurat o parte din moşia Foleşti. Analizând 
cărţile puse la dispoziţie de Udrişte, domnitorul a constatat că cele relatate de 
reclamant erau adevărate şi i-a cerut pârâtului să renunţe la împresurarea moşiei17. 
Udrişte logofătul a dat satul ca zestre fiicei sale la căsătoria cu Stoian din Argeş. La 
începutul secolului al XVIII-lea, arhimandritul Ioan, egumenul mănăstirii Hurezi, a 
cumpărat de la Stoian din Argeş o parte din satul Foleştii de Jos. Tot în această 
perioadă, locaşul de cult a mai primit şi o altă parte din sat din partea lui Oprea, 
Udrişte, Preda. Stroe, Afimia monah, Stoian, Caplea, Păuna. Matei, Constantin, 
Teofil monah, Radul, Marica, Tudor paharnic, Constantin, Barbu, Pârvu, Şerban, 
Ancuţa, Barbu, Şerban. La 4 aprilie 1711, Constantin Brâncoveanu a întărit 
mănăstirii Hurezi stăpânirea asupra unei jumătăţi din satul Foleştii de Jos. Cealaltă 
jumătate din sat a rămas în stăpânirea moşnenilor. În anul 1831, proprietarii satului 
şi moşiei Foleştii de Jos erau mănăstirea Hurezi şi moşnenii18. Această parte de 
moşie din Foleştii de Jos a rămas în stăpânirea locaşului de cult până în decembrie 
1863, când, în urma aplicării legii secularizării averilor mănăstireşti, a trecut în 
proprietatea statului. 

                                                 
 9 Ibidem, vol. IV, p. 119. 
10 DRH, B, vol. XXII (1628-1629), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1969, p. 141. 
11 Ibidem, pp. 198-199. 
12 Ibidem, pp. 393-394. 
13 Ibidem, pp. 657-658. 
14 Ibidem, vol. XXIII (1630-1632), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1969, p. 348. 
15 Ibidem, vol. XXIV (1633-1634), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1974, p. 116. 
16 Ibidem, vol. XXV (1635-1636), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1985, pp. 91-92. 
17 Ibidem. 
18 Ion Donat, Ion Pătroi, Dinică Ciobotea, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, 

Craiova, Editura Helios, 1999, p. 29. 
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Satul Baia de Fier (judeţul Gorj) este menţionat într-un hrisov emis la  
4 ianuarie 1480 prin care voievodul Basarab cel Tânăr a întărit lui Avram şi Ticuci 
şi fraţilor săi Bran, Radu şi Pătru stăpânirea asupra satului Baia19. La 24 aprilie 
1484, Vlad Călugărul a reconfirmat lui Bran şi fraţilor săi, Radu şi Pătru, stăpânirea 
asupra satului Baia. Cei trei fraţi au fost scutiţi şi de vinăriciul domnesc pe care îl 
cumpăraseră de la domnitor în schimbul a doi cai turceşti20. La 9 martie 1502, 
Radu cel Mare a întărit lui Radu şi lui Pătru stăpânirea asupra satului Baia cu 
munţii Micaia, Ivahna, Şolda, Piscul lui Stroe şi cu muntele său, Coasta şi Bora21. 
La 9 martie 1550, Mircea Ciobanul a confirmat lui Ştefan diacul, soţiei sale 
Paraschiva şi cumnatului său Dumitru, stăpânirea peste părţile de moşie din Baia 
ale lui Radu şi ale socrului său Duma22. Acestea fuseseră cotropite de fraţii lui 
Duma însă le-au fost luate de domnitor pentru „rea viclenie”23. La 5 ianuarie 1571, 
Alexandru Mircea a întărit lui Şuica pârcălab şi fratelui său Badea, vătaf, stăpânirea 
asupra celei de a treia părţi din satul Baia24. După moartea lui Şuica, partea de 
moşie din Baia a rămas în stăpânirea soţiei sale Velica, fiica lui Preda din Lăngeşti. 
Aceasta, în anul 1583, a făcut schimb de moşii cu Catalina, soţia lui Căzan, dându-i 
Baia şi primind Brusturoasa. Acest schimb de moşii a fost sancţionat, la 8 mai 
1583, şi de domnitorul Mihnea Turcitul25. La 18 noiembrie 1587, Mihnea Turcitul 
a reîntărit lui Calotă mare sluger şi lui Gheorghe logofăt stăpânirea peste mai multe 
sate, printre care şi Baia de Fier. Cei doi au moştenit aceste sate de la marele ban 
Dragomir. Acesta le primise de la domnitorul Petru Cercel, ca despăgubire pentru 
jafurile pe care le suferise din partea stăpânilor moşiilor acaparate în perioada în 
care a încercat să fugă peste munţi, în Ţara Ungurească. În timpul domniei lui 
Mihnea Turcitul, cei care îşi pierduseră moşiile s-au adresat voievodului, cerând să 
le fie restituite fostele proprietăţi. Domnitorul, după ce a cercetat împreună cu 
divanul plângerea celor ale căror moşii fuseseră confiscate, a hotărât ca ele să 
rămână în stăpânirea lui Dobromir mare ban26. La 27 februarie 1611, Radu Mihnea 
a confirmat lui Pătru, mare sluger, stăpânirea peste jumătate din averea lui Căzan 
din Baia de Fier27. În anul următor, la 7 februarie, Căzan, neputând să-şi plătească 
datoriile, şi-a vândut lui Preda, mare sluger, şi restul de moşie din Baia care îi mai 
rămăsese28. La 1 iunie 1632, Petrişor şi fiii săi Stan din Baia şi Preda din Bârseşti 
au vândut lui Danciu logofăt din Pârăieni jumătate din satul Baia cu rumâni care 

                                                 
19 DRH, B, vol. I, p. 274. 
20 Ibidem, pp. 311-312. 
21 DIR, B, veac XVI, vol. I, p. 11. 
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23 Ibidem. 
24 DIR, B, Ţara Românească, vol. V (1571-1580), Bucureşti, Editura Academiei Române, 
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aparţinuse lui Căzan pentru 2.050 aspri29. La 12 aprilie 1634, Danciu logofăt 
Pârăianu din Mileşti a mai cumpărat şi alte ocine în Baia de Fier împreună cu 
rumâni de la Preda clucer din Bârseşti30. La 20 octombrie 1636, Danciu logofăt 
Pârăianu din Mileşti a cumpărat de la Stana şi Caplea, fetele lui Stanciu Băiaşul o 
jumătate de funie de moşie din Baia de Fier care aparţinuse lui Petrişor, cu 2.120 
de bani31. În anul următor, la 2 decembrie, Danciu logofăt a mai cumpărat de la 
acelaşi Stanciu Băiaşul o cincime dintr-o jumătate de funie mare din Baia de Fier 
cu 2.120 de bani32. La 20 martie 1643, domnitorul Matei Basarab a confirmat lui 
Stanciu Băiaşu şi lui Stan, fiul lui Pătru stăpânirea peste două funii de moşie din 
Baia de Fier33. La 2 august 1644, pe baza unei cărţi de întărire pe care domnitorul 
menţionat mai sus şi-a făcut-o singur, Baia de Fier a ajuns proprietatea acestuia34. 
După moartea lui Matei Basarab, Danciu Pârăianu s-a plâns lui Constantin Şerban, 
susţinând că vânzarea moşiei către primul domnitor s-a făcut în mod silit şi, în 
consecinţă, a cerut răscumpărarea ei. Şi alţi proprietari de ocine din Baia de Fier, 
nemulţumiţi de modul în care au fost obligaţi să-şi vândă părţile lor de moşie, s-au 
adresat domnitorului Constantin Şerban. Acesta, la 4 august 1654, a cerut tuturor 
proprietarilor care fuseseră obligaţi să-şi vândă moşiile din Baia de Fier să se 
prezinte la divan cu banii pe care îi primiseră pentru a-i restitui şi a-şi răscumpăra 
pământurile35. Răscumpărarea moşiei Baia de Fier s-a realizat abia sub domnia lui 
Mihnea III, însă nu de către toţi foştii vânzători, ci numai de către Danciu Pârăianu 
şi Vlad Bârsescu, care au răscumpărat tot satul. Ei au primit, la 12 iulie 1658, şi o 
carte de întărire din partea domnitorului. În această carte, se precizează că cei doi 
au răscumpărat „tot satul cu tot venitul, cu tot hotarul şi cu toţi rumânii, cu tot 
venitul de peste tot hotarul şi cu tot muntele prehotară bătrâne şi semne, până unde 
se hotărăşte cu hotarul unguresc şi cu rumânii, însă care sunt de moşie, de 
strămoşie şi care sunt apucaţi de legătura lui Mihai Voevod”36. La scurt timp după 
răscumpărare, cei doi stăpânii ai moşiei Baia de Fier au intrat în conflict cu 
domnitorul Mihnea III care a poruncit uciderea lor. După uciderea lor, rumânii din 
Baia de Fier şi-au intensificat încercările de eliberare din rumânie. La 10 decembrie 
1658, Mihnea III a confirmat eliberarea lor din rumânie pentru suma de 1.500 de 
taleri. Răscumpărarea rumânilor este confirmată şi de o carte de judecată din 12 
iunie 1661, în care se precizează că, după uciderea lui Danciu Pârăianu şi Vlad 
Bârsescu, cei din Baia, „aflând de pieirea lor, îndată au sărit de s-au dus la Mihnea 
Vodă de au dat bani de s-au răscumpărat”37. Starea de libertate a celor din Baia nu 
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a durat foarte mult fiindcă urmaşii lui Danciu Pârăianu şi Vlad Bârsescu au 
contestat dreptul ţăranilor din acest sat de a-şi răscumpăra moşia. Domnitorii 
Gheorghe Ghica şi fiul său, Grigorie Ghica, au hotărât să restituie moşia în 
proprietatea urmaşilor celor doi boieri ucişi iar băieşii care se răscumpăraseră au 
devenit din nou rumâni38. Dobra, soţia lui Vlad Bârsescu, nu şi-a păstrat mult timp 
partea ei de moşie din Baia. La 20 august 1669, aceasta a vândut-o împreună cu 
rumânii căpitanului Giurca39. Acesta, la rândul său, a vândut moşia, în anul 1685, 
fiilor lui Danciu Pârăianu, Barbu Milescu vel ban şi Pătru Milescu cămăraş. La 
scurt timp, Stoico, fiul lui Pătru Milescu cămăraş,  a schimbat partea sa de moşie 
din Baia de Fier, pe care a dat-o Mariei Milescu, soţia fratelui său Barbu, primind 
în schimb moşia Işalniţa. Barbu Milescu a vândut jumătate de sat lui Dima 
chiuchiubaşa pentru a acoperi nişte datorii contractate la acesta de tatăl său, Danciu 
Pârăianu. Cealaltă jumătate de sat a fost vândută de Maria Milescu, soţia lui Barbu 
Milescu, jupânesei Stana, văduva lui Dima Chiurchiubaşa, în schimbul unor datorii 
contractate de soţul ei. Stana Ciurchiubaşa, fiind şi ea datoare la Constantin 
Brâncoveanu şi neavând banii necesari acoperirii datoriei, i-a vândut acestuia, la  
11 iulie 1691, moşia Baia de Fier40. La 16 decembrie 1691, domnitorul Constantin 
Brâncoveanu a dăruit moşia „cu toţi rumânii şi cu tot venitul de peste tot hotarul 
cât se va alege” ctitoriei sale, mănăstirea Hurezi41. Dania a fost reconfirmată la  
25 aprilie 169542. Către sfârşitul secolului al XVIII-lea, Mănăstirea Hurez a avut 
judecăţi cu sătenii din Baia de Fier. Egumenul Pahomie s-a judecat cu „ei 3 ani 
până le-a luat moşis din mână şi i-a supus după obiceiul pământului”43. În anul 
1756, clăcaşii de pe moşia Baia de Fier s-au adresat Divanului domnesc în speranţa 
răscumpărării, însă cererea lor a fost respinsă de veliţii boieri numiţi pentru a 
cerceta cauza lor. În anul următor, egumenul mănăstirii Hurezu s-a adresat 
divanului domnesc, susţinând că ţăranii, nemulţumiţi de hotărârea dată, cu un an 
mai înainte, nu şi-au mai îndeplinit obligaţiile ce le aveau. Au fost trimişi să 
cerceteze plângerea ispravnicii împreună cu Grigorie, mitropolitul Râmnicului. Cei 
trimişi au hotărât ca moşia să rămână, în continuare, în stăpânirea mănăstirii. În 
anul 1727, moşia se afla în stăpânirea mănăstirii Hurezu. Printr-o poruncă a 
domnitorului Scarlat Ghica, de la 19 aprilie 1760, clăcaşii de pe moşia Baia de Fier 
au fost obligaţi să efectueze câte 12 zile de clacă pe an, să dea dijmă din toate 
produsele, să nu vândă vin sau rachiu fără ştirea mănăstirii şi să plătească „suhatul 
muntelui”. În anul 1779, clăcaşii de pe moşia mănăstirii s-au plâns domnitorului 
Alexandru Ipsilanti că egumenul mănăstirii, Gherasim, nu numai că îi obligă să 

                                                 
38 Ibidem, pp. 64-65. 
39 Ibidem, p. 65. 
40 Ibidem, p. 65. 
41 Ibidem. 
42 Aurelian Sacerdoţeanu, Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu pentru mânăstirea Hurezi, în: 

„Mitropolia Olteniei”, nr. 9-12, 1960, pp. 708-709. 
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plătească de fiecare casă câte 90 de bani, ci îi mută dintr-un judeţ în altul. În anul 
1782, clăcaşii s-au adresat lui Nicolae Caragea, susţinând că ei sunt adevăraţii 
stăpâni ai moşiei Baia de Fier, însă domnitorul a hotărât ca moşia să rămână, în 
continuare, în proprietatea mănăstirii. În anul 1784, clăcaşii au încheiat o înţelegere 
cu mănăstirea, învoindu-se ca pe lângă zlotul de vatră şi dijma din produse, să mai 
facă în folosul lăcaşului de cult 70 de zile de arătură pe an cu plugul şi o claie de 
fân de 20 de care şi câte o zi de coasă. În anii 1784–1785, a avut loc o nouă 
judecată între mănăstire şi familia Borozonilor, care susţineau că au avut pământ în 
Sohodol, dar le-a fost acaparat cu forţa de locaşul de cult, care le pretindea să 
presteze claca şi să dea dijma. Familia Borozonilor a pierdut procesul. În anul 
1785, Borozonii s-au adresat din nou divanului Craiovei, însă fără nici un succes. 
La 26 martie 1786, Rafail, egumenul mănăstirii, a reclamat autorităţilor că clăcaşii 
au refuzat să-şi efectueze zilele de clacă şi să dea dijma din produse. O nouă 
reclamaţie va fi efectuată de reprezentantul lăcaşului de cult şi la 8 iulie 1786. În 
cele din urmă, sătenii au ajuns la un acord cu reprezentanţii mănăstirii, 
obligându-se să efectueze câte două zile de clacă şi să nu ducă vitele la plai şi la 
munte fără acordul mănăstirii. În cazul în care nu-şi respectau obligaţiile, sătenii 
erau nevoiţi să efectueze câte 12 zile de clacă. În anul 1787, Nicolae Mavrogheni a 
întărit mănăstirii Hurezu stăpânirea asupra moşiei Baia de Fier. La 5 februarie 
1792, Pahomie, egumenul mănăstirii, s-a adresat domnitorului Mihail Şuţu, 
susţinând că sătenii nu-şi respectă obligaţiile asumate. El mai afirma că doi 
locuitori, Iacob Raţă şi fratele său, Mihăilă, au construit o moară pe moşia 
mănăstirii. Domnitorul a ordonat ispravnicilor să cerceteze pricina. La 23 mai 
1792, 23 februarie 1793 şi 2 mai 1793, Pahomie s-a plâns din nou domnitorilor 
Mihail Şuţu şi Alexandru Moruzi, reclamând nesupunerea sătenilor faţă de mănă-
stire. De fiecare dată, domnitorii, în urma cercetării efectuate de ispravnici, au dat 
dreptate reprezentanţilor locaşului de cult, obligându-i pe clăcaşi să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate. În martie 1794, sătenii s-au adresat şi ei domnitorului, 
susţinând că egumenul mănăstirii i-a scos de pe moşia Sohodolu, pe care ei o aveau 
„de la părinţii lor, din moşi-strămoşi” şi pe care îşi construiseră case şi mori, însă 
plângerea lor nu a avut nici un rezultat. În toamna anului 1818, Gherasie, egumenul 
Horezului, s-a adresat domnitorului Alexandru Şuţu, susţinând că clăcaşii nu-şi 
îndeplinesc obligaţiile prevăzute de Legiuirea Caragea. Ispravnicii judeţului, 
desemnaţi să analizeze plângerea, au dat dreptate reprezentanţilor mănăstirii, 
cerând sătenilor să-şi îndeplinească datoriile prevăzute de legiuire. Procesul dintre 
clăcaşi şi mănăstirea Hurez a durat până la 4 decembrie 1820, când divanul 
Craiovei a dat câştig de cauză reprezentanţilor locaşului de cult, sătenii fiind 
obligaţi să plătească câte 12 taleri pentru cele 42 de zile de clacă şi 7 taleri pentru 
fiecare zi de arătură neefectuată. Neputând să plătească, clăcaşilor li s-au confiscate 
vitele: 200 de boi şi vaci, 100 de oi şi capre. La 30 decembrie 1821, mai mulţi 
locuitori din Baia de Fier s-au adresat divanului, susţinând că mănăstirea nu a 
respectat obligaţiile pe care clăcaşii le-au avut potrivit legiuirilor ci le-au sporit, 
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confiscându-le şi vitele. Divanul Craiovei, judecând pricina dintre mănăstirea 
Hurez şi locuitorii din Baia de Fier, a cerut ca cei din urmă să fie lăsaţi să se achite 
de obligaţiile prevăzute de legiuire. Neînţelegerile dintre cele două părţi vor reîncepe 
în anul 1823, când, la 17 noiembrie, egumenul mănăstirii, Ioanichie, s-a adresat 
caimacamului Craiovei, susţinând că sătenii nu-şi împlinesc datoriile. Caimacamul a 
desemnat pe Ştefan logofătul să se deplaseze la faţa locului şi să cerceteze dacă 
mânăstirea a respectat aşezământul încheiat cu locuitorii din Baia. În anul 1831, 
moşia Baia de Fier se afla în stăpânirea mănăstirii Hurezi44. Procesul dintre mănăstire 
şi locuitori va continua până la 6 august 1835, când cele două părţi au ajuns la o 
înţelegere prin încheierea unui aşezământ pentru stingerea tuturor prigonirilor de 
judecată. 

Satul Hurezi (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov emis la 5 
septembrie 1487, prin care Vlad Călugărul a întărit lui Vlad şi lui Roman mai 
multe ocine în Hurezi45. La 23 aprilie 1620, Gavril Movilă a confirmat lui Pădure şi 
fratelui său Iudu stăpânirea asupra unor părţi din moşia Hurezi cumpărate de la 
Stan Cotoalfă, de la Drăgoiu şi de la Păucină din Bogdăneşti46. La 20 aprilie 1645, 
Matei Basarab a întărit lui Utmeş, fiul lui Capugras, lui Vasilie, fiul lui Popa Radu, 
lui Danciu, fiul lui Necula, lui Irimin, fiul lui Ţiganul, lui Stanciu, fiul lui Ilie, lui 
Barbu, fiul lui Lepădat şi altor cnezi ocină în Hurezi „din câmp şi din pădure şi din 
dealul cu viile şi cu livezile şi cu munte şi cu pomet şi din munte şi de peste tot 
hotarul cu tot venitul, oricât se va alege din hotar în hotar, pe vechile semne şi 
hotare”47. În timpul domniei lui Matei Basarab, popa Stan ieromonah şi fiii săi s-au 
adresat domnitorului, susţinând că ei au cumpărat de la Oprea Plavie întreaga sa 
parte din moşia Hurezi. Utmeş şi ceilalţi megiaşi au mărturisit că Oprea Plavie a 
vândut popii Stan doar a 12 parte din moşia Hurezi. Judecând împreună cu divanul 
său, domnitorul a poruncit ca popa Stan şi fiii săi să stăpânească doar partea din 
moşia Hurezi, cumpărată de la Oprea Plavie, restul moşiei urmând să revină lui 
Utmeş şi celorlalţi megiaşi48. La 14 septembrie 1645, Vasile, Danciu şi Dan au 
confirmat stăpânirea lui Idul diacon şi fraţilor lui asupra celei de a treia părţi din 
funia voinicească din Hurezi49. La 26 martie 1646, mai mulţi megiaşi din Recea, 
Fometeşti, Costeşti şi Măldăreşti au mărturisit că o parte din moşia Hurezi nu era a 
lor, ci a lui popa Idu. Această parte de moşie fusese cumpărată de la moşneni încă 

                                                 
44 Ion Donat, Ion Pătroi, Dinică Ciobotea, op. cit., p. 26. 
45 DRH, B, vol. I, pp. 331-332. 
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48 DRH, B, Ţara Românească, vol. XXX (1645), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, 

p. 159. 
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din timpul domniei lui Şerban Cantacuzino de către popa Stoica50. O altă parte de 
moşie din Hurezi fusese cumpărată de la moşneni, în anul 1669, de către Dima 
Ciuciubaş. După moartea lui Dima Ciuciubaş, satul a trecut în stăpânirea soţiei sale 
Stana şi a fiului său Matei postelnic din Drăgoeşti. La 22 decembrie 1684, marele 
spătar Constantin Brâncoveanu a cumpărat de la Stana, soţia lui Dima Chiurcibaşa, 
şi fiul ei Matei Drăgoescu postelnic moşia Hurezi cu toţi rumâni „n afară de trei 
case” pentru suma de 333 de ughi51. La 11 mai 1691, domnitorul Constantin 
Brâncoveanu a dăruit mănăstirii Hurezi satul Hurezi „cu tot hotarul, cu toţi rumânii 
şi cu tot venitul den câmpu, den pădure, den apă, cu vaduri de moară şi cu livezile”. 
Stăpânirea mănăstirii asupra satului Hurezi a fost reconfirmată la 25 aprilie 169552. 
Moşia Hurezi a rămas în stăpânirea locaşului de cult până în decembrie 1863, când 
a fost secularizată şi trecută în proprietatea statului. 

Satul Râmeşti (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov emis la 5 
septembrie 1487, prin care Vlad Călugărul a întărit lui Vlad şi lui Roman mai 
multe ocine în Râmeşti53. În iunie 1530-septembrie 1532, Vlad a confirmat lui 
Vâlcu de la Râmeşti şi fiilor săi ocină în Râmeşti pe care o cumpăraseră de la 
Lupşă cu 40 de aspri54. La 18 noiembrie 1587, Mihnea Turcitul a întărit lui Calotă 
mare sulger şi lui Gheorghe logofăt ocine în mai multe sate, printre care şi Râmeşti, 
părţile oamenilor care l-au jefuit pe Dobromir mare ban, când a vrut să fugă peste 
munţi55. La 10 septembrie 1609, Radu Şerban a confirmat lui Tudor vătaf ocină în 
Râmeşti „din apă şi din câmp şi din pădure şi cu grădinile” cumpărată de la Micu 
cu 2.000 aspri56. La 16 martie 1638, Matei Basarab a întărit Mănăstirii Bistriţa doi 
rumâni din Râmeşti care se vânduseră pentru „30 ughi bani gata”. La 25 aprilie 
1695, Constantin Brâncoveanu a dăruit mănăstirii Hurezi moşie în Râmeşti cu 
rumâni cu execepţia lui Dima rumânul, feciorul popei din Râmeşti care fusese 
iertat de rumânie. Domnitorul moştenise satul de la bunicul său, Preda vornicul 
Brâncoveanu. Acesta cumpărase satul de la sătenii din Râmeşti „den câmpu, den 
pădure, den apă şi cui munţii şi den şezutul satului, cu pometul şi cu livezile şi cu 
tot venitul dă preste tot hotarul”57. La 25 mai 1746, s-au ales „hotarele Râmeştilor 
pe trei locuri, după obicei…”. Din moşia Râmeştilor, în afară de Treapturi, care 
                                                 

50 DRH, B, Ţara Românească, vol. XXXI (1646), Bucureşti, Editura Academiei Române, 
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din arhiva mănăstirii Hurezului precum şi din a Protopopiei Argeşului, din a boierilor Brâncoveni şi 
altor neamuri găsite în casele proprietăţii din Brâncoveni şi publicate cu o introducere, note şi 
indice, Bucureşti, 1907, p. X. 
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parte era toată a mănăstirii, s-au ales părţile acesteia către sud, din Drumul Mare în 
Dealul Ulmului şi cu lunca ce se face la unirea văilor Luncavăţului cu 
Luncaviciarului, unde se aminteşte, după 1780, că „se face târgu”. Hotarul 
Râmeştilor începea de aici în sus, cuprinzând 5 funii moşneneşti: Furceasca, 
Grozasca, Gogoteasca, Naneşea, Tarogeasca (atât în hotarul satului, cât şi în plaiul 
Râmeştilor). Mănăstirea şi-a păstrat stăpânirea asupra moşiei Râmeşti doar până la 
începutul secolului al XIX-lea, după această dată proprietari ai acesteia fiind moşnenii. 

Satul Bârzoteni (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov emis la 12 
iunie 1504, prin care Radu cel Mare a întărit lui Dragotă, Barbu, Trâmbă, Manail, 
Stan, Stanciu, Vâlcu, Mihnea şi lui Stoica Şodea plaiul şi muntele Vai de Ei, în 
urma unei judecăţi pe care a avut-o cu locuitorii din satul Bârzoteni. Cei din urmă 
susţineau că plaiul şi muntele le aparţin. Domnitorul le-a cerut atât reclamanţilor, 
cât şi pârâţilor să aducă câte 12 boieri care să judece cui aparţin plaiul şi muntele. 
Văzând că locuitorii din Bârzoteni nu au putut aduce pe cei 12 boieri, Radu cel 
Mare a dăruit satul lui Dragotă, Barbu, Trâmbă, Manail, Stan, Stanciu, Vâlcu, 
Mihnea şi lui Stoica Şodea58. În iunie 1530-septembrie 1532, Vlad Înecatul i-a 
confirmat lui Vâlcu stăpânirea asupra unor părţi din moşia Bârzoteni cumpărate de 
la Stănilă, Stănămir, Drăgoiu şi  Stanciu cu 170 acri. Partea de moşie cumpărată de 
la Stănilă se întindea „de la Luncavăţ până în deal”. Celălalte părţi achiziţionate de 
la Stănămir, Drăgoiu şi Stanciu erau poziţionate între „fântână şi ulm” 59. La 6 
ianuarie 1645, sătenii din Bârzoteni „s-au vândut rumâni împreună cu ocinele lor 
de preste tot hotarul den câmp şi den pădure şi den apă şi din săliştea satului şi de 
preste tot hotarul şi cu tot venitul den hotar pănă-n otar” lui Diicu mare spătar din 
Buiceşti60. La 5 mai 1645, Matei Basarb a întărit lui Diicu Buicescu moşia 
Bârzoteni împreună cu rumânii care se vânduseră61. Moşia Bârzoteni a rămas în 
stăpânirea familiei Buicescu până în anii 1698-1699, când Dumitrana Buicescu a 
dăruit jumătate din această moşie mănăstirii Hurezi. La 21 iunie 1699, aceeaşi 
Dumitrana Buicescu a vândut şi restul de moşie din Bârzoteni egumenului 
mănăstirii Hurezi, RafailÎ, pentru suma de 142 de taleri62. În anul 1831, moşia se 
afla în stăpânirea mănăstirii Hurezi63. A rămas în stăpânirea acestei mănăstiri până 
în decembrie 1863, când a trecut în proprietatea statului.  

Satul Cojeşti (Ilfov) este menţionat într-un hrisov emis la 25 mai 1532, în 
care apare ca hotarnic al satului Drăgoeşti întărit de Vlad Înecatul mănăstirii 
Snagov, Coica pârcălab din Cojeşti64. La 25 aprilie 1629, 12 boieri au ales părţile 
                                                 

58 DIR, B, veac XVI, vol. I, pp. 199-200. 
59 Ibidem, vol. II, pp. 79-80. 
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din Cojeşti ale Magdalenei călugăriţa de cele ale moşnenilor. În urma acestei 
alegeri, boierii hotarnici au decis ca Magdalena să stăpânească trei părţi din această 
moşie iar moşnenii şapte părţi65. La 31 martie 1634, Iane zaraful din Bucureşti a 
vândut lui Radu Dudescu ocină în Cojeşti „în câmp şi în pădure şi în apă, de peste 
tot hotarul şi de peste tot locul” cu 12 ughi. Iane zaraful cumpărase această ocină 
de la Coman din Cojeşti cu 12 ughi în anul 162666. La 3 iunie 1634, Matei Basarab 
a confirmat lui Radu Dudescu stăpânirea asupra unor ocine din Cojeşti, cumpărate 
de la Maria, fiica lui Neagu vătaf, nepotul lui Stanomir cu 4.000 de aspri şi de la 
Ianiu67. La 25 aprilie 1695, Constantin Brâncoveanu a întărit mănăstirii Hurezi 
partea din moşia Cojeşti (547 stânjeni) pe care el însuşi o cumpărase în anul 1693 
de la Vlad stegarul şi de la fratele său Nedelco cu 193 ughi. Celor 547 de stânjeni li 
s-au adăugat alţi 363 de stânjeni cumpăraţi în acelaşi an de la Neagu armaşu 
Corbescu şi de la fiul său Rigă cu 136 ughi68. A rămas în stăpânirea mănăstirii 
Hurezi până la 25 februarie 1707, când acest sat a fost dat lui Constantin 
Brâncoveanu în schimbul moşiei Craioviţa69. 

Satul Runcu (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov emis la 14 iulie 
1532, prin care Vlad Înecatul a întărit spătarului Roman şi soţiei sale Stanca satul 
Runcu, în urma unei judecăţi. Satul a fost de moştenire al jupânesei Stanca de la 
părinţii ei dar a fost împresurat de feciorii lui Ion Golescu: Albu, Stan, Câncea şi 
Oancea. În timpul domniei lui Vlad Înecatul, Stanca şi soţul său s-a adresat 
domnitorului susţinând că moşia lor le-a fost împresurată. Domnitorul a poruncit 
atât reclamanţilor, cât şi pârâţilor să aducă fiecare câte 12 boieri care să 
mărturisească cine este adevăratul proprietar al moşiei. Întrucât cei patru fii ai lui 
Ion Golescu nu au putut aduce 12 boieri care să jure că lor le aparţine moşia, 
domnitorul Vlad Înecatul a hotărât ca satul Runcu să fie stăpânit de acum încolo de 
Roman spătarul şi soţia sa Stanca70. La 12 februarie 1595, Mihai Viteazul a întărit 
lui Theodosie mare vistier satul Runcu, cumpărat de la Radu din Fedelşcioi, 
Stanciu şi Pătraşco71. La 4 februarie 1605, Radu Şerban a reconfirmat lui Teodosie 
fost mare logofăt stăpânirea asupra satului Runcu cumpărat de la Stanciu în timpul 
domniei lui Ştefan voievod72. După moartea lui Stanciu, fii acestuia Calotă şi 
Roman s-au înfăţişat înaintea domnitorului susţinând că Stanciu a vândut lui 
Teodosie doar partea sa şi nu şi pe cea a fratelui său Pătraşco. Radu Şerban, după 
ce a analizat un hrisov emis de Mihai Viteazul, în care se preciza că Stanciu a 
vândut întreg satul Runcu, a cerut lui Calotă şi Roma să aducă 12 boieri jurători 
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care să jure că satul le aparţine. Întrucât cei doi nu au putut să aducă pe cei 12 
boieri, domnitorul a hotărât ca satul să rămână în stăpânirea lui Teodosie73. La 15 
august 1632, Staico paharnic a dat soţiei sale Rada satul Runcu, primind în schimb 
satul Creţuleşti, pe care l-a vândut pentru a face rost de banii necesari achitării unor 
datorii contractate de tatăl lui, Teodosie74. La 21 ianuarie 1635, Chirca paharnicul 
şi soţia sa Despa s-au înţeles cu Dumitru vel pitar şi Dragomir vel armaş ca ei să 
stăpânească întreaga parte de moşie din Runcu care aparţinuse lui Dobromir 
banul75. În aceeaşi zi, Dumitru vel pitar şi Dragomir vel armaş au confirmat 
înţelegerea făcută cu Chirca paharnicul şi soţia sa, Despa, potrivit căreia cei din 
urmă urmau să stăpânească întreaga parte de moşie din Runcu a lui Dobromir 
banul76. La 4 mai 1635, Matei Basarab a întărit negustorilor Petru cupeţul şi Ghioca 
jumătate din satul Fometeşti. Cei doi obţinuseră satul Runcu de la Rada, soţia lui 
Staico, în urma neachitării banilor pe care aceasta îi împrumutase de la negustori77. 
La 6 iulie acelaşi an, domnitorul le-a dat dreptul celor doi negustori să-i urmărească 
şi să-i aducă înapoi pe rumânii care fugiseră de pe moşia Runcu78. În anul 1688, 
Constantin Brâncoveanu a cumpărat o parte din satul Runcu, fără rumâni, de la 
Pană logofătul şi de la fiul acestuia Mihai „din câmp, din pădure, din apă cu vaduri 
de moară şi din şezutul satului şi cu livezile şi cu tot venitul de peste tot hotarul” cu 
100 de ughi. Pană logofătul obţinuse moşia în urma căsătoriei cu Stana, fiica lui 
Radu clucer. Cea din urmă primise moşia la unchii ei, Dragomir vornicul şi soţia 
lui Ilina. În anul 1693, Pană logofătul a vândut aceluiaşi Constantin Brâncoveanu şi 
restul de moşie din Runcu cu 120 de ughi79. La 25 aprilie 1695, Constantin 
Brâncoveanu a dăruit întreaga moşie Runcu mănăstirii Hurezi80. Stăpânirea 
mănăstirii Hurezi asupra satului şi moşiei Runcu a fost reconfirmată la 8 
septembrie acelaşi an81. În anii 1722 şi 183182, satul se afla în stăpânirea mănăstirii 
Hurezi. În decembrie 1863, moşia a fost secularizată şi trecută în proprietatea statului. 

Satul Şuşani (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov emis la 4 iunie 
1567, prin care Petru cel Tânăr a întărit satului Şuşanilor ocina Şuşani83. La 19 mai 
1608, Radu Şerban a confirmat lui Preda, mare ban al Craiovei, stăpânirea asupra 
satului Şuşani, cumpărat de Mihai Viteazul de la moşneni cu 15.000 de aspri. În 
perioada 1593–1600, rumânii au venit la domnitor la Belgrad i-au înapoiat banii şi 
s-au răscumpărat. În timpul domniei lui Radu Şerban, ei s-au vândut din nou 
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împreună cu partea lor de moşie din Şuşani pentru suma de 15.000 aspri84. În jurul 
anului 1700, clucereasa Maria Bălăceanca a dăruit mănăstirii Hurezi moşia Şuşani. 
În anul 1831, moşia Şuşanii de Sus se afla în stăpânirea mănăstirii Hurezi85. În 
decembrie 1863, moşia a fost secularizată şi trecută în proprietatea statului.    

Satul Căzăneşti (judeţul Olt) este menţionat într-un hrisov, emis la 3 august 
1571, ca hotar al satului Comăneşti pe care Alexandru Mircea l-a întărit lui Stoica 
Bobolea, Cârstea, Radu Coţofan, Dumitru, Badiu, Stanciu, Bogdan, Radu, Manea, 
Dobru, Ursu, Radu Piţug, Stoica Chiţu şi Oprea Grecu86. La 21 iunie 1579, 
Alexandru Mircea a confirmat lui Marin şi lui Radu stăpânirea asupra unei ocine 
din Căzăneşti cumpărată de la Dan, Bolea şi Florea cu 4.400 de aspri, 16 oi cu miei 
şi 6 porci. Marin a mai cumpărat de la Radu şi de la Vlad şi vatra satului „de la 
biserică până la apă” cu 400 de aspri87. La 23 noiembrie 1642, jumătate din sat se 
afla în stăpânirea lui Drăguşin Deleanu mare armaş, care plătise „din punga lui” 
130 galbeni pentru birurile megiaşilor fugiţi din sat. La 20 iunie 1654, rumânii din 
Căzăneşti s-au răscumpărat plătind suma de 575 galbeni fiilor lui Drăguşin 
Deleanu. La 18 martie 1667, Andrei, fiul lui Tudor din sat, a vândut lui Radu 
ceauşu din Spineni, partea lui de moşie din Căzăneşti (1/2 de funie) pentru 14 ughi, 
iar la 27 iunie acelaşi an şi lui Udrea ½ funie tot pentru 14 ughi. La 7 martie 1712, 
Vlad Căzănescu a dăruit mănăstirii Hurezi partea sa de moşie din Căzăneşti88. În 
anul 1831, moşia Căzăneşti se afla în stăpânirea mănăstirii Hurezi89. În anul 1863, 
moşia Căzăneşti a fost secularizată, trecând în proprietatea statului. 

Satul Belciugatele (Ilfov) este menţionat într-un hrisov, emis la 23 octombrie 
1573, prin care Alexandru Mircea a întărit lui Dragomir ocină în Borusi pe care 
fusese înfrăţit de mai mulţi oameni prin care şi Nan din Belciugatul90. La 21 august 
1598, Udrea vel armaş a dăruit partea sa de moşie din Belciugatul mănăstirii 
Panaghia91. La 5 octombrie 1636, Drăghici logofătul şi nepoţii săi Stan, Cernica şi 
Oprea, au vândut lui Hrizea mare ban al Craiovei ocină în Belciugatele în suprafaţă 
de 150 de stânjeni92. La 25 aprilie 1695, Constantin Brâncoveanu a întărit 
mănăstirii Hurezi partea de moşie din Belciugatele (299 stâjeni), dăruită de Apostol 
clucer din Poenari şi soţia sa Păuna. Din cei 299 de stânjeni, 199 de stânjeni 
fuseseră moşteniţi de la jupâneasa Dobriţa, fiica lui Savel, iar ceilalţi 100 de 
stânjeni fuseseră cumpăraţi de la Radu vornicul şi de la fiul său Constantin înainte 
de anul 1640. În anul 1640, Apostol clucer din Poenari a cerut lui Hrizea vornicul 
şi la 12 boieri să-i aleagă şi să-i hotărnicească partea lui de moşie din Belciugatele. 
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La aceeaşi dată, domnitorul a mai dăruit mănăstirii Hurezi partea de moşie din 
Belciugatele pe care o cumpărase cu doi ani mai înainte de la Gruia, Vlădilă, 
Dumbravă, Preda, soţia lui Stanciu şi Sărbanii, soţia lui Spiridon, cu suma de 190 
de poli. Această parte de moşie măsura 583 de stânjeni şi se întindea „din valea 
Belciugatului până în drumul Afumaţilor”. Domnitorul Constantin Brâncoveanu a 
mai întărit locaşului de cult stăpânirea asupra unei alte părţi din Belciugatele (130 
de stânjeni), pe care o cumpărase în anul 1693 de la Ivan Ţărigrădeanul. Acesta o 
achiziţionase de la Radu postelnic, fiul lui Iamandi croitorul şi al Ilinii, fiica lui 
Stoica, nepoata lui Ivan Ţărigrădeanul, în anul 1660. Radu postelnic a cumpărat 
această parte din Belciugatele de la Dan, fiul lui Nan vătaful, nepotul Cernicăi 
vornic. I-a mai fost întărită mănăstirii şi partea de moşie din Belciugatele pe care 
domnitorul o cumpărase în acelaşi an, 1693, de la Maria, soţia lui Nan săpunariul93. 
A rămas în stăpânirea mănăstirii Hurezi până în anul 1707, când acest sat a fost dat 
lui Constantin Brâncoveanu în schimbul moşiei Craioviţa94. 

Satul Strejeşti (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un zapis emis la 15 
februarie 1576, în care Andrei din Strejeşti apare ca martor la vânzarea unui sălaş 
de ţigani de către Slavna călugăriţa şi Stanca Bengăi lui Dumitru postelnic din 
Lăcusteni95. La 18 noiembrie 1590, Mihnea Turcitul a întărit lui Radu fost mare 
armaş şi fiilor lui mai multe vii în Strejeşti cumpărate de la Stanciu, Jderca, Stan, 
Dumitru, Stoian, Barbu96. La 25 iunie 1600, Nicolae Pătraşcu  confirmat lui Radu 
Buzescu fost mare clucer stăpânirea asupra unei jumătăţi din Strejeşti. Acesta 
obţinuse moşia în urma căsătoriei cu Stanca, fiica Velicăi din Boldeşti. În acest 
hrisov, se mai menţiona ca jumătate din această ocină să revină mănăstirii Călui iar 
jumătate mănăstirii Dobruşa în cazul în care Radu Buzescu, fost mare clucer, nu ar 
fi avut urmaşi97. Radu Buzescu fost mare clucer a cumpărat şi cealaltă jumătate din 
satul Strejeşti de la Tudor logofăt şi Dragomir postelnic, fii, lui Lăudat logofăt din 
Vlădeni, cu 14.000 de aspri. La 10 ianuarie 1610, Radu Buzescu a hotărât ca 
jumătate din Strejeşti să revină mănăstirilor Călui şi Dobruşa, iar jumătate să 
rămână fiilor săi. În cazul în care fii lui Radu nu ar fi avut urmaşi, jumătate din 
satul Strejeşti revenea fiicei sale Elena98. La 10 mai 1627, satul Strejeşti se găsea în 
stăpânirea lui Radu Buzescu postelnic. La 10 iunie 1656, satul cu rumâni era 
proprietatea jupâniţei Elena Buzescu şi a fiului său Mateiaş postelnicul. În anul 
1695, domnitorul Constantin Brâncoveanu a luat 100 de stânjeni din moşia Strejeşti 
de la Constantin Buzescu şi i-a dăruit mănăstirii Hurezi99. Stăpânirea mănăstirii 
asupra acestei părţi din Strejeşti nu a durat foarte mult deoarece în anul 1760, 
aceasta nu mai mai figura între proprietăţile sale100.  
                                                 

 93 Aurelian Sacerdoţeanu, op.cit., pp. 714-715. 
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Satul Bratovoieşti (judeţul Dolj) este menţionat într-un hrisov emis în 
perioada septembrie 1574-noiembrie 1576, prin care Alexandru Mircea a întărit 
mănăstirii Coşuna satul Săcuiu, care fusese al Stancăi stariţă din Brativoeşti101. La 
23 ianuarie 1645, Matei Basarab a confirmat lui Diicu mare spătar din Buiceşti şi 
fiilor lui stăpânirea asupra unei jumătăţi din satul Brativoieşti „din câmp şi din 
pădure şi din apa Jiului şi din vatra satului şi de peste tot hotarul” împreună cu 
rumâni cumpărată de la Stanciu postelnic Dâlgeanu şi de la fiii săi Mitrea postelnic, 
Hamza postelnic, Barbu paharnic şi Mihart postelnic cu 26.000 de aspri102. La 16 
iulie 1680, 12 boieri au fost luaţi pe răvaşe domneşti de către Anca din Bircin, 
Nicola Cupeţu şi de moşnenii din Bratovoieşti să aleagă hotarele moşiei 
Bratovoeşti. După ce s-au deplasat la faţa locului şi au analizat actele de proprietate 
puse la dispoziţie de cele trei părţi, cei 12 boieri hotarnici au hotărât ca Anca din 
Bircin şi Nicola Cupeţu să stăpânească partea de moşie din Bratovoeşti ce „ţinea 
din hotarul Rojiştii şi până unde venea mijlocul moşiei Bratovoieşti”, iar moşnenii 
pe cea care „ţinea din mijloc în sus până în hotaru Giormanu”103. La 29 ianuarie 
1688, Cristea împreună cu fratele său şi cu Mihail, feciorul călugărului Enichie din 
Bratovoieşti, au vândut lui Constantin Brâncoveanu vel logofăt partea lor de moşie 
din Bratovoieşti, în suprafaţă de 100 de stânjeni cu 35 de ughi. Ei i-au mai vândut 
şi 6 zile de moară în Bratovoieşti cu 30 de ughi104. În aceeaşi zi, viitorul domn, 
Constantin Brâncoveanu a mai achiziţionat şi alte părţi de moşie în Bratovoieşti: 78 
de stânjeni  de la Mihail, fiul lui Lambru ot Puţuri, pentru care a plătit 27 de ughi105 
şi alţi 78 de stânjeni de la Barbu Filişanu şli fraţii săi Gheorghe şi Mirancea cu 22 
de ughi106. La 15 februarie acelaşi an, Constantin Brâncoveanu a mai cumpărat 100 
de stânjeni de la Florea vărul lui Dobre şi al lui Stan din Bratovoieşti cu 35 de 
ughi107. La 18 martie 1688, Necula Cupeţul, ginerele lui Dumitru căpitan din 
Bratovoieşti, a vândut aceluiaşi Constantin Brâncoveanu partea sa de moşie din 
Bratovoieşti în suprafaţă de 400 de stânjeni, cu suma de 140 de ughi108. La 22 
decembrie 1691, domnitorul Constantin Brâncoveanu a dăruit ctitoriei sale, 
mănăstirea Hurezi, toate părţile de moşie din Bratovoieşti pe care le cumpărase de 
la diverşi proprietari109. La 21 noiembrie 1698, mănăstirea Hurezi a mai primit din 
partea lui Nichifor, monahul din Bratovoieşti alţi 314 stânjeni de moşie în 
Bratovoieşti110. La 16 ianuarie 1703, Stanca Belcineanca, fiica spătarului Hamza 
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din Belcin a vândut egumenului Ioan de la Mănăstirea Hurezi partea sa de moşie 
din Bratovoieşti (911 stânjeni) cu 457 de taleri „tot hotarul din hotar până în hotar 
până în apa Jiului şi cu ochiul cel mare din lunca Jiului şi cu balta cea mare du prin 
prejurul ochiului”111.  

Satul Fometeşti (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov, emis la 18 
noiembrie 1587, prin care domnitorul Mihnea Turcitul a întărit lui Calotă, fost 
mare sluger, şi lui Gheorghe logofăt stăpânirea asupra satului Fometeşti112. La 18 
iunie 1623, Radu Mihnea voievod a confirmat lui Vlad, fost mare paharnic, şi lui 
Staico paharnic stăpânirea asupra satului Fometeşti. Acest sat fusese cumpărat de 
tatăl lor Teodosie, fost mare logofăt, de la moşneni, cu 6.300 de aspri, încă din 
timpul domniei lui Mihai Viteazul113. La 15 august 1632, Staico paharnic a dat 
soţiei sale, Rada, satul Fometeşti, primind în schimb Frăţeşti pe care l-a vândut 
pentru a face rost de banii necesari achitării unor datorii contractate de tatăl său 
Teodosie114. La 4 mai 1635, Matei Basarab a întărit negustorilor Petru cupeţul şi 
Ghioca jumătate din satul Fometeşti. Cei doi obţinuseră satul Fometeşti de la Rada, 
soţia lui Staico, în urma neachitării de către aceasta a banilor pe care îi 
împrumutase de la negustori115. La 6 iulie acelaşi an, domnitorul le-a dat dreptul 
celor doi negustori să-i urmărească şi să-i aducă înapoi pe rumânii care fugiseră de 
pe moşia Fometeşti116. La 8 septembrie 1635, Grigorie, mitropolitul Ţării 
Româneşti, împreună cu alţi boieri, au recunoscut că jupâniţa Rada era stăpâna 
satului Fometeşti pe care fusese nevoită să-l dea celor doi negustori ca urmare a 
neachitării unei importante sume de bani împrumutaţi de la ei117. La 3 noiembrie 
1635, fiii lui Vlad Rudeanu şi alţi membri ai acestei familii au recunoscut dreptul 
lui Petru şi Ghioca de a stăpâni jumătate din satul Fometeşti118. La 25 noiembrie 
1635, jupâniţa Rada adeverea că a dat lui Petru şi lui Ghioca jumătate din satul 
Fometeşti, ca urmare a neachitării celor 300 de ughi pe care îi împrumutase de la 
cei doi119. La 3 aprilie 1636, Matei Basarab a reîntărit stăpânirea celor doi negustori 
Petru şi Ghioca asupra unei jumătăţi din  satul Fometeşti cu rumâni120. În anul 
1696, voievodul Constantin Brâncoveanu a dăruit o parte din satul Fometeşti 
mănăstirii Horezu. În anii 1700-1702, banul Antonache şi clucerul Verg au dăruit şi 
ei mănăstirii Hurezi partea lor de moşie din Fometeşti. Obşteasca Catagrafie din 
anul 1831 arată că satul Fometeşti era situat pe moşia Fometeşti, stăpânită de 
mănăstirea Horezu şi pe moşia Negreni megieşească, stăpânită de-a valma de  
                                                 

111 Ibidem, p. 40. 
112 DIR, B, veac XVI, vol. V, p. 336. 
113 Ibidem, veac XVII, vol. IV, p. 294. 
114 DRH, B, vol. XXIII, p. 610. 
115 Ibidem, vol. XXV, p. 83. 
116 Ibidem, p. 110. 
117 Ibiden, pp. 139-140. 
118 Ibidem, p. 158. 
119 Ibidem, p. 175. 
120 Ibidem, pp. 256-257. 



Domeniul funciar al mănăstirii Hurezi 93 

4 moşi121. În catagrafia din anul 1845, se precizează că în satul Fometeşti, existau 
trei mahalale: Negrenii Popilor, Floreşti şi Valea Babii pe proprietate moşnenească 
şi mahalaua Mijlocu pe proprietatea mănăstirii Horezu. În decembrie 1863, moşia a 
fost secularizată şi trecută în proprietatea statului. 

Satul Craioviţa sau Cernelele de Jos (judeţul Dolj) este menţionat într-un 
hrisov emis la 6 iunie 1593, când Alexandru cel Rău a întărit lui Ivan şi lui Stoica 
din Craioviţa şi fiilor lor ocina Halânga de lângă Craioviţa:  

 
de la lacul Ţărmuros pe drumul vechi, până în drumul Muntenilor şi drept la balta lui Bârcă şi 
drept până la Cernele şi peste luncă până la ţărmurele Crivei din sus şi din apa Jiului, până la 
măgura Mălăuroaei şi de la fântâna Pietroaei şi până în colnicul de jos şi pe colnic până la 
mocirlă şi pe apa Jiului, până la fag şi peste luncă drept în fântână Comişei şi de la salcia 
Marghitei până la gura Podbaniţa până la gura Şimnicului, pe drumul Şimnicului până la gura 
de la Vezureni, până la lacul Ţărmuros122. 

 
La 27 mai 1609, Radu Mihnea a întărit jupanului Gheorghe comis o ocină la 

Craioviţa cumpărată de la Radu şi de la Voico „din câmp şi din pădure şi din apă şi 
din silişte şi din vaduri de moară şi de peste tot hotarul” cu 3.600 de aspri123. La 18 
ianuarie 1619, patru boieri au hotărât modul în care urma să fie împărţită averea lui 
Vodă banul şi a soţiei sale Velica de către nepoţii celor doi. Astfel, nepoţii lui Vodă 
banul, Dona, Dima şi Mihai, urmau să dea nepoţilor Velicăi, Ştefan şi Radu, 
20.000 lei pentru satele Urecheşti şi Bucovicior dar şi satul Craioviţa în schimbul 
satului Cornet pe care îl vânduseră124. La 21 aprilie acelaşi an, Gavriil Movilă a 
întărit moşnenilor Dumitru, Stan, Brateiu, Petco, Tanasie, Pătru şi Stan Cernea 
ocină în Craioviţa care „le-a fot veche şi dreaptă şi de moştenire a lor”, 
răscumpărată de la mănăstirea Coşuna. În timpul primei domnii a lui Radu Şerban 
(octombrie 1601), această ocină a fost cumpărată de la moşneni menţionaţi mai sus 
de către Vodă banul pentru suma de 36.000 de aspri şi dăruită apoi mănăstirii 
Coşuna. În timpul domniei lui Radu Mihnea moşnenii au achitat mănăstirii 60.000 
de aspri şi au reuşit să se răscumpere atât pe ei cât şi moşia Craioviţa125. În anul 
1689, jupâneasa Hârşova a vândut tot hotarul Craioviţei împreună cu rumânii săi 
lui Constantin Brâncoveanu. În anul 1707, la cererea egumenului Ioan, domnitorul 
a dăruit moşia Craioviţa mănăstirii Hurezi primind în schimbul acesteia moşiile 
Belciugatele şi Cojeşti din Ilfov. Egumenul a cerut să i se acorde mănăstirii moşia 
Craioviţa întrucât aceasta aducea un profit foarte mare locaşului de cult, având 
mulţi rumâni şi mori. Ele susţinea că numai din exploatarea morilor de pe această 
moşie, mănăstirea ar fi obţinut câte 300 de obroace de pâine anual126. În anul 1690, 
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6 boieri hotărnicind moşia Craioviţa, au descoperit: 1.180 stânjeni la capul de jos 
„dinspre Şimnicu din mijlocul văii Podbaniţii până în lacul Ţărmuros, în hotarul 
Breazi”, 1.440 la mijloc „din lacul Bircovul, pre calea Muntenilor, până în gura 
Bălţii Silişti”, 1.152 la capul de sus „din apa Jiului, din plopul cel mare, în capul 
Gurgumeelor din sus până în ţărmurile Crivei de Sus despre Creţeştii din Jos, la 
mejdiniă, lângă luncă”127. La 24 martie 1727, 12 boieri hotarnici au fost desemnaţi 
de Administraţia Austriacă să realizeze hotărnicia moşiei Craioviţa. Cei 12 boieri 
hotarnici au fost ceruţi de egumenul mănăstirii Hurezi, Dionisie, nemulţumit că 
moşia Craioviţa fusese călcat de Constantin Hargetoianu care pretindea că i se 
cuvine a şasea parte din aceasta. Boierii hotarnci, după ce au analizat actele de 
proprietate puse la dispoziţie de egumenul mănăstirii, au tras moşia pe trei locuri şi 
au găsit 908 stânjeni „despre Şimnicu din mijlocul văii Podbaniţii până în lacul 
Ţărmuros, în hotarul Breazi”, 1.145 de stânjeni „la mijlocul moşii din lacul 
Bircovul, pe drumul Muntenilor, până în moşia Împărătească în gura Bălţii Siliştii”, 
900 de stânjeni „la capul moşiei despre Jiu, din plop în sus, până în malul Crivei 
din Sus”128. La 3 august acelaşi an, Administraţia austriacă a întărit stăpânirea 
mânăstirii Hurezi asupra moşiei Craioviţa129. La 6 noiembrie 1746, Caimacamul 
Craiovei i-a desemnat pe Petre Zătreanu, fost mare şetrar, şi pe Mihu Stănescu, fost 
mare armaş, să fixeze hotarele moşiei Craioviţa130. O săptămână mai târziu, cei doi 
boieri s-au deplasat la faţa locului şi au stabilit că hotarul moşiei începea „din gura 
Podbaniţii pe valea Podbaniţii spre răsărit, până în gura Şimnicului, în drumul cel 
mare al Şimnicului şi pe drum în sus până în pragul Viezurilor şi până în lacul 
Ţărmuros”131. La 7 iulie 1858, inginerul hotarnic, C. V. Paleologul a fost desemnat 
de către prezidentul judeţului Dolj prin adresa cu nr. 3.185 să realizeze hotărnicia 
moşiei Craioviţa care se învecina cu moşiile Cernelele de Sus ale lui Ion Polizu, 
Troaca a lui Dimitrie Paţa, Breaza a lui Ilie Sinescu, Albeşti a lui Gheorghe 
Săndoiu, Şimnicul de Jos a lui Ion Hagiad, Breasta a lui Dimitrie Haralambie, cu 
cea a oraşului Craiova şi cu codrul de moşie Frăsinetul. Cu această ocazie, a fost 
fixat şi perimetrul moşiei Craioviţa. Astfel, spre moşia Cernele de Sus şi Troaca, 
hotarul urma „linia dreaptă trasă din locul plopului, din malul Jiului la vechiul 
muşuroi şi la capul de răsărit al lacului Bârcovului”. Despre moşia Breaza hotarul 
începea „din capul de răsărit al lacului Bârcovul, linie dreaptă la vechiul muşuroi, 
de la capul de apus al lacului cu Feriga; de aici linie dreaptă la celalt vechi muşuroi 
de la capul de răsărit al acestui lac; de aici linie dreaptă la vechiul muşuroi de la 
locul părului”. Despre moşia Albuleşti „din vechiul muşuroi de la locul părului 
                                                 

127 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Actu de hotărnicie al moşiei Craioviţa ce-i zic şi Cernelile din 
judeţul Dolj, proprietate a sfintei monastiri Hurezu de sub ctitoria M. Sale Principelui Bibescu 
Basarb de Brâncoveanu, ctitorul Aşezămintelor Brâncoveneşti, anul 1860 Bucureşti, în: „Oltenia. 
Documente. Cercetări. Culegeri”, cartea a IV-a, nr. 1-2, 1943, p. 89. 
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linie dreaptă la piatra din lacul Ţărmuros”. Despre moşia Şimnicul de Jos hotarul 
începea „din piatra din lacul Ţărmuros, linie dreaptă la piatra din muchia despre 
miazănoapte a văii Şarpelui”, iar despre moşia oraşului Craiova „din piatra din 
muchea despre miazănoapte a văii Şarpelui, pe drumul-hotar numit Cărările, în jos 
spre miazăzi peste vealea Şarpelui şi apoi în sus pe deal, tot spre miazăzi pe acest 
hotar, până la un locşor-hotar, din mijlocul văii Podbaniţii, de aici spre apus, pe 
matca văii Podbaniţii, până în coada unei bălţi cu trestie, apoi pe marginea de 
miază-noapte a aceştia până la heleşteu, apoi pe marginea de miazănoapte şi apus a 
acestui heleşteu, până dă iar în matca Podbaniţii, apoi tot spre apus, pe această 
matcă în muşuroiul ridicat în gura văii Podbaniţii, de aici în linie dreaptă la 
muşuroiul, aproape de gura Bălţii Siliştii”. Despre codrul de moşie numit Frăsinetu 
hotarul era din „muşuroiul aproape de gura Bălţii Siliştii, linie dreaptă spre apus la 
semnul-muşuroi din marginea pârâului Craioviţii; de la capul de la apus despre Jii, 
de aici linie dreaptă în prelungirea linii lungului, prin semnele-muşuroaie”. Despre 
moşia Breasta hotarul începea din „semnul-muşuroi ridicat în locul plopului, în 
vechea stăpânire în jos pe matcă-hotaru a apii Jiului, în prelungirea semnelor-
muşuroaie de trăsuri”. Suprafaţa moşiei Craioviţa, cuprinsă în perimetrul dat prin 
această hotărnicie a fost de 2113 pogoane şi 600 stânjeni pătraţi. În decembrie 
1863, moşia mănăstirii Hurezu a fost secularizată, fiind trecută în proprietatea statului. 

Satul Şirineasa (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov emis la 26 
aprilie 1606, prin care Radu Şerban a întărit lui Stănimir şi fiilor lui satul Dobreşti. 
Printre martori apare şi Oprea din Şirineasa132. În anul 1693, Constantin 
Brâncoveanu a cumpărat 300 de stânjeni de moşie în Şirineasa de la Isar, fiul lui 
Stroe, şi de la fii acestuia Chiriţă şi Lamba cu 66 de ughi şi 33 pol. În anul următor, 
la 2 ianuarie, el a mai cumpărat încă 300 de stânjeni din aceeaşi moşie de la Radu 
logofăt, Sima, Tudosie şi Drăghici, feciorii logofătului Tudor Olănescu. Aceştia 
cumpăraseră aceşti 300 de stânjeni de la Gheorghe Slăvitescu. În acelaşi an, 
domnitorul a mai cumpărat de la Ghioca Slăvitescu 400 de stânjeni din moşia 
Şirineasa, iar de la Udrea Slăvitescu 300 de stânjeni şi o roată de moară cu o dirstă. 
La 25 aprilie 1695, domnitorul Constantin Brâncoveanu a dăruit mănăstirii Hurezi 
toate părţile de moşie din Şirineasa pe care le cumpărase de-a lungul timpului. El a 
mai întărit mănăstirii Hurezi stăpânirea şi asupra părţii de moşie, fără rumâni, 
dăruită de jupâneasa Stanca şi fiul ei Matei postelnic din Drăgoeşti în anul 1693, pe 
care cei din urmă o cumpăraseră de la moşneni. Această parte de moşie fusese dată 
ca zestre de Stanca fiicei sale Ilinca la căsătoria acesteia cu Constantin vel pitar, 
fiul lui Vintilă Corbeanu biv vel ban. Întrucât cei doi nu au avut urmaşi, după 
moartea lor, moşia a revenit Stancăi133. În anul 1831, moşia Şirineasa se afla în 
stăpânirea mănăstirii Hurezi134. În decembrie 1863, moşia a fost secularizată şi 
trecută în proprietatea statului. 
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Satul Gioroc (judeţul Dolj) este menţionat într-un hrisov emis la 24 ianuarie 
1609 prin care Radu Mihnea întăreşte lui Pană vistier „Giorocul tot”135. Anterior, 
acest sat aparţinuse domnitorului. Acesta l-a dăruit lui Pană vistier. În perioada 
1609-1631, sătenii din Gioroc au reuşit să răscumpere întreg satul. La 16 
decembrie 1631, unii dintre moşnenii din Gioroc şi-au vândut părţile lor de moşie 
lui Papa Buicescu biv vel paharnic. La 2 martie 1635, Iova ot Gioroc împreună cu 
fiul său Stoichina a dat ca zestre fiicei sale Petriia o parte din moşia Gioroc136. La 
19 decembrie 1691, Dumitrana, soţia lui Papa Buicescu, şi fiul acesteia, Diicu, au 
vândut ocinele cumpărate, în suprafaţă de 791 de stânjeni, împreună cu rumâni 
domnitorului Constantin Brâncoveanu cu 260 de ughi. Ulterior domnitorul a 
cumpărat şi alte părţi din Girooc de la alţi moşneni. La 22 decembrie 1691 
Constantin Brâncoveanu a dăruit mănăstirii Hurezi părţile de moşie din Gioroc pe 
care le cumpărase. La 29 octombrie 1698 domniorul a numit 12 boieri hotarnici 
care să realizeze hotărnicia moşiei Gioroc137. Moşia Gioroc a rămas în stăpânirea 
mănăstirii Hurezi doar până la începutul secolului al XIX-lea, când moşnenii au 
reuşit s-o răscumpere. 

Satul Puţuri este menţionat într-un hrisov emis la 24 ianuarie 1609, prin care 
Radu Mihnea a întărit lui Pană vistier „Puţurele toate”138. Anterior, acest sat 
aparţinuse domnitorului. Acesta l-a dăruit lui Pană vistier. În anul 1615, Radu 
Mihnea a eliberat satul din rumânie, în schimbul sumei de 1.000 de aspri139. În 
timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu a cumpărat 1.276 
de stânjeni din moşia Puţuri de la moşneni, plătind pentru aceştia 319 ughi şi 25 de 
bani140. La 22 decembrie 1691, cel din urmă a dăruit mănăstirii Hurezi partea de 
moşie pe care o cumpărase. La 29 octombrie 1698, domnitorul a desemnat 12 
boieri hotarnici să realizeze hotărnicia moşiei Puţuri a mănăstirii Hurezi. În anul 
1828, moşia Puţuri se afla în stăpânirea mănăstirii Hurezi, a moşnenilor şi aluii 
Iordache Măcescu141. După anul 1828 şi până în anul 1831, moşia a fost 
răscumpărată de moşneni. În anul 1831, moşia Puţuri era megieşească.   

Satul Bogdăneşti (Bogdăneşti de Luncavăţu, Bogdăneşti-Luncani) este 
menţionat într-un hrisov emis la 10 septembrie 1609, prin care Radu Şerban 
întăreşte lui Tudor vătaf a treia parte dintr-o ocină în Bogăneşti din Luncavăţ „din 
apă şi din câmp şi din pădure şi cu via şi de peste tot hotarul”, cumpărată de la 
Bâlea şi de la vărul său cu 15.800 de aspri. Lui Tudor i-au mai fost întărite o vie 
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cumpărată de la Lupu şi de la David cu 2.800 de aspri şi un vad de moară 
achiziţionat de la Toader şi Stan142. La 7 iulie 1632, Ivaşcu logofăt împreună cu 
Nanu au vândut popii Vancea o parte din moşia  din Bogdăneşti „toată dupeste tot 
hotarul” cu 11 ughi143. La 15 iulie 1634, popa Vancea a cumpărat de la   Ivaşcu 
logofăt şi Nanu şi restul moşiei lor din Bogdăneşti „peste tot hotarul, în câmp şi din 
pădure şi din apă, câtă să va alege” cu 28 de ughi144. Jumătate din moşia 
Bogdăneşti a fost vândută la 28 iunie 1695 de Matei, Ilinca şi Aspra egumenului 
Ioan arhimandritul de la mănăstirea Hurezi cu 66 de taleri. La 4 aprilie 1711, 
Constantin Brâncoveanu voievod a întărit ctitoriei sale stăpânirea asupra moşiei 
Bogdăneşti pe care o cumpărase Ioan arhimandritul. În anul 1831, moşia Bogdăneşti 
se afla în stăpânirea mănăstirii Hurezi, a boierilor Măldăreşti şi a moşnenilor145. În 
decembrie 1863, moşia a fost secularizată şi trecută în proprietatea statului. 

Satul Racoviţa (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov emis la  
9 martie 1502, prin care Radu cel Mare a întărit lui Radu şi lui Petru satul Racoviţa 
şi munţii Preslopul, Suharna şi Neagovanul146. La 7 mai 1583, Mihnea Turcitul a 
confirmat lui Barbu postelnic şi nepoţilor săi, Vintilă, Socol şi Stanciu, satul 
Racoviţa. În hrisov, se mai preciza că Stanciu statornic, Socol şi Bran, bunicii lui 
Barbu postelnic şi ai lui Vintilă, Socol şi Stanciu, s-au adresat domnitorului Vlad, 
susţinând că satul este al lor şi nu al lui Bran. Domnitorul le-a cerut atât 
reclamanţilor, cât şi pârâtului să aducă câte 12 boieri care să recunoască cine este 
adevăratul proprietar al satului. Întrucât Bran nu a putut aduce pe cei 12 boieri 
jurători, domnitorul a hotărât ca satul să rămână în stăpânirea lui Stanciu, Socol şi 
Baran. Cei din urmă s-au judecat pentru Racoviţa şi cu Dragomir şi Bran, în cele 
din urmă satul rămânând tot în stăpânirea lor147. La 18 noiembrie 1587, Mihnea 
Turcitul a reîntărit lui Calotă, mare sluger, şi lui Gheorghe logofăt stăpânirea peste 
mai multe sate, printre care şi Racoviţa. Cei doi au moştenit aceste sate de la 
Dragomir mare ban. Acesta le primise de la Petru Cercel ca despăgubire pentru 
jafurile pe care le suferise din partea stăpânilor moşiilor acaparate în perioada în 
care a încercat să fugă peste munţi în Ţara Ungurească. În timpul domniei lui 
Mihnea Turcitul, cei care îşi pierduseră moşiile s-au adresat voievodului cerând să 
le fie restituite. Domnitorul după ce a cercetat împreună cu divanul plângerea celor 
ale căror moşii fuseseră confiscate a hotărât ca ele să rămână în stăpânirea lui 
Dobromir mare ban148. O parte din moşia Racoviţa a fost dăruită după anul 1743 de 
către Maria Băleanu, fiica lui Diicu Bengescu. O altă parte a fost dăruită de Barbu, 
Rustea, Radu şi Opriiana. În anul 1831, moşia Racoviţa era stăpânită de mănăstirea 
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Hurezi, Dumitrache Milrescu şi Ioniţă Caragică149. Partea de moşie din Racoviţa a 
mănăstirii Hurezi a fost secularizată în decembrie 1863 şi trecută în proprietatea 
statului. 

Satul Oteşti (judeţul Vâlcea) este menţionat într-un hrisov emis la 18 
noiembrie 1587, prin care Mihnea Turcitul a întărit lui Calotă mare sluger şi lui 
Gheorghe logofăt stăpânirea peste mai multe sate, printre care şi Oteşti. Cei doi au 
moştenit aceste sate de la Dragomir mare ban. Acesta le primise de la Petru Cercel 
ca despăgubire pentru jafurile pe care le suferise din partea stăpânilor moşiilor 
acaparate în perioada în care a încercat să fugă peste munţi în Ţara Ungurească. În 
timpul domniei lui Mihnea Turcitul cei care îşi pierduseră moşiile s-au adresat 
voievodului cerând să le fie restituite. Domnitorul, după ce a cercetat împreună cu 
divanul plângerea celor ale căror moşii fuseseră confiscate, a hotărât ca ele să 
rămână în stăpânirea lui Dobromir mare ban150. La mijlocul secolului al XVII-lea, 
jumătate din satul Oteşti a ajuns în stăpânirea lui Stanco, fiul lui Petru clucer 
Milescu151. În anul 1694, Stanco împreună cu soţia sa Păuna au vândut jumătatea 
lor de moşie împreună cu rumâni egumenului Ioan de la mănăstirea Hurezi cu 120 
taleri152. La 25 aprilie 1695, Constantin Brâncoveanu a întărit mănăstirii Hurezi 
această jumătate din satul Oteşti153. Locaşul de cult a păstrat această moşie doar 
până în anul 1790154. 

Interesul mănăstirii Hurezi pentru moşiile şi satele menţionate a fost deosebit 
fiind determinat de mai mulţi factori.  

Un prim factor pentru care mănăstirea a încercat să păstreze cât mai mult 
timp moşiile care îi fuseseră dăruite sau pe care le cumpărase, a fost profitul 
obţinut din exploatarea morilor, pădurilor şi apelor care se găseau pe cuprinsul 
acestora. Astfel, potrivit mărturiilor egumenului Ioan, numai din exploatarea morilor 
de pe moşia Craioviţa mănăstirea ar fi obţinut câte 300 de obroace de pâine anual. 

Al doilea factor a fost aşezarea moşiilor la convergenţa a mai multor drumuri 
comerciale: drumul sării, care pornea de la Ocniţa, urca la Slătioara, ajungea peste 
dealuri, la Căzăneşti şi, de aici, pe malul Oltului, până la Dunăre, drumul care 
pornea de la Sibiu şi parcurgea Valea Oltului pe la Câineni, Râmnicu Vâlcea, 
Slatina, trecea Olteţul la Balş, apoi la Craiova, şi drumul care venea din 
Transilvania prin pasul Vâlcan, ajungea la Târgu Jiu, Craiova şi, de aici, spre 
Dunăre, la Calafat.      
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ASPECTE PRIVIND APLICAREA LEGII RURALE DIN ANUL 1864 

Florin NACU1, Mihaela BĂRBIERU2 

Abstract: Application of 1864 land reform was one of the most important laws 
enacted during the reign of Alexandru Ioan Cuza. Dependant peasants were freed 
from the obligations upon landlords and were given land. Giving land to dependent 
peasants from Zăicoiu, Rădineşti and  Obârşia is one of dozens of aspects of the 
application of the 1864 law on rural property.  

Keywords: dependent peasant, reform, law, freeholder peasant. 

Unirea Principatelor Române – Moldova şi Ţara Românească – din anul 
1859, act ce a creat statul român modern, a răsturnat în plan social ordinea 
tradiţională, câtă mai rămăsese după anii confuzi de reforme moderate, de tranziţie, 
ai Regulamentelor Organice3. Totodată, noua condiţie a statului modern român, ca 
dimensiune, forţă şi statut geopolitic, a deschis calea independenţei şi a desăvârşirii 
unităţii politice a tuturor românilor, ca factor sau entitate politică similară celorlalte 
state din Europa, în majoritate create pe principii de naţionalitate între anii 1815-
19204. Sincronicitatea naţiunilor şi a entităţilor lor politice a constat în adoptarea ca 
mod de viaţă istorică a ritmurilor accelerate prin exerciţiul reformelor şi al 
asimilărilor normelor Europei Occidentale, atinsă de revoluţia atlantică (industrială, 
ştiinţifică, culturală) încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi de metamorfozarea 
ideilor revoluţiei franceze în plan mondial5. 

Şi în societatea românească, ce şi-a unit energiile umane şi teritoriale în 1859, 
numărul reformelor enunţate în legi înnoitoare a fost impresionant şi atotcuprinzător. 
Prin forţa lucrurilor, domnitorul a fost pus în faţa unor probleme ce nu puteau fi 
rezolvate decât pe calea „întăririi puterii personale, singura capabilă să îngăduie 
măsurile necesare, promovării progresului”6. În interior, era necesar să fie învinsă 
                                                 

1 Cercetător şt. III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „CS Nicolăescu Plopşor”. E-mail: 
florin_nacu@yahoo.com  

2 Cercetător şt. III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „CS Nicolăescu Plopşor”. E-mail 
miha_barbieru@yahoo.com. 

3 Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII/I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 602. 
4 Vladimir Osiac, Istoria modernă a României, Editura Universitaria, Craiova, 1999, p. 147. 
5 Paraschiva Cîncea, Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România până la 1918, 

Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1983, p. 185. 
6 Vladimir Osiac, op. cit., p.147. 
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rezistenţa moşierimii conservatoare, refractară la nou, iar în exterior, era necesar să 
se tempereze tendinţele burgheziei radicale, privite cu suspiciune chiar de puterile 
care sprijiniseră Unirea şi acordau românilor sprijin politic şi diplomatic. 
Alexandru Ioan Cuza şi-a impus programul unei domnii autoritare în vara anului 
1862. Când guvernarea conservatoare şi-a încheiat activitatea în urma asasinării lui 
Barbu Catargiu. S-a format un nou guvern sub conducerea lui Mihail 
Kogălniceanu, guvern care a adoptat o serie de reforme ce au transformat statul 
într-un organism ce se înscria pe linia modernizării. În esenţă, reformele au fost 
radicale, impunând restructurări, restatutări sociale, şi noi configurări geografice. 
Ca o „normalitate” la toate schimbările petrecute, au apărut şi reacţiile celor care 
pierdeau poziţiile sociale statornicite în regimurile trecute, de la forme protestatare 
individuale la manifestări violente de grup. 

Întreaga activitate legislativă din perioada domniei lui Cuza a fost marcată de 
tendinţa legislativului de a-şi spori autoritatea faţă de instituţiile autonome.  

Una dintre cele mai importante legi adoptate în timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza a fost Legea agrară din 14 august 1864.  

Prin această lege, ţăranii clăcaşi au fost eliberaţi de obligaţiile faţă de boieri şi 
au fost împroprietăriţi cu pământ7. Punerea în discuţie a problemei agrare s-a făcut 
în şedinţa din 16 martie 1864 a Parlamentului, „incitând” pe conservatori care se 
arătau „temători” şi critici aspri „a proiectului guvernului”. O parte a liberalilor  
s-au alăturat conservatorilor şi l-au acuzat pe M. Kogălniceanu că „stârneşte vrajba 
între clasele agricole şi proprietari, că încurajează ura şi răzbunarea între cei avuţi 
şi cei neavuţi”8. Însuşi domnitorul dezvăluia uneltirile din Camera Legiuitoare, care 
împiedicaseră necontenit înfăptuirea reformelor, redusese guvernul la „neputinţă” 
şi voind să evite votarea proiectului de lege rurală, ce „era o lege de dreptate, care 
împlinea speranţele legitime „a trei milioane de ţărani” dăduse vot de blam guvernului.  

Legea rurală a fost sancţionată şi promulgată la 14/25 august 1864 şi a 
intrând în vigoare la 23 aprilie/5 mai 1865. Domnitorul proclama, printr-un decret, 
desfinţarea clăcii „de-a pururi”, anunţând ţărănimea că „de astăzi voi sunteţi 
proprietari liberi pe locurile stăpânirii voastre”9.  

Prin acest act juridic, intitulat Legea pentru registrea proprietăţii rurale, 
ţăranii au fost eliberaţi de sarcinile fiscale precum claca, dijma sau podvezile, fiind 
desfiinţate monopolurile din interiorul satelor şi au fost împroprietăriţi pe categorii 
în funcţie de numărul de vite deţinute. Ţăranii urmau să răscumpere terenurile şi să 
achite anual o anumită sumă, timp de 15 ani. Legea stabilea plata unor despăgubiri 
către proprietari. Terenurile expropriate nu puteau depăşi 2/3 din moşie şi nu 
puteau fi vândute timp de 30 de ani decât către comună sau către alt sătean. În 
esenţa ei, clăcaşilor, (clasă socială statutată prin reforma domnitorului Constantin 

                                                 
7 Vasile Axenciuc, Evoluţia economiei României. Cercetări statistico-istorice, 1859-1917, Bucureşti, 

1996, p. 17. 
8 Supliment la „Monitorul Oficial” nr. 165/ 16 martie 1864, pagina 1310. 
9 Decretul domnesc nr. 1.014 din 14 august 1864, în: „Monitorul Oficial” nr. 181 din 15 august 1864. 
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Mavrocordat) li se conferea „plenitudinea capacităţii de exerciţiu a atributelor 
personalităţilor juridice”10. Moşiile au fost socotite ca având o treime ce devenea 
proprietatea absolută a fostului proprietar, „purgată de orice drepturi de folosinţă 
ale ţăranilor” şi două treimi declarate ca fiind proprietatea deplină a foştilor clăcaşi11. 

Legea îi declara pe clăcaşi pe locurile de casă şi grădină, în aceeaşi suprafaţă 
ca aceea fixată de Regulamentele Organice: în Ţara Românească, 400 stânjeni 
pătraţi la câmp şi 300 la munte; în Moldova, 10 prăjini fălceşti; în judeţele de peste 
Prut (Basarabia), fruntaşul primea 12 prăjini fălceşti pentru casă şi grădină, 
mijlocaşul 11 prăjini fălceşti şi codaşul 10 prăjini fălcelşti12. Totodată, clăcaşii 
deveneau proprietari pe pământurile de cultură: fruntaşii (cu patru boi şi o vacă) a 
11 pogoane în Ţara Românească13, a cinci fălci şi 40 prăjini fălceşti în Moldova şi 

                                                 
10 Mesagii şi proclamaţii ale lui Cuza-Vodă, Bucureşti, 1910, p.126.  
11 Ibidem, p.127. 
12 Ibidem.  
13 Suprafata comuni Adămeşti, din judeţul Teleorman, era la 1899 este de aproape 2600 hect., 

din care 2284 arabile. Populaţia era de  792 locuitori, din care 196 erau capi de familie. La acea dată, 
erau 185 contribuabili, din care majoritatea plăteau impozitul funciar. La reforma agrară, au fost 
împroprietăriţi 96 de săteni, pe o suprafaţă de 284 hectare. În comuna Adîncata, judeţul Prahova, se 
găseau 1575 locuitori, dintre care sunt 389 contribuabili. Reforma agrară din 1864 a condus la 
împroprietărirea a 216 locuitori cu 1099 hectare. Comuna Adunaţi-Copăceni, din judeţul Vlaşca, era o 
moşie aflată în proprietatea lui Petrovici-Armis, cu o suprafaţă de 1143 hectare şi 71 de ari. La 
reforma agrară din 1864, 122 de clăcaşi au primit 461 hect. 51 de arii, ceea ce însemna că moşia avea 
la 1899 682 hect. 20 ari. teren din care 60 hect. 42 ari de pădure şi 158 hect. 22 ari vii. Comuna 
Adunaţi Sârbeni, judeţul Vlaşca reprezenta moşia lui Spiridon Gazoti, cu un venit de 10 000 lei anual. 
La 1864, din cele 1230 ha., au fost împroprietăriţi 90 de locuitori cu 326 ha. În comuna Albeşti, 
judeţul Ialomiţa, erau patru moşii, trei particulare şi una a statului, preluată de la Mănăstirea Cernica 
după 1863. Din cei 2561 de locuitori ai comunei, 120 fuseseră împroprietăriţi după legea din 1864. În 
comuna Alexeni, judeţul Ialomiţa, din cei 1583 locuitori, 208 au fost împroprietăriţi în 1864. Comuna 
Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa, avea 940 de locuitori, la 1890, în 1864, fiind împroprietăriţi 170 de 
săteni. Comuna Armăşeşti, judeţul Ialomiţa, cu 1374 locuitori în 1890, a beneficiat în 1864 de 
împroprietărirea a 149 locuitori, rămânând fără pământ doar 27 de săteni. Comuna Arţari, jud. 
Ialomiţa, avea în 1890 1436 locuitori, în marea lor majoritate moşneni, devreme ce la 1864 fuseseră 
împroprietăriţi doar 8 săteni. Comuna Axintele, Judeţul Ialomiţa, avea în 1890, 1317 locuitori, la 
1864, reforma agrară aducând în situaţia de proprietari 135 de locuitori. În comuna Albeşti din judeţul 
Muscel, erau moşneni proprietari, doar sătenii dintr-un cătun, Cândeşti, fuseseră împroprietăriţi pe 
baza reformei din 1864. Şi comuna Aninoasa din judeţul Muscel cunoscuse împroprietărirea a 204 
săteni în 1864, din totalul de 1133 locuitori, câţi erau la 1890. În comuna Albeşti –Mur, judeţul 
Prahova, o bună parte din cei 1082 locuitori au fost împroprietăriţi prin legea din 1864, cu terenuri 
provenind din trei moşii. În comuna Albeşti-Paleologu, tot din judeţul Prahova, în 1864, au primit 
pământ 113 locuitori cu 471 hectare. Comuna Apostolache, judeţul Prahova (1556 locuitori) era 
formată în majoritate din moşneni. Totuşi, la 1864, o parte din locuitori au primit 368 hectare de 
teren. Comuna Ariceşti, judeţul Prahova, a cunoscut împroprietărirea a 177 de săteni cu 543 hectare 
de teren. Aceasta era situată în plasa Filipeşti. O comună cu acelaşi nume, situată în plasa Podgoria, 
tot din Judeţul Prahova, cu 1473 locuitori. 133 dintre ei au primit la 1864, 407 hectare de teren. În 
comuna Obedeanca, jud. Vlaşca, la 1864, din totalul de 297 ha, ale moşiei lui G.M. Tatarescu 
(Angheleşti-Tămăşeanca), 33 de locuitori au primit 124 de hectare de teren. Comuna Babele, judeţul 
Vlaşca, a cunoscut, la 1864, împroprietărirea a 64 locuitori cu 285 hectare. Cătunul Baciu-Poşta din 
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a şase fălci, 40 prăjini fălceşti peste Prut; mijlocaşii (cu doi boi şi o vacă) a şapte 
pogoane şi 19 prăjini în Ţara Românească, a 4 fălci în Moldova, a 4 fălci şi 30 
prăjini peste Prut; codaşii sau „toporaşii” din Ţara Românească (cu numai o vacă) a 
patru pogoane şi 15 părăjini, iar „pălmaşii” din Moldova şi de peste Prut a două 
fălci şi 70 prăjini14. Văduvele fără copii, nevolnicii şi locuitorii care nu ocupau de 
agricultură au fost declaraţi proprietari numai pe locul de casă şi grădină. Prin 
articolul 5 al legii, sătenilor, care prin „învoieli speciale cu proprietarul moşiei” 
aveau casă şi grădină în sat, fără a fi clăcaşi, li se oferea posibilitatea de a primi 
pământ pe moşiile statului15.  

În total, au fost împroprietăriţi 406.429 ţărani cu 1.654.964 hectare16. O bună 
parte din loturile necesare proveneau din moşiile obţinute prin secularizarea 
averilor mănăstireşti. După Reformă, ţăranii au ajuns să deţină 30% din teritoriul 
ţării, restul de 70% fiind deţinut de moşierime sau de stat17. Potrivit legii din august 
1864, categoria de locuitori din sate, numiţi „însurăţei”, în număr de 48 342 au 
devenit proprietari pe 228 328 ha şi 2697 mp din moşiile statului, în anii 1878-
188118. Prin urmare, legea rurală din anul 1864, a transformat în proprietari 511 
896 săteni pe o suprafaţă de 2 038 640 ha şi 2 697 mp19. 

Unele dintre numeroasele localităţi din Oltenia în care a fost aplicată legea 
rurală din anul 1864 au fost Zăicoi şi Rădineşti, care aparţin în prezent comunei 

                                                                                                                            
comuna Blejeşti, jud. Vlaşca, a înregistrat ridicarea la statutul de proprietari a 75 de locuitori cu 295 
de hectare (apud Dictionarul localităţilor, Editura Socec, 1898 vol. 1.). 

14 „Monitorul Oficial”, nr.181 din 15 august 1864, art. 1, 3, 4, 6.  
15 Ibidem, art.5; vezi şi Vladimir Osiac, Istoria modernă..., pp. 162-163; Dan Berindei, 

Constituirea României moderne, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009, pp. 285-299.  
16 Spre exemplu, în Moldova, comuna Andreaşi, jud. Râmnicu Sărat, avea în 1890 650 de 

locuitori, la 1864, din totalul de 2600 de hectare, 81 fiind date unei părţi a locuitorilor. Comuna 
Antoceni din judeţul Suceava (301 locuitori la 1890) a cunoscut după legea din 1864, împroprietărirea 
a 28 mijlocaşi, 7 pălmaşi, stăpânind 134 fălci şi 60 prăjini. Reforma agrară în 1864, în judeţul Bacău, 
a vizat 20 181 locuitori cu 72.454, 26 hectare. În 1879, legea pentru însurăţei a transformat în 
proprietari 1268 cu 4080 fălci de pământ. Comuna Baia din judeţul Suceava, cu 2570 de locuitori la 
1890, a beneficiat în 1864 de împroprietărirea a 35 fruntaşi, 146 mijlocaşi, 202 codaşi cu un total de 
1346 fălci. Comuna Ardeoani, judeţul Bacău (993 locuitori), a cunoscut reforma agrară din 1864, 
când au primit pământ 31 de locuitori, totalizând 77 de fălci şi 40 de prăjini. Satul Arghira, de pe 
moşia cu acelaşi nume din comuna Preuteşti, din judeţul Suceava, a cunoscut reforma din 1864, prin 
împroprietărirea a 7 mijlocaşi şi 45 de codaşi cu 140 de fălci şi 40 de prăjini (apud Dicţionarul 
Localităţilor, Editura Socec, Bucureşti, 1899). 

17 Keith Hitchins, Românii 1774-1866, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 187. 
18 N. Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, Editura Academiei, Bucureşti, 

1967, p. 334.  
19 Ibidem, pp. 341-344; Leonida Colescu, La loi rurale de 1864  la statistique des paysans 

devenus proprietaires, Bucureşti, 1900, pp. 63-65; C. D. Creangă, Proprietatea rurală în România, 
Bucureşti, 1907, pp. 103-108. Date statistice privind aplicarea reformei agrare găsim şi în Vasile M. 
Kogălniceanu, în lucrările Legislaţia agrară şi măsurile luate în favoarea agriculturii, Bucureşti, 
1902, în: Chestiunea ţărănească, Bucureşti, 1906, unde numărul ţăranilor este de 463 555, iar 
suprafaţa primită de ţărani este de 1 966 044 ha. 
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Dănciuleşti, judeţului Gorj20. Conform datelor statistice, majoritatea locuitorilor 
celor două localităţi erau moşneni. Statistica lui Barbu Ştirbei, din anul 1855, 
menţionează în Rădineşti, 121 de moşneni proprietari (118 birnici, 3 mazili), în 
Zăicoi, un număr de 137 de moşneni proprietari (131 de birnici, un patentar şi  
4 mazili)21, iar în Obârşia – 88 de moşneni şi 86 de birnici. În localităţi existau şi 
32 de familii de clăcaşi22. Familiile de clăcaşi au primit pământ în mod deferenţiat, 
în raport cu numărul vitelor. Pentru sătenii cu 4 boi şi o vacă s-au repartizat câte  
11 pogoane (55.120, 69 m2) pe cap de familie, pentru cei cu doi boi şi o vacă – 7 
pogoane şi 19 prăjini (35.754,44 m2), pentru pălmaşi (toporaşi), cei fără vite câte  
4 pogoane şi 15 prăjini (20.758,01 m2), pentru văduvele fără copii, nevolnicii, 
sătenii care nu exercitau meseria de agricultori „şi n-au făcut clacă” primeau 100 
de stânjeni de casă şi grădină şi câte 400 de stânjeni pătraţi la câmp (1.600 m2)23. 
Sătenii moşneni cu pământ puţin sau fără pământ nu au fost împroprietăriţi. 
„Tabela” din 9 martie 1865 prezintă situaţia clăcaşilor din Zăicoi repartizaţi pe 
proprietari, după cum urmează:  

– proprietar Grigore Ion Poenaru cu 4 clăcaşi (3 cu braţele şi 1 cu casă şi 
grădină); 

– proprietar Elisabeta Golumbeanu cu 1 clăcaş cu loc de casă; 
– proprietar Anica Ion Şerban cu 2 clacaşi cu loc de casă; 
– proprietar Iancu Melinescu cu 11 clacaşi (6 cu doi boi, 1 clăcaş cu un loc de 

casă şi gradină, 4 cu braţele); 
– proprietari Nae şi Dumitru Zătreanu cu 2 clăcaşi cu braţele; 
– proprietar Dumitru Popescu cu un clacaş cu loc de casă; 
– proprietar Nicolae Fărcăşanu cu 4 clăcaşi cu loc de casă; 
– proprietar B.B. Roşianu cu un clăcaşi cu loc de casă; 
– proprietar G.G. Hristea cu un clăcaţi cu 2 boi; 
– proprietar Maria Tălpăşanca cu 4 clăcaşi (1 cu 2 boi, 3 cu braţele); 
– proprietar Ştefan Tălpăşanu cu 23 de clăcaşi (13 cu doi boi, 9 cu braţele, 1 

cu loc de casă şi grădină);  
– proprietar Maria Oboaica cu 2 clăcaşi cu braţele; 
– proprietar Nicolae Vladimirescu cu 11 clăcaşi (6 cu 2 boi, 5 cu braţele); 
În total, în Zăicoi au fost împroprietăriţi 22 de săteni, în Rădineşti – 10, iar în 

Tălpaşu – 36. Extragem din „Tabelul reformei” numele clăcaşilor împroprietăriţi ce 
aparţineau „mahalalei Zăicoiu” cu „pogoanele primite şi suma banilor” ce trebuiau 
plătiţi „pe trimestru şi pe anu”24.  

                                                 
20 Comuna este situată în sud-estul judeţului, în Piemontul Getic (Platforma Olteţului), la  

55-60 de km distanţă de municipiul Tg. Jiu (vezi Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Gorj, 
vol. I, Editura Aius, Craiova, 2011, pp. 251-260). 

21 Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Gorj, vol. I, Editura Aius, Craiova, 2011, pp. 251-260 
(La 1 ianuarie 1865, comuna Zăicoi se contopeşte cu comuna Tălpaşu, sub denumirea de Tălpaşu). 

22 Calculat după Dumitru I. Şeclăman, Vasile I. Popescu, Noi, zăicoienii, Editura MJM, 
Craiova, 2005, pp. 28-30.  

23 Ibidem.  
24 „Interfluvii”, an 13/2004, nr. 13-14/iunie, p. 3.  
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1.  Clăcaşul Matei Barbu, de pe proprietatea lui Grigore Ion Poienaru, 
primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 
stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru 
răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale; 

2.  Clăcaşul Stanciu Ionu, de pe proprietatea lui Grigore Ion Poienaru, 
primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 
stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru 
răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale; 

3.  Clăcaşul Ilie Pătru, de pe proprietatea lui Grigore Ion Poienaru, primeşte 
pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni pentru 
casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de lei şi 
90 de parale; 

4.  Clăcaşul Ilie Ancuţa primeşte pentru claca făcută cu braţele 498 stânjeni 
pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de 
lei şi 90 de parale; 

5.  Clăcaşul Dinu Duţu primeşte pentru claca făcută cu doi boi 7 pogoane, 19 
prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 100  de lei şi 94 de parale; 

6.  Clăcaşul Ionu Duţu de pe proprietatea lui Iancu Dumitru, primeşte pentru 
claca făcută cu doi boi 7 pogoane, 19 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi 
grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 100  de lei şi 94 de 
parale; 

7.  Clăcaşul Constantin Matei, de pe proprietatea lui Iancu Melinescu, 
primeşte pentru claca făcută cu braţele 7 pogoane, 19 prăjini şi 498 
stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru 
răscumpărare 100  de lei şi 94 de parale; 

8.  Clăcaşul Nicolae Bălaşa primeşte pentru claca făcută cu doi boi 7 
pogoane, 19 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă 
datorată pentru răscumpărare 100  de lei şi 94 de parale; 

9.  Clăcaşul Dumitru Duţu primeşte pentru claca făcută cu doi boi 7 pogoane, 
19 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 100  de lei şi 94 de parale; 

10. Clăcaşul Grigore Matei primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 
pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă 
datorată pentru răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale; 

11. Clăcaşul Fota Calotă primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 
15 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale; 

12. Clăcaşul Ion Enache primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 
15 prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale; 
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13. Clăcaşul Ion Bălaşa primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 
prăjini şi 498 stânjeni pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 71 de lei şi 90 de parale; 

14. Clăcaşul Ion Olariu primeşte 498 stânjeni pentru casă şi grădină; 
15. Clăcaşul Niţă Paraschivu, de pe proprietatea Nae şi Dumitru Zătreanu, 

primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni 
pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de lei 
şi 90 de parale; 

16. Clăcaşul Mitranu lui Radu, de pe proprietatea Nae şi Dumitru Zătreanu, 
primeşte pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni 
pentru casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de lei 
şi 90 de parale; 

17. Clăcaşul Radu lui Vasile, de pe proprietatea Fraţii Pleşoianu, primeşte 
pentru claca făcută cu braţele 4 pogoane, 15 prăjini şi 498 stânjeni pentru 
casă şi grădină, având ca sumă datorată pentru răscumpărare 71 de lei şi 
90 de parale; 

18. Clăcaşul Dumitrache Mărţoiu, de pe proprietatea Dumitru Popescu, 
primeşte pentru claca făcută cu braţele 498 stânjeni pentru casă şi grădină; 

19. Clăcaşul Ioan Matei, de pe proprietatea Anica Ion Şerban, primeşte 
pentru claca făcută cu braţele 498 stânjeni pentru casă şi grădină; 

20. Clăcaşul Niţu Ionu de pe proprietatea Dumitru Popescu, primeşte pentru 
claca făcută cu braţele 498 stânjeni pentru casă şi grădină; 

21. Clăcaşul Stancu lui Ghelaie, de pe proprietatea Elisabeta Golumbeanu, 
primeşte pentru claca făcută cu braţele 498 stânjeni pentru casă şi grădină25.  

Matricola nominală cu locuitorii împroprietăriţi prin legea rurală din anul 
1864, în localitatea Rădineşti, ne oferă următoarele date:  

1. Clăcaşul Vasile Buşa, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 100 de lei; 

2. Clăcaşul Ioan Maria, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 100 de lei; 

3.  Clăcaşul Grigore Vlăduţ, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 100 de lei; 

4. Clăcaşul Copnstantin Grămadă, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, 
din categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă 
datorată pentru răscumpărare 100 de lei; 

5. Clăcaşul Trancă Dulbastra, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 100 de lei; 
                                                 

25 Dumitru I. Şeclăman, Vasile I. Popescu, op. cit., p. 29 
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6. Clăcaşul Ileana V.V., de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu doi boi, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 100 de lei; 

7. Clăcaşul Vasile Grigore, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu braţele, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 71 de lei şi 20 de bani; 

8. Clăcaşul Trana Istradie, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu braţele, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 71 de lei şi 20 de bani; 

9. Clăcaşul Tudor Voica, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu braţele, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 71 de lei şi 20 de bani; 

10. Clăcaşul Pătru Lăutaru, de pe proprietatea Constantin V. Tecovici, din 
categoria celor cu braţele, primeşte 7 pogoane şi 19 prăjini, având ca sumă datorată 
pentru răscumpărare 71 de lei şi 20 de bani26. 

În total, în Rădineşti au fost împroprietăriţi 10 clăcaşi de pe proprietatea lui 
Constantin V. Tacovici, dintre care 6 cu doi boi şi 4 cu braţele, cu 42 de pogoane, 
104 prăjini pentru cei cu doi boi şi 16 pogoane şi 60 de prăjini pentru cei cu braţele 
urmând să plătească drept despăgubiri 884 lei şi 80 de bani.  

Clăcaşii împroprietăriţi trebuiau să plătească răscumpătrarea, în mod 
eşalonat, până în anul 1884. Prevederile legii rurale nu permiteau înstrăinarea 
pământului primit prin împroprietărire. După un deceniu şi jumătate, s-a permis 
înstrăinarea pământului, fapt ce a dus la o rapidă pauperizare. Sătenii împrorpietăriţi 
din aceste localităţi, ca de altfel din întreaga ţară, au continuat să muncească în 
dijmă, conform legilor de învoieli agricole.  

Gradual, către sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 
apare şi o pătură de ţărani înstăriţi care încep să cumpere pământ de la boierii 
Zătreni, Poienari, Melineşti şi Constantin Tecovici. În anul 1890, cele mai mari 
suprafeţe au fost cumpărate de sătenii Dinu Stamate, Gheorghe Mihailescu şi 
Marin Ionescu la Zăicoiu, iar la Rădineşti, satenii Marin Repăunescu (administrator 
al moşiei lui Constantin Tecovici), Marin Păunescu (a conacul şi cureaua cu casă) 
şi alţi 46 de săteni27.  

Reforma agrară de la 1864 a avut şi numeroase neajunsuri, care au determinat 
răscoalele ţărăneşti de mai târziu. Prin lege, nu s-a expropiat o treime din 
proprietăţile pe care lucrau clăcaşii, fiind scoase de sub incidenţa legii circa  
207 000 ha. Din totalul clăcaşilor constataţi în România, în anul 1864, au rămas 
neîmproprietăriţi circa 53 000 clăcaşi (după alte surse circa 38 590)28. Legiutorul a 
avut în vedere necesităţile viitoare ale cultivatorilor agricoli. El a lăsat spre 
rezolvare problema împroprietăririi însurăţeilor, vânzarea unor moşii ale statului, 
                                                 

26 „Interfluvii”, an 13/2004, nr. 13-14/iunie, p. 3. 
27 Ibidem.  
28 Nicoale Mora, Chestiunea rurală, Bucureşti, 1904, pp. 38-44.  
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prin sistemul lotizării, unor viitoare reglementări (legile din anii 1866, 1868, 1872, 
1875, 1876, 1881, 1884, 1886, 1889). Legea care trebuia să intre în vigoare la  
23 aprilie/5 mai 1865 a acordat insuficient pământ pentru familiile ţărăneşti. 
Comentând mai târziu starea ţărănimii după reformă, Ion Ghica scria că „ea era 
vrednică de jale” şi că „totalul dărilor unui fost clăcaş… se suie la ceva mai mult de 
32% din venitul anual”29. 

Economistul N. Suru aprecia că în urma refomei, despăgubirile trebuiau să fie 
achitate odată cu impozitele, ele apăsând fiscal „de şase ori mai mult decât până 
atunci”30. 

Mihai Kogălniceanu, într-un discurs ţinut în Cameră, la 11 februarie 1882, se 
pronunţa pentru necesitatea unei noi împroprietăriri31. 

O altă lipsă a legii a fost şi faptul că ea a exclus moşnenii de la 
împroprietărire, proprietatea moşnenească intrând într-o criză generală, povocată 
de regimul burghez, care a accelerat procesul de proletarizare în lumea satului. La 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, asistăm la 
„dezlipirea vechilor clase rurale, boierimea şi ţărănimea, de pământul lor străvechi 
şi prefacerea lui în capital”32. 

Reforma agrară din anul 1864, o adevărată reformă socială, a contribuit la 
aşezarea proprietăţii: „în spiritul caracterului ei de absolut şi exclusiv”, înscris în 
art. 480 al Codului Civil. Proclamarea proprietăţii individuale ca drept comun în 
România, s-a făcut în detrimentul stării de proprietate în indiviziune, în care „se 
găsea o bună parte a cuprinsului ţării stăpânită de o numeroasă clasă a populaţiei 
noastre”33. 

Deşi nu a rezolvat decât parţial şi temporar problema agrar ţărănească, 
reforma a dat impuls dezvoltării producţiei de mărfuri, intensificându-se astfel 
dezvoltarea capitalismului în agricultura României. Proprietatea feudală asupra 
pământului s-a transformat în proprietate absolută de tip burghez, în „proprietate 
liberă, individuală, occidentală” cum menţiona Mihail Kogălniceanu34. Emanciparea 
clăcaşilor şi crearea braţelor de muncă libere au contribuit la dezvoltarea industriei, 
comerţului şi a exploatării agricole de tip capitalist. În esenţă, Reforma Agrară din 
anul 1864 a avut un caracter burghezo-democratic. Totodată, legea a confirmat 
spoliaţiile de pământ din trecut, a comis deposedări noi şi a consolidat, indirect, 
dreptul absolut al proprietarilor asupra majorităţii pământului. Prin faptul că nu a 
soluţionat litigiul dintre moşieri şi ţărani, conform spiritului programului revoluţionar 
                                                 

29 Ion Ghica, Convorbiri economice, în: „Scrieri”, I, Editura Petre V. Haucş, Bucureşti, 1914, p. 264.  
30 G. D. Creangă, op. cit., p. XXVII, XXX. 
31 Vezi Ion Ilincioiu, Ţăranii, pământul şi moşierii în România: 1864-1888, Editura Politică, 

Bucureşti, 1982, p. 88.  
32 Ştefan Zeletin, Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric, ediţia a II-a, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 1991, p. 332.  
33 D. Brezulescu, Contribuţiuni la studiul proprietăţii în devălmăşie a munţilor noştri. O pagină 

din „Chestiunea ţărănească”, Bucureşti, 1908, p. 5.  
34 M. Kogălniceanu, Chestiunea ţărănească, Bucureşti, 1906, p. 375.  
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paşoptist, legea nu a lichidat complet şi nu a desfiinţat marea proprietate funciară şi 
nici moşierimea ca forţă politică şi clasă socială importantă a sfârşitului de secol 
XIX şi început de secol XX. Moşierimea împeună cu statul au continuat să deţină 
majoritatea pământurilor cultivate. După reformă, proprietatea moşierească 
reprezenta 70% din suprafaţa cultivată a României, iar proprietatea răzeşilor 
moşnenilor şi foştilor clăcaşi împroprietăriţi, aproximativ 30%. Insuficienţa de 
pământ a făcut ca o mare parte a ţărănimii să redevină sub dominaţia arendaşilor şi 
marilor proprietari. În agricultură, au fost păstrate „rămăşiţe ale relaţiilor feudale” 
(munca în dijmă, ruşfeturile etc), fapt ce a dus la convulsii sociale puternice în 
România perioadei 1888-1907.  

Perioada istorică creată în plan economico-social de reforma agrară din 1864, 
care a fost numită de unii autori şi regimul constituţiei agricole a marii proprietăţi, 
a durat până la reforma agrară din anul 1921, când marea proprietate cu peste 100 
de ha a mai reprezentat doar 10,44% din suprafaţa cultivabilă a ţării35. 

                                                 
35 Ibidem. 



Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XV, 2014, pp. 109–118 

 
INSTITUŢII, ELITE, ISTORIE LOCALĂ  

INSTITUŢII COOPERATISTE DOLJENE. 
OBŞTILE DE ARENDARE♦ 

Diana-Mihaela PĂUGeorgeta GHIONEA1 

Abstract: Until the end of the 20th century, the emerging of the leasing 
cooperatives was sporadic. The peasants moved to these structures, on a wider scale, 
once with the increasing in number of the popular banks, the centres of the entire 
cooperative movement from Romania. Only in 1903, when in the Old Kingdom 700 
credit cooperatives were functioning, there were also created 8 leasing cooperatives. 
Until the agrarian reform from 1921, the leasing cooperatives offered the peasants the 
possibility to work wider stripes of land, in better conditions. After 1921, they started 
to narrow in number, remaining very few, due to the changing in the structure of the 
landed property, in favour of the small properties.  
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Problema împroprietăririi ţăranilor a reprezentat o permanentă preocupare a 
oamenilor politici din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea. Reducerea lotului de pământ, primit prin reforma agrară din 
anul 1864, învoielile agricole împovărătoare, arendarea pământurilor la preţuri 
ridicate, toate acestea au determinat o permanentă stare de conflict între ţărani şi 
proprietarii de pământ sau arendaşi.  

În vederea rezolvării chestiunii ţărăneşti, mai ales după evenimentele din 
primăvara anului 1907, au fost adoptate o serie de măsuri, menite să atenueze 
problema agrară din România. Astfel, în anul 1908, a fost elaborată o nouă lege a 
învoielilor agricole, care interzicea „dijma la tarla şi ruşfeturile”, admiţând numai 

                                                 
♦ Articolul de faţă face parte din proiectul de cercetare nr. V/4 – Instituţii economice clericale. 

Băncile clerului în sud-vestul României (sec. XIX-XX), din cadrul programului Biserică şi societate în 
sud-vestul României (secolele XIV-XX). 

1 Cercet. şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova 
al Academiei Române. E-mail: getaghionea@yahoo.com 
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arenda în bani şi dijma în produse2. Dispoziţiile aceleiaşi legi impuneau minimum 
de salariu pentru munca prestată de muncitorul agricol, maximum de arendă pentru 
ţăranii învoiţi şi stabileau posibilitatea de constituire a izlazurilor comunale, prin 
vânzarea de bunăvoie de către proprietari a unor terenuri din proprietăţile lor. La 
4/17 aprilie 1908, a fost adoptată legea prin care a fost înfiinţată Casa Rurală, 
societate bancară, care urma să cumpere moşiile proprietarilor scoase la vânzare, să 
le parceleze şi, ulterior, să le vândă ţăranilor în loturi de câte 5 ha3. Dacă urmărim 
bilanţul acestei instituţii în preajma Primului Război Mondial, observăm că 
rezultatele au fost mai mult decât modeste. Societatea a achiziţionat doar 127.263 
de ha de pământ şi le-a vândut ţăranilor 19.589 de ha4. În aceste condiţii, ţăranul a 
continuat să resimtă nevoia acută de pământ. Drept exemplu avem situaţia comunei 
Filiaşi, din judeţul Dolj, unde în preajma împroprietăririi din anul 1921, din 540 de 
ţărani, numai 192 posedau suprafeţe de pământ, cu întindere între 0,25 – 2 ha. La 
aceeaşi dată, în comuna Lipov, din acelaşi judeţ, 750 de familii dispuneau de 1.600 
de ha, fiind nevoite să ia în arendă alte 1.400 de ha5. Cel mai important mijloc de 
satisfacere a nevoii acute de pământ a ţăranilor, până la reforma agrară din anul 
1921, a rămas obştea de arendare6.  

Obligativitatea elaborării unui statut al obştilor de arendare a fost legiferată 
prin legea referitoare la constituirea şi controlul societăţilor cooperative săteşti de 
producţie şi consumaţie din anul 1905. Prin această lege se conferea personalitate 
juridică asociaţiilor înfiinţate în scopul arendării şi cumpărării pământului. Modul 
de constituire al unei obşti şi obligaţiile precise privind cultivarea terenurilor, 
precum şi modalităţile de supraveghere şi control de către stat asupra acestor 

                                                 
2 Legea învoielilor agricole prevedea o serie de dispoziţii ca: a) limitarea dreptului de arendare 

la 20 de ha; b) retribuirea muncitorilor agricoli numai în bani şi, deci, interzicerea sistemului de plăţi 
în natură sau în fise, practicat până atunci; c) interzicerea plocoanelor şi a tuturor celor cunoscute sub 
denumirea de ruşfeturi; d) durata contractelor pentru cei ce se angajau a efectua munci la un an;  
e) valabilitatea numai a contractelor scrise; f) fixarea preţurilor regionale maxime pentru arendă, 
dijmă şi păşune pentru ţăranii învoiţi şi minime de plată în bani pentru ţăranii învoiţi să lucreze 
moşiile cu inventarul lor şi pentru muncitorii agricoli; g) constituirea izlazurilor comunale prin 
vânzarea de bunăvoie între proprietari şi comună, în M. Iosa, Legislaţia agrară din perioada 1907-1912 şi 
aplicarea ei, în: „Revista de istorie”, nr. 2/1966, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 309; Matei 
Ionescu, Însemnătatea şi urmările răscoalei din 1907, în: „Revista de istorie”, Anul X, nr. 2/1957, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 8.  

3 Dumitru Şandru, Creditul agricol în România 1918-1944, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1985, p. 14. 

4 Matei Ionescu, art. cit., în loc. cit., p. 12. 
5 Al. Anghel, Răscoala ţăranilor din 1907 în fostul judeţ Dolj, în: „Revista de istorie”, Anul X, 

nr. 2/1957, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 61. 
6 Gheorghe Cristea, Evoluţia obştilor săteşti de arendare între 1907-1916, în: „Revista de 

istorie”, nr. 7/1984, pp. 226-240; Paul-Emanoil Barbu, Obştile de arendare, în: „Arhivele Olteniei”, 
serie nouă, nr. 10/1995, Bucureşti, Editura Academiei Române, pp. 49-64; Paul-Emanoil Barbu, Nicu 
Marinescu, Agricultura României în perioada 1864-1918, Craiova, Editura Spirit Românesc, 1996, p. 144. 
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asociaţii au fost legiferate în anul 19087. Un moment important în evoluţia obştilor 
de arendare l-a constituit promulgarea legii din aprilie 1909, ale cărei dispoziţii 
acordau asociaţiilor, legal constituite, dreptul de a arenda proprietăţile statului şi 
ale instituţiilor publice. Această formă de arendare, direct către obşte, a dus la 
eliminarea arendaşului intermediar, care, înainte de anul 1907, a fost principalul 
preferat la arendarea moşiilor statului, bisericii şi a diferitelor instituţii. După anul 
1910, obştile de arendare au primit reglementarea juridică corespunzătoare, 
căpătând forma unor asociaţii cooperative. Ele au fost puse sub îndrumarea şi 
controlul Casei Centrale a Băncilor Populare şi Cooperativelor Săteşti, din partea 
căreia au primit sprijinul financiar şi moral necesar8.  

Măsurile luate în intervalul 1907-1912 „au limitat – afirma I. Scurtu – într-o 
măsură abuzurile moşierilor şi arendaşilor, precum şi exploatarea crâncenă la care 
era supusă până atunci ţărănimea”9 şi au dat avânt dezvoltării obştilor pentru 
cumpărarea ori arendarea de moşii, obşti care în ţara noastră apăruseră sporadic la 
sfârşitul secolului al XIX-lea10. Menite să aducă o însănătoşire a vieţii economice 
în mediul rural, obştile de arendare au fost înfiinţate cu sprijinul băncilor populare, 
care uneori, au mijlocit încheierea contractelor dintre asociaţie şi proprietarul 
pământului. În cadrul mişcării cooperatiste româneşti, din punctul de vedere al 
importanţei lor, obştile au ocupat locul al doilea după cooperativele de credit. 
Astfel, din studiile referitoare la evoluţia băncilor populare aflăm faptul că de la 
700 de cooperative de credit, înregistrate în anul 1902, s-a ajuns la 3.000, în anul 
1918, iar în ceea ce priveşte obştile de arendare, deşi numărul acestora a înregistrat 
o dinamică ascendentă, de la 8 asociaţii, câte erau în anul 1903 şi 550 în anul 1912, 
s-a ajuns la 496, în anul 1918.  

După Primul Război Mondial, măsurile care au îndemnat la constituirea 
obştilor de arendare au fost întâmpinate, uneori, cu ostilitate. Nemulţumirile au fost 
determinate de faptul că în statutul de organizare al obştilor erau prevederi care 
dezavantajau cea mai mare parte a ţărănimii. Astfel, art. 4 al statutului prevedea ca 
membrii societari să fie „posesori de instrumente şi vite de muncă”, ceea ce 
excludea un număr mare de ţărani săraci, iar în art. 33 al aceluiaşi statut, se preciza 
că „membrii obştilor nu puteau ridica recoltele decât după achitarea integrală a 
arenzilor stabilite prin lege”11. În judeţul Dolj, în comuna Sadova, la începutul 
anului 1919, ţăranii considerau că „înfiinţarea obştiilor de către stat sunt numai 
înşelătorii ca să nu se agite populaţia”, iar în comuna Segarcea, ţăranii au refuzat 
                                                 

7 Revista economică, Mişcarea cooperatistă în România, Anul XII, nr. 41/9 octombrie 1910, 
pp. 384-385. 

8 Paul-Emanoil Barbu, Nicu Marinescu, op. cit., pp. 146-147. 
9 I. Scurtu, Contribuţii privind mişcarea ţărănească din România în perioada 1907-1914, în: 

„Revista de istorie”, nr. 3/1968, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 501.  
10 C. Filipescu, Obştea, satul şi noul regim agrar, Bucureşti, 1943, p. 9; Paul-Emanoil Barbu, 

Nicu Marinescu, op. cit., p. 144. 
11 Tr. Lungu, M. Rusenescu, Acţiuni de luptă ale ţărănimii din România între 1917-1921, în 

„Revista de istorie”, Anul XIV, nr. 2/1961, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 307. 
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„să muncească în obşti şi au cerut să li se distribuie pământul în loturi 
individuale”12. Împotriva autorităţilor s-au ridicat şi locuitorii din comunele 
Braloştiţa şi Gogoşi-Brabova, care au împiedicat, la începutul anului 1919, 
distribuirea loturilor în obşti de arendare13. După reforma agrară din anul 1921, 
rolul acestor instituţii a devenit nesemnificativ în economia noastră agrară, fiind 
agreată împroprietărirea individuală a ţăranilor. 

Asupra numărului obştilor de arendare, înregistrate în statisticile oficiale ale 
vremii, se cuvin a fi făcute câteva precizări. Datele referitoare la evoluţia acestora 
prezintă puncte de vedere exclusiv oficiale şi se referă doar la instituţiile care şi-au 
încheiat bilanţul anual. Deşi obligate să-şi publice în presa vremii situaţia 
financiară, instituţiile cooperatiste mici nu au trimis periodic situaţia bilanţieră, 
determinând inevitabile fluctuaţii în ceea ce priveşte numărul lor. Astfel, în 
Anuarul băncilor populare şi cooperativelor săteşti pe anul 1907 au fost amintite 
103 obşti de arendare, cu 11.118 societari şi 73.344 de ha luate în arendă14, într-o 
statistică realizată de I. Mircescu sunt amintite 127 de obşti de arendare, cu 8.256 
de membri şi 79.000 de ha arendate15, iar A. C. Galan şi M. Iosa menţionează, 
pentru acelaşi an, numai 65 de obşti de arendare cu 6.023 de membri şi 42.500 de 
ha arendate16. Diferenţe am observat şi în bilanţul încheiat la 31 decembrie 1929. 
Astfel, în Anuarul statistic al României au fost amintite, pentru Vechiul Regat, 143 
de obşti de arendare17, iar într-o statistică înregistrată la Camera de Comerţ şi de 
Industrie Craiova sunt menţionate numai 13318. 

Evoluţia obştilor de arendare, din judeţul Dolj s-a înscris în condiţiile 
sistemului economic şi legislativ, specific intervalului 1907-1921. Pentru intervalul 
1907-1911 am considerat elocvente următoarele date statistice19: 

Tabel 1 

Nr. 
crt. Anul 

Numărul 
obştilor 

înfiinţate 

Ha 
arendate 

Arenda 
anuală/lei 

1. 1907 1 372 17.000 
2. 1908 2 9.080 50.326 
3. 1909 7 1.938 90.505 
4 1910 3 1.303 55.974 
5. 1911 1 4.539 280.212 

                                                 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 308. 
14 Anuarul băncilor populare şi cooperativelor săteşti pe anul 1907, Bucureşti, 1908, pp. 268-280; 

Matei Ionescu, art. cit., în: loc. cit., p. 12. 
15 I. Mircescu, Obştile săteşti pentru arendări de moşii, Ploieşti, 1909, p. 19; Paul-Emanoil 

Barbu, Nicu Marinescu, op. cit., p. 151. 
16 A. C. Galan, Însemnătatea obştilor de arendare în istoria noastră agrară, Bucureşti, 1914, 

p. 13; M. Iosa, art. cit., în: loc. cit., p. 316.  
17 Anuarul statistic al României pe anul 1930, Bucureşti, 1932, pp. 126-139. 
18 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, 

dosar 59/1931, f. 5-6 (în continuare se va cita: S.J.A.N. Dolj). 
19 Anuarul statistic al României pe anul 1912, Bucureşti, 1912, pp. 242-244. 
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Prin urmare, dacă în anul 1907, în judeţ funcţiona o singură obşte de 
arendare, în anul 1911, ele erau în număr de 14, cu 17.232 de ha în folosinţă şi cu o 
arendă anuală de 494.017 lei. În timpul Primului Război Mondial, o parte dintre 
obştile de arendare şi-au întrerupt activitatea, reuşind să se reorganizeze după anul 
1918. La 31 decembrie 1922, Anuarul statistic al României a înregistrat, pentru 
judeţul Dolj, numai 6 obşti de arendare, cu 656 de membri şi 1.591 de ha 
arendate20. Într-o statistică din anul 1926, realizată de acelaşi Anuar statistic al 
României, erau înregistrate, în judeţ, 3 obşti de arendare, cu 650 de membri şi 729 
de ha în folosinţă21, în timp ce pentru acelaşi an, la Casa Centrală a Împroprietăririi, 
au fost înregistrate 46 de obşti de arendare22. În acest caz, avem în vedere şi obştile 
ocazionale de arendare a pământului, care prin natura lor s-au întemeiat pentru o 
scurtă perioadă de timp, fără a rămâne ca prezenţe economice stabile, caz în care 
nu au fost consemnate de statisticile vremii. Totodată, luăm în considerare şi 
posibilitatea unor erori în ceea ce priveşte transmiterea numărului acestor instituţii.  

Lipsa surselor informative face destul de grea reconstituirea evoluţiei tuturor 
obştilor de arendare din judeţul Dolj. În condiţiile date, am încercat ca, pe baza 
informaţiilor sporadice existente în arhivă şi în anuarele statistice, să realizăm o 
scurtă prezentare a celor mai importante societăţi din judeţ23: 

Tabel 2 

Nr. 
crt. Numele obştii Comuna Satul Data 

înfiinţării

Numărul 
iniţial 

membri 
Suprafaţa 

Termenul 
de 

arendare 
1. Grindeni24 Grindeni Grindeni 1906 17 200 ha 1906-1916 
2. Plugarul25 Şopot – 1907 64 372 ha 1908-1913 
3. Estera 

Djuvara26 
Afumaţi Afumaţi 23 aprilie 

1908 
86 366ha 1091-1924 

4. Calafat27 Calafat Calafat 1908 15 80 ha 1909-1910 
5. Glasul 

Poporului28 
Cârna – 1908 208 9.000 ha 1909-1919 

                                                 
20 Anuarul statistic al României pe anul 1922, Bucureşti, 1923, p. 110. 
21 Anuarul statistic al României pe anul 1926, Bucureşti, 1927, p. 86. 
22 S.J.A.N. Dolj, fond Casa Centrală a Împroprietăririi, dosar 1/1927, f. 12. 
23 Ibidem, dosar 7/1923, f. 29. 
24 Obştea de arendare „Grindeni” a luat în arendă moşia Zavalul, proprietate a Statului. Obştea 

a fost înfiinţată cu un capital social subscris de  3.620 de lei.  
25 Obştea de arendare „Plugarul” a fost înfiinţată cu un capital social subscris de 8.674 de lei şi 

a avut în arendă moşia Bascov, proprietatea Casei Şcoalelor, pe care au fost învoiţi 86 de cultivatori. 
26 Obştea de arendare „Estera Djuvara” a fost înfiinţată cu un capital social subscris de 22.020 

de lei şi un fond de rezervă de 1.006 lei. Moşia Afumaţi, arendată de obşte, a fost proprietatea Esterei 
Djuvara şi pe ea au fost învoiţi 138 de cultivatori.  

27 Obştea de arendare „Calafat” a fost înfiinţată de către 15 membri societari, care au luat în 
arendă moşia Câmpul, proprietate a Ministerului de Război. Pe moşie au fost învoiţi 15 cultivatori.  

28 Obştea „Glasul Poporului” a arendat moşia Cârna-Măceş, proprietate a Statului. Aici au fost 
învoiţi 305 cultivatori. Capitalul social subscris a fost de 20.000 de lei. 
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(Tabel 2 – continuare) 
6. Al. D. 

Cernătescu29 
Cernăteşti Cernăteşti 1909 43 200 ha 1909-1914 

7. Mărăcinele Tencănău Mârza 1910 – – 1910-1920 
8. Izvorul 

Ţăranului 
Mischii – 1911 – – – 

9. Maglavit Maglavit Maglavit 12 august 
1911 

798 4.539 ha 1912-1923 

10. Pieleşti Pieleşti – 1912 – – – 
11. Isvoru Floreşti Floreşti 23 aprilie 

1914 
127 286 ha 1918-1924 

1
2. 

Desrobirea 
Săteanului 

Floreşti Floreşti 23 aprilie 
1914 

67 147 ha 1917-1924 

13. Plugarul Rojiştea – 1916 – – 1917-1922 
14. Albina Bratovoieşti Bratovăeşti 23 aprilie 

1914 
76 54 ha 1919-1925 

15. Işalniţa Işalniţa Işalniţa 1 aprilie 
1921 

729 792 ha 1922-1923 

16. Avântul Cernele Atârnaţi 1 aprilie 
1921 

293 355 ha 1922-1923 

 
Activitatea acestor obşti de arendare s-a bazat pe o serie de principii, a căror 

sumară trecere în revistă prezintă interes şi în etapa actuală. Obştile de arendare au 
dispus de mijloace financiare necesare practicării unei agriculturi rentabile, formate 
din mijloace financiare proprii (capitalul social subscris şi vărsat şi fondul de 
rezervă) şi mijloace financiare străine (împrumuturile contractate de la Casa 
Centrală a Băncilor Populare sau direct de la băncile populare). Raza lor de 
activitate a fost în comuna ai cărei locuitori lucrau pe proprietatea arendată, 
răspunderea socială era solidară şi nelimitată, funcţiile şi atributele obştii erau 
multiple (distribuirea de pământ, aprovizionarea, folosinţa în comun a maşinilor 
agricole, vânzarea în comun a produselor etc.), iar acolo unde moşia era mai mare 
de 500 de ha şi obştea dispunea de mijloace financiare, asociaţii trebuiau să 
practice o agricultură raţională, pe baza unui program întocmit de un agronom, 
specialistul care organiza exploatarea moşiei luate în arendă30. În general, suprafaţa 
de pământ arendată a depins de puterea economică şi de forţa de muncă de care a 
dispus fiecare obşte în parte. Din totalul celor 16 obşti care au funcţionat până la 
1925, în judeţul Dolj, 2 au ţinut în arendă moşii de peste 1.000 de ha. Cea mai mare 
obşte de arendare, „Glasul Poporului”, a avut 305 cultivatori şi a exploatat un 
domeniu al statului (moşia Cârna-Măceş) de 9.000 de ha31. Locul secund a fost 
ocupat de obştea „Maglavit”, care a exploatat moşia Epitropiei Madona Dudu, cu o 
suprafaţă de 4.539 de ha. 
                                                 

29 Obştea „Al. D. Cernătescu” a luat în folosinţă moşia Cernăteşti, proprietatea lui Al. D. Cernătescu. 
Obştea a fost înfiinţată cu un capital social subscris de 7.030 de lei. 

30 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar 35/1914, f. 28, f. 73; Mihai Şerban, 
Problemele noastre social-agrare, Bucureşti, 1914, p. 47. 

31 Anuarul băncilor populare şi cooperativelor săteşti din România pe anul 1909, Bucureşti, 
1911, p. 348. 
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În ceea ce priveşte suprafaţa medie luată în arendă, care i-a revenit unui 
societar, aceasta s-a modificat de la an la an, cunoscând uşoare creşteri, dar şi 
scăderi. Conform dispoziţiilor legale, fiecare asociat putea folosi din moşie 
maximum 10 ha de teren de cultură. Dacă luăm în considerare datele oferite de 
Anuarul statistic al României, în anul 1913, în judeţul Dolj, suprafaţa medie lucrată 
de un obştean era de 4,30 de ha32. 

Ţăranul cultiva singur lotul primit, cu mijloacele proprii, după un plan de 
exploatare stabilit de obşte. Moşia era însămânţată în lanuri compacte, cu aceeaşi 
plantă de cultură, sămânţa folosită urmând să fie achiziţionată de la fermele de stat 
sau de la cultivatori renumiţi. Lucrările agricole, executate pe parcursul anului, se 
efectuau separat, pe lotul său, de fiecare obştean, cu maşinile şi uneltele închiriate 
sau cumpărate de obşte.  

O obşte de arendare cu rezultate apreciabile în activitatea sa a fost obştea 
„Mărăcinele”, înfiinţată în anul 1910, cu scopul arendării moşiei Mărăcinele 
(comuna Tencănău, satul Mârza, plasa Vela), proprietate a Epitropiei Madona 
Dudu33. Din contractul de arendare, încheiat cu sătenii, în anul 1910, aflăm că 
învoielile erau următoarele: 

 
Pe pământurile bune, dijma la porumb era de una şi una cu sămânţa 

ţăranului şi cu următoarele munci: ogor arat, grăpat, tărşit, sămânţat, cules, curăţat 
de foi, cărat la pătul, iar dijma la grâu era de una şi una cu următoarele munci: arat, 
semănat, grăpat, secerat, cărat la maşină34.  

 
La 15 mai 1915, pe moşie se aflau următoarele semănături: 672 de pogoane 

cu grâu, 636 de pogoane cu porumb, 18 pogoane cu ovăz, toate în stare bună35. La 
aceeaşi dată, moşia dispunea de 5 maşini agricole36. Administrarea ei era realizată 
de către Andrei Ionescu, brigadier la Ocolul Mărăcinele, şi I. Ştefănescu Gogu37. 

Obştea „Maglavit”, din comuna cu acelaşi nume, a fost înfiinţată la 12 august 
1911, iar actul constitutiv a fost semnat de către 798 de persoane din comună38. La 
23 aprilie 1912, obştea „Maglavit” a luat în arendă, pe o perioadă de cinci ani, 
moşia Maglavit, proprietate a Epitropiei Madona Dudu, din Craiova39. Conform 
                                                 

32 Anuarul statistic al României pe anul 1915, Bucureşti, 1916, p. 116. 
33 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar 38/1915, f. 1. 
34 S.J.A.N. Dolj, fond Inspectoratul Agricol Dolj, dosar 115/1914, f. 3-4. 
35 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar 38/1915, f. 1, f. 43. 
36 Ibidem, dosar 35/1914, f. 105. 
37 Ibidem, f. 28, 73. 
38 În anul 1912, obştea „Maglavit” avea 812 membri (523 din Maglavit, 221 din Hunia şi 70 

din Golenţi), în anul  1913 numărul acestora a crescut la 820 (531 din Maglavit, 219 din Hunia, 70 din 
Golenţi), pentru ca la 1916 societatea să aibă 1.311 membri (814 din Maglavit, 389 din Hunia şi 108 
din Golenţi), în S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar 49/1915, f. 3-4. 

39 Primele informaţii despre arendarea moşiei Maglavit datează din anul 1833, când aceasta a 
fost arendată pe o perioadă de 5 ani lui Ion Solomon, cu 425 de galbeni împărăteşti pe an. Despre un 
nou contract de arendare aflăm la 23 aprilie 1858. Conform acestuia, arendaşul avea obligaţia de a 
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contractului încheiat, din obşte nu puteau face parte cârciumarii, comercianţii, 
meseriaşii, servitorii şi proprietarii de pământ rural cu mai mult de 6 hectare. Lotul 
moşiei a fost repartizat jumătate pentru cultura de grâu şi jumătate pentru porumb, 
iar „dacă se mai vede puţină cânepă, puţină lucernă şi alt ceva aceasta o face 
săteanul în bucata lui de pământ din delimitare”40. În intervalul 1912-1917, obştea 
a luat iniţiativa de a introduce culturi noi, dintre care amintim pe cele de mazăre, 
sfeclă de nutreţ, floarea soarelui, cultura de cânepă şi in41, iar pe viitor îşi lua 
angajamentul de a aduce şi alte îmbunătăţiri, prin introducerea în cultură „a 
plantelor chemate de a menţine şi spori fertilitatea solului”42. În acelaşi interval, 
sub îndrumarea preşedintelui obştii, I. M. Ştefănescu, şi a agronomului P. Bogdan, 
s-a luat iniţiativa construirii pe moşie a 8 fântâni din ciment.  

În anul 1916, a fost înfiinţată obştea de arendare „Plugarul”, cu scopul 
arendării moşiei Bouveni Rojiştea, proprietate a Epitropiei Madona Dudu43. 
Epitropia a fost de acord să arendeze moşia pe o perioadă de cinci ani. Condiţia de 
bază a fost ca în obşte să intre locuitorii de pe moşie, cei din comuna Rojiştea şi 
cătunul Bouveni44. Conform contractului de arendare, moşia urma să fie cultivată 
trei părţi cu grâu şi porumb, iar a patra parte cu mazăre, cartofi, orz, ovăz şi rapiţă 
în proporţii egale. La finele anului 1916, obştea a fost desfiinţată pe motiv că nu 
era legal constituită din lipsă de capital, iar Epitropia a dispus ca moşia să fie 
lucrată în tovărăşie cu locuitorii, cu respectarea legii învoielilor agricole45.  

Nu puţine au fost situaţiile în care s-au iscat divergenţe între sătenii din obşte 
şi proprietar. În anul 1912, membrii obştei satului Gabru, din comuna Terpeziţa, se 
plângeau că pe lângă munca la tarla proprietarul le-a impus şi obligaţii 
suplimentare. Astfel, arendaşul Constantinescu era acuzat că a promis fiecărui cap 
de familie de la 1 la 3 pogoane în condiţiile legii, dar să-i facă următoarele munci:  
                                                                                                                            
construi, cu propriile resurse materiale, diferite clădiri pe moşia Maglavit, precum şi o biserică mare 
de zid. Pentru construcţiile care trebuiau realizate, prelucrarea cărămizii urma să fie realizată cu 
locuitorii de pe moşie, în timp ce arendaşului îi revenea dreptul de a plăti materialele şi meşterii. 
Preţul de arendare al moşiei se ridica la valoarea de 10.055 de galbeni pe an. Chiar dacă preţul de 
arendare a fost prevăzut în bani, el a fost convertit în produse sau muncă. Astfel, contravaloarea 
sumei de 10.055 de galbeni urma să fie plătită cu peşte şi icre, produse care erau folosite pentru 
serbarea patronajului bisericii. Arendaşul Ioniţă Feraru trebuia: „Să dea Epitropiei pă tot anul kăte o 
sută oca de peşte proaspăt de Dunăre, Morun şi Nistreu, precum şi căte patru zeci de oca de icre 
proaspete de acest fel de peşte, pă care să le predea la Craiova jumătate la Blagoveştenii şi jumătate la 
hramul bisericii”. Acelaşi contract prevedea ca şase dintre locuitorii de pe moşie să fie întrebuinţaţi la 
sădirea de plute pentru oprirea întinderii nisipului. Cei şase locuitori urmau să fie scutiţi de toate 
dările proprietăreşti. Ţăranii de pe moşia Maglavit au făcut numeroase cereri, înainte de anul 1907, să 
li se vândă teren arabil şi izlazuri din fondul funciar al Epitropiei Madona Dudu. Au fost mereu 
amânaţi cu promisiuni. 

40 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar 49/1915, f. 11. 
41 Ibidem, f. 44. 
42 Ibidem, f. 2. 
43 Ibidem, dosar 43/1916, f. 2. 
44 Ibidem, f. 12. 
45 Ibidem, f. 46. 
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2 zile la prăşit, un pogon cu rapiţă secerat şi lăsat pe loc, 2 zile cu mâinile,  
2 zile cu carul şi cu boii la treierat de rapiţă, 2 zile cu mâinile la maşinile domniei-
sale la seceratul grâului, 2 pogoane secerate de om, 1 pogon cărat, altul lăsat pe loc,  
2 zile cu carul la căratul grâului, 2 zile cu mâinile, 1 pogon de proumb cules şi băgat 
în pătul şi dreaptă plată le dă cocenii la terminarea porumbului; 2 zile cu boii la 
semănat sau la cultivare; iar dacă nu acceptau condiţiile, ţăranii trebuiau să-i plătescă 
cu bani îndoiţi46.  

 
În acest caz, ţăranii au apelat la autorităţi pentru a se ţine seama de învoielile 

agricole. 
Nemulţumiri s-au iscat şi între ţăranii de pe moşia Maglavit şi proprietară. 

Astfel, din documente de arhivă aflăm faptul că la 15 iulie 1916, Epitropia Madona 
Dudu a solicitat obştei Maglavit, pe lângă arenda anuală, ca în termen de 5 ani 
pădurea de pe moşie să fie împrejmuită cu şanţ, pentru a se evita furtul din bunurile 
proprietăţii şi distrugerile provocate de vite47. Costul de realizare al şanţului se 
ridica la valoarea de 50.000 de lei, sumă pe care obştea nu o avea48. Neînţelegeri 
contractuale au apărut între membrii obştei Maglavit şi proprietar şi în anul 1917. 
Cum termenul de arendare al moşiei Maglavit expira la 23 aprilie 1917, membrii 
acesteia i-au solicitat Epitropiei o rearendare pe o perioadă de 10 ani. Obştea se 
oferea să acorde proprietarei acelaşi preţ pe care îl plătise şi la vechiul contract, de 
67 de lei/ha pentru terenul din deal şi de 44 de lei/ha pentru terenul din vale. 
Condiţiile pe care le-a pus proprietara au fost cu totul altele. Astfel, termenul de 
arendare a rămas tot de 5 ani (23 aprilie 1917 – 23 aprilie 1922), arenda stipulată 
era de 360.397 de lei pe an şi urma să fie plătită de obşte în două rate: jumătate la 1 
aprilie şi jumătate la 1 octombrie. Locuitorii din obşte nu puteau lucra mai mult de 
5 ha. Proprietara arenda 4.539 de ha şi 7.736 de m2, dintre care: 3.619 ha şi 4.292 
de m2, teren arabil în deal calitatea I, a 85 de lei/ha; 663 de ha şi 3.200 de m2 locuri 
în vale calitatea a II-a, a 58 de lei/ha; 13 ha şi 2.415 m2 rezervele proprietăţii în 
delimitare, teren calitatea I, a 85 de lei/ha. Rămâneau în proprietatea Bisericii: 
locul fostei cârciumi în suprafaţă de 13 ha; 2.406 m2 teren pentru grădină a 200 de 
lei/ha; 230 de ha şi 5.423 de m2 în trei bălţi, estimate la 7.000 de lei arendă 
anuală49. Din partea bisericii, contractul a fost negociat de C. M. Ciocazan şi Ştefan 
M. Constantinescu, epitropi ai aşezământului Madona Dudu din Craiova, iar din 
partea obştii de N. Tomescu, Florea Fl. Ignat şi Niculae Iordăchescu50. Contractul 
i-a nemulţumit reprezentanţii obştei, care au invocat necesitatea respectării 
prevederilor legii din anul 1909, pe cele ale vechiului contract de arendare precum 

                                                 
46 Idem, fond Prefectura Dolj, dosar 30/1913, f.n. 
47 În intervalul 1 ianuarie 1908 – 1 ianuarie 1912, au fost 336 de procese din această cauză, iar 

în intervalul 1912-1916 – 499 de procese din cauza pădurii distruse de vitele localnicilor, în: S.J.A.N. 
Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar 49/1915, f. 89. 

48 Ibidem, dosar 2/1916, f. 91. 
49 Ibidem, dosar 49/1915, f. 20. 
50 Ibidem, f. 20. 
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şi preţurile de arendare impuse de comisia regională. Aceştia au apelat la ajutorul 
organelor de stat, mai ales pentru a-i determina pe proprietari să ţină cont de 
învoielile agricole. Epitropia s-a apărat, invocând faptul că moşia este proprietatea 
unui institut cu caracter privat. 

În perioada interbelică, controlul legal asupra tuturor societăţilor cooperative 
a fost exercitat de către Uniunea de cooperative Oltenia. În bilanţul anului 1929, 
comitetul de control al uniunii a ţinut 13 şedinţe, în care a rezolvat nu mai puţin de 
241 de cazuri de abuzuri, majoritatea în cadrul obştilor de arendare51. 
Cooperativele de arendare şi cumpărare de terenuri şi-au pierdut din importanţă 
după anul 1921, când accentul s-a pus pe dezvoltarea micii gospodării ţărăneşti în 
agricultură. La 31 decembrie 1932, Uniunea de Cooperative Oltenia înregistra, în 
judeţul Dolj, 13 obşti de arendare şi cumpărare de pământ, 2 dintre ele fiind în 
proces de lichidare52. La finele anului 1939, existau în România doar 38 de obşti de 
arendare, cu 4.421 de membri, reprezentând mai puţin de 6% din totalul 
cooperativelor din România. 

Cel puţin până la Primul Război Mondial, obştile de arendare au jucat un rol 
important în economia ţării. Considerate ferme model, în cadrul acestora ţăranii au 
fost obişnuiţi să practice o cultură raţională, să obţină producţii mai bune, să 
crească şi să întreţină animale de rasă superioară, lucruri ce au produs schimbări 
importante în modul lor de viaţă. Fără îndoială, în cadrul obştilor de arendare, 
agricultura a fost rentabilă şi a depăşit cu mult exploatările rudimentare practicate 
de arendaşi înainte de anul 1907. 

                                                 
51 Idem, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dosar 59/1931, f. 15. 
52 Uniunea de cooperative Oltenia, Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul 

Cenzorilor către Adunarea generală ordinară din 29 iulie 1933, Craiova, 1934, p. 9.  
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ORGANIZAREA MEDICALĂ DOLJEANĂ SUB AUSPICIILE 
EPITROPIEI MADONA DUDU♦∗∗ 
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Abstract: Since the second half of the 19th century, under the patronage of 
Madona Dudu Trust, it was founded one of the most important institutions from 
Craiova, Madona Dudu psychopathic Hospital, the first modern institution of its type 
from Romania, meant for the healing of the mental illnesses. We have to notice the 
fact that Madona Dudu Asylum benefited by qualified medical assistance, treatment 
similar to that from the western hospitals, but also by doctors who tried to show a 
compassionate attitude towards the ill people. The financial and material support of 
Madona Dudu Trust made Madona Dudu Asylum a famous systematic hospital, 
where the lunatics found rational and humanitarian treatment, many of them also 
finding here their cure. The interest towards the medical system, manifested by this 
rich Guardianship, was noticed in the rural environment too, where, in 1902, it was 
founded the hospital from Rojiştea commune, which had a specialized medical staff 
and performant medical devices.  

Keywords: history of medical institutions, Madona Dudu asylum, Rojiştea, 
Craiova. 

 
Biserica Madona Dudu, fiind una dintre cele mai bogate biserici din Craiova, 

a dezvoltat o serie de acţiuni caritabile, atât la nivelul oraşului, cât şi în mediul 
rural, în special acolo unde îşi avea proprietăţile. Acest fapt este dovedit de 
numeroasele documente exitente în fondurile de arhivă. Unele dintre ele atestă 
sprijinul oferit elevilor şi studenţilor aflaţi în situaţii sociale deosebite, în vederea 
îndrumării educaţionale şi sociale, altele vorbesc despre ajutorul bănesc oferit unor 
cămine studenţeşti, cantine sociale, diverse instituţii, dar şi sprijin material acordat 
mai multor biserici din oraş. De asemenea, este cunoscută implicarea acestei 
epitropii în înfiinţarea şi finanţarea unor şcoli şi spitale din oraşul Craiova şi de pe 
moşiile sale.  

Una dintre marile realizări ale acestei Epitropii o reprezintă înfiinţarea 
Spitalului de alienaţi din Craiova, prima fundaţie modernă din România, destinată 
                                                 

♦ Articolul face parte din Tema de plan: Biserică şi societate în sud-vestul României (secolele 
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vindecării bolilor mintale. Potrivit informaţiilor oferite de către medicul specialist 
George Mileticiu, acestei Epitropii nu i se poate atribui doar meritul de a fi finanţat 
timp de peste o jumătate de secol această instituţie, ci a şi încurajat elaborarea şi a 
oferit sprijin material pentru tipărirea unor lucrări ştiinţifice medicale. 

Dacă înainte de anul 1700, în întreaga lume, bolnavii mintali erau consideraţi 
incurabili şi singura lor speranţă o reprezenta rugăciunea şi exorcizarea – fiind 
priviţi ca dominaţi de duhuri rele – situaţia a fost schimbată de către medicii 
englezi William Cullen, Arnold Crichton şi William Perfect şi medicul francez 
Philippe Pinel, care au ajuns la concluzia că alienatul poate fi supus unui tratament 
de specialitate1. Acest fapt se datorează încadrării respectivei boli în rândul 
afecţiunilor, fiind considerată o boală cerebrală pentru care exista şi tratament. Din 
cele mai vechi timpuri, pentru liniştirea acestor bieţi nebuni, a căror afecţiune era – 
pentru foarte mulţi medici, dar şi pentru oameni din diverse medii sociale – 
rezultatul culpei omeneşti, izvorând din păcat şi prin căderea în păcat – aşa cum o 
considera profesorul Heinroth din Germania2 –, s-au folosit diverse instrumente, 
pornind de la lanţ şi bici până la  maşina de învârtit şi toba rotativă, coşul de forţă, 
patul de forţă, blocul de forţă, coşciugul englezesc, unde bolnavii, imobilizaţi fiind, 
trebuiau să petreacă chiar până la 12 ore3. De-a lungul timpului, s-a dus o luptă 
susţinută pentru eliminarea măsurilor coercitive şi dureroase aplicate bolnavilor, 
medicii englezi Gardiner-Hill şi Conolly arătând că astfel de măsuri nu trebuiau 
aplicate în spitalele sistematice moderne, construite în sistem pavilionar, cu curţi şi 
grădini întinse, cu terenuri spaţioase, ei optând pentru implicarea bolnavilor în 
diverse activităţi precum horticultura şi agricultura4. În opinia lor, baza tratamentului 
o reprezenta, pentru aceia mai puţin afectaţi, terapia prin muncă: munca la câmp şi 
grădinăritul. S-a demonstrat că acest gen de activitate le distrăgea atenţia de la 
meditaţiile morbide şi îi readucea la realitate.  

Admiterea acestei realităţi a făcut ca în ţările occidentale să se dezvolte 
spitale de psihiatrie moderne încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, spre 
deosebire de România, unde spitalele de alienaţi reprezentau o creaţie nouă, 
bolnavii fiind ţinuţi în special în chiliile bisericilor şi ale mănăstirilor. Una dintre 
bisericile care au oferit un oarecare adăpost şi sprijin, încă înainte de a lua fiinţă 
ospiciul, a fost şi biserica Madona Dudu din Craiova, ai cărei fondatori erau Hagi 
Gheorghe Ioan şi Constantin Fotescu5. Renumită pentru icoana „făcătoare de 
minuni”, aflată în incinta bisericii, foarte mulţi suferinzi, cu diferite patologii, s-au 
îndreptat către aceasta, sperând ca, prin rugăciune, să afle tămăduire atât din punct 

                                                 
1 George Mileticiu, Soarta alienaţilor în decursul veacurilor. Conferinţă ţinută în ziua de 15 

mai 1916, Craiova, 1916, p. 15. 
2 Ibidem, p. 16. 
3 Ibidem, p. 17. 
4 Ibidem.   
5 Ioan Constantinescu, Istoricul Bisericii Maica-Precesta de la Dudu din Craiova, vol. I, 

Craiova, 1914, p. 3. 
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de vedere fizic, cât şi mental. Prezenţa alienaţilor a fost semnalată aici încă din a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, aşa cum reiese din mai multe documente. 
Primul care aminteşte prezenţa acestora este hrisovul domnitorului Alexandru Ioan 
Ipsilanti, din 18 martie 17786, de unde reiese faptul că aici au fost înfiinţate şi 
chiliile pentru bolnavi. Un alt hrisov din 1813, al lui Caragea, menţiona că 
„bolnavii scăpătaţi beneficiau pe lângă odihnă şi hrană din veniturile bisericii”7. 
Douăzeci şi trei de ani mai târziu, domnitorul Grigorie Ghica solicita Epitropiei 
Madona Dudu să menţină chiliile din curtea bisericii „pentru bolnavii smintiţi ce 
merg spre tămăduire la sfânta icoană”8. 

Distrugerile, provocate chiliilor şi bisercii de cutremurul din anul 1837, au 
dus la construirea, între anii 1841-1844, a unui nou locaş de cult, fapt care a făcut 
ca problema bolnavilor mintal să fie neglijată. Având în vedere că numărul 
bolnavilor era în creştere şi că în Ţara Românească exista un singur spital în care 
era tratat acest gen de bolnavi, Institutul Mărcuţa, chiliile de la Biserica Madona 
Dudu erau cele mai indicate pentru a adăposti un mic număr de nebuni din oraşul 
Craiova. De altfel, în anul 1848, este menţionată în actele administrative ale 
Epitropiei suma de 3.150 de lei, destinată construirii unui imobil cu două camere şi 
a unei bucătării necesare celor cu probleme fizice şi mentale care îşi puneau 
speranţa sfânta icoană9.  

Potrivit informaţiilor oferite de către preotul Ioniţă Vasilescu, în anul 1851, 
când a fost numit diacon al Bisericii Madona Dudu, a găsit acest gen de bolnavi 
rătăcind sau dormind în curtea bisericii. Tratamentul aplicat acelor nefericiţi se 
rezuma numai la rugăciune, maslu şi bătaie10. Cei furioşi erau legaţi cu lanţuri sau 
cu frânghii de copaci sau ţinuţi în beci, fiind „îngrijiţi” de către un îngrijitor 
„înarmat” cu un bici „cu care administra medicamentul potolitor”11. Pe timp de 
ploaie, erau adăpostiţi în chiliile părăsite ale bisericii, iar în anotimpul rece, erau 
reintegraţi în familie sau închişi în secţiile de poliţie. De această situaţie „s-au 
bucurat” bolnavii până în anul 1860, când a fost numit primul medic la Ospiciul 
Madona Dudu, care s-a declarat împotriva unor astfel de măsuri coercitive. 

Prezenţa alienaţilor în chiliile bisericii a determinat Epitropia Bisericii 
Madona Dudu să introducă în buget, în anul 185412, primul post de îngrijitor pentru 
bolnavi, oferindu-i-se acestuia un salariu de 400 de lei. Doi ani mai târziu, numărul 
angajaţilor a crescut cu încă două persoane: o femeie de serviciu şi un rândaş-
portar şi o sumă de 1.500 de lei pentru repararea chiliilor care adăposteau succesiv 

                                                 
6 Ibidem, p. 28. 
7 Ibidem, p. 29. 
8 Alexandru Olaru, Interferenţe medico-culturale. File din istoria medicinei româneşti, Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, 1983, p. 186. 
9 Ioan Constantinescu, op. cit., vol. II, p. 467. 
10 George Miletici, Studii psihiatrice, Craiova, 1895, p. 95; Alexandru Olaru, op. cit., p. 187. 
11 Ibidem, pp. 96-101. 
12 Alexandru Olaru, op. cit., p. 181. 
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3-4 alienaţi, însă, din diverse motive, aceste lucrări au fost amânate an de an, până 
în 1858, când chiliile au fost dărâmate. În locul acestora, în perioada 1858-1860, 
Epitropia a construit o clădire cu două camere şi o bucătărie, suficient de încăpătoare 
încât să găzduiască şi să întreţină permanent 6-8 bolnavi, dar, în cele mai multe 
cazuri, ajungea să adăpostească chiar până la 16 persoane13. Avându-se în vedere 
această situaţie, a sporit şi numărul angajaţilor, personalul inferior fiind format dintr-un 
servitor, care îndeplinea şi funcţia de infirmier, ocupându-se, totodată, şi cu 
aprovizionarea cu alimente, o servitoare care era atât infirmieră, cât şi bucătăreasă şi 
spălătoreasă, şi îngrijitorul bisericii care era şi administratorul ospiciului14. Începând 
cu anul 1860, au fost alocate sume de bani pentru hrana şi încălzirea bolnavilor. 

Mâncarea oferită era una simplă: trei supe şi pâine, posturile erau ţinute cu 
regularitate. Vizitele medicale se făceau aproape zilnic15. 

În perioada în care Ospiciul Madona Dudu a fost finanţat de către Epitropia 
Madona Dudu, el a fost condus de 6 medici: Nicolae Hanselman16 (1860-1865); 
Lazăr Friedlaender (martie 1865 – mai 1865), George Demetriade (1865 – mai 
1872)17, Iosif Fabricius18 (mai 1872 – 1888), George Mileticiu19 (1888–1917), Gh. 
N. Constantinescu (1919–1923).  

Odată cu numirea doctorului Nicolae Hanselman la conducerea Ospiciului de 
alienaţi, s-au pus bazele „etapei ştiinţifice în asistenţa alienaţilor de la Madona 
Dudu”20. Aşadar, începând cu anul 1860, se poate vorbi despre asigurarea unei 
asistenţe medicale calificate, oferită bolnavilor mintal.  

                                                 
13 George Mileticiu, Studii psihiatrice, p. 96. 
14 Ibidem, p. 101. 
15 Ibidem, p. 96. 
16 Dr. N. Hanselman (1826-1865), fost doctor militar austriac, era originar din Salzburg. În 

anul 1853, a obţinut doctoratul la Viena, în 1857, a sosit în ţară, din anul 1859, a activat ca medic 
primar al oraşului Craiova, iar din 1860, ca medic al Ospiciului Craiova (Alexandru Olaru, op. cit., p. 173).  

17 A fost, în anul 1841, diplomat la Viena. 
18 Dr. Iosif Fabricius (1830-1888) s-a născut în Braşov şi a frecventat cursurile Facultăţii de 

Medicină din Viena, pe care le-a finalizat în anul 1855, secţia Chirurgie şi Oftalmologie. Ajuns în 
Ţara Românească, în anul 1859, a lucrat timp de câteva luni ca medic oftalmolog  la Spitalul Colţea, 
iar din septembrie acelaşi an şi până în 1867, ca medic primar la Spitalul Central din Craiova ca 
medic chirurg oftalmolog. Rechemat de către doctorul C. Davila la Spitalul Colţea, în anul 1867 şi 
până în 1870, când este rechemat la Craiova printr-o petiţie semnată de 400 de crioveni, „persoane 
proeminente din oraş”. În anul 1872, şi-a desfăşurat activitatea ca medic la Spitalul Theodor I. Preda, 
preluând, în acelaşi an, conducerea Ospiciului de alienaţi Madona Dudu  (Alexandru Olaru, op. cit.,  
pp. 177-178.) 

19 Dr. George Mileticiu (1853-1917) a făcut studiile liceale în Craiova, a urmat cursurile 
Facultăţii de Medicină din Bucureşti, pe care le-a finalizat în anul 1881, prin susţinerea lucrării: 
„Alcoolismul. Efectele sale fizice şi morale asupra populaţiei” – prima monografie ştiinţifică din ţara 
noastră care trata problemele medico-psihiatrice. A funcţionat ca medic în Filiaşi (1881-1888), unde a 
înfiinţat Spitalul din Filiaşi, care avea, în 1885, 10 paturi. În perioada în care a condus Ospiciul de 
alienaţi de la Madona Dudu, a desfăşurat şi o bogată activitate ştiinţifică, fiind autorul mai multor 
articole de specialitate şi monografii.  

20 Alexandru Olaru, op. cit. p. 188.  
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În timpul doctorului Hanselman, în ospiciu, majoritatea pacienţilor era 
reprezentată de: pelegroşi, epileptici, şi rar, alcoolici. Pe lângă alienaţi, erau primiţi 
şi bolnavi cu diverse alte afecţiuni: orbi, epileptici combustionaţi, arşi, gravide şi 
toate cazurile chirurgicale21. Aici beneficiau de adăpost, hrană şi căldură. Dacă 
anterior anului 1860, medicamentele, hainele şi lenjeria erau aduse de către cei 
bolnavi, începând cu acest an, cheltuielile au fost prevăzute în bugetul Epitropiei 
Madona Dudu, într-un capitol special „pentru cheltuielile spitalului”. 

Nefiind medic de specialitate, dar fiind însărcinat cu organizarea asistenţei 
alienaţilor, s-a documentat din cărţile de specialitate, reuşind să facă faţă în mod 
excepţional funcţiei pe care a deţinut-o. Ca tratament a folosit medicamente pe 
bază de narcotice: opiu, morfină, atropină, iar pentru cei agitaţi, în lipsa unei 
camere de izolare, a folosit lanţul şi cămaşa de forţă. A interzis categoric bătaia ca 
mijloc „de potolire”.  

Un merit incontestabil al acestui medic l-a reprezentat dorinţa de a construi 
un spital special, numai pentru cei cu probleme psihice, după modelul celor din 
străinătate, motiv pentru care a şi realizat un memoriu pe care l-a adresat Epitropiei 
şi Consiliului municipal din Craiova. În memoriu solicita mutarea azilului din 
curtea Epitropiei într-o zonă din oraş şi transformarea acestuia „într-un spital 
regulat public al maladiilor cronice de nerve”22. De asemenea, solicita: bolnavii 
cronici să fie îngrijiţi pe cheltuială publică, într-un institut specializat, tot restul 
vieţii; creşterea numărului paturilor la 40, astfel încât să deservească întreaga 
Oltenie; sporirea numărului camerelor destinate salariaţilor; instituirea unui 
regulament de funcţionare a spitalului; emanciparea spitalului de sub tutela bisericii 
şi trecerea acestuia sub autoritatea administraţiei publice; un regulament privind 
regimul alimentării şi a unei cure cu medicamente regulate; propunea introducerea 
unor activităţi şi metode terapeutice, precum: hidroterapia, gimnastica ortopedică, 
plimbarea, grădinăritul, activităţi în cadrul unor ateliere de meserii; asigurarea unui 
asistent pentru opt bolnavi, stabilirea unei evidenţe a bolnavilor, a medicamentelor 
administrate şi a unui regim alimentar23. 

Ţinând cont de numărul crescător al bolnavilor psihic, cerea întocmirea unei 
liste care să cuprindă bolile cronice, psihiatrice şi neurologice care trebuiau 
internate, criteriul curabilităţii sau al incurabilităţii, dar şi stabilirea unei perioade 
de spitalizare. În cazul celor care sufereau de o boală incurabilă, medicul urma să îi 
ţină sub observaţie medicală, după care, pe baza unei dovezi medicale, să fie 
internaţi pe cheltuiala statului pentru tot restul vieţii. Accesul în sanatoriu era 
limitat numai la comunele din Oltenia, iar internarea trebuia făcută pe baza unor 
documente emise de către primării, în care se specifica: vârsta, familia, forma şi 
durata bolii. Pentru bolnavii cu posibilităţi materiale se propunea perceperea unei 
taxe de spitalizare. De asemenea, propunea ca institutul să cuprindă trei secţii: 
                                                 

21 George Mileticiu, Studii psihiatrice, p. 96. 
22 Alexandru Olaru, op. cit., p. 189. 
23 Ibidem, pp. 189-190. 
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spitalul din curtea bisericii care să fie destinat ambelor sexe, două mânăstiri pentru 
convalescenţi şi două mânăstiri pentru internarea celor incurabili. Totodată, ţinând 
cont de gradul ridicat al mortalităţii, solicita înfiinţarea unei morgi şi a unui cimitir 
al spitalului.  

În ceea ce priveşte personalul necesar pentru deservirea acestei instituţii, 
propunea angajarea unui medic specialist, care să îndeplinească şi funcţia de 
director al spitalului, un medic secund care să locuiască în institut, 2 preoţi, 7 
îngrijitori, unul pentru 8 bolnavi şi 2 pentru „cele două celule de furioşi şi 
furioase”, un portar, un bucătar, mai multe spălătorese şi o persoană angajată la baie. 

Cu toate că acest memoriu-regulament nu a cunoscut o aplicabilitate 
imediată, este de remarcat faptul că aceste idei reformatoare s-au aflat la baza 
formării unui spital modern de psihiatrie, care a luat fiinţă trei decenii mai târziu, 
fiind cunoscut sub denumirea de „Sanatoriul Madona Dudu din Craiova”.  

Spre deosebire de antecesorul său, doctorul Demetriades a preferat un 
tratament tonic şi naturist, opunându-se, de asemenea, brutalizării bolnavilor, 
păstrând, totuşi, pentru cei violenţi, ca mijloace de liniştire, imobilizarea cu lanţul 
şi cămaşa de forţă.  

Începând cu 1 aprilie 1870, prim-ministrul Varnav cerea încadrarea a 20 de 
servitori la spitalul de la biserică, cu un salariu de 1.920 de lei, şi concedierea 
tuturor acelora care depăşeau „numărul şi suma arătată”24. De asemenea, îi solicita 
medicului spitalului să stabilească gradul de periculozitate al bolnavilor mintal din 
spital, pentru a fi, după caz, puşi „în lanţuri sau camizane” „spre apondisirea 
răului”25. O altă măsură impusă a fost aceea că, în ceea ce-i priveşte pe bolnavii 
care mureau în cadrul spitalului şi nu aveau rude să-i înmormânteze, banii pentru 
înmormântare să fie luaţi din fondul destinat hranei acestora. Anterior, cheltuielile 
cu înmormântarea costau 27 de lei vechi şi se luau de la capitolul cheltuieli 
mărunte. Această decizie s-a impus ca urmare a reducerii de către Ministerul 
Cultelor a cheltuielilor pentru materiale şi salarii ale bisericii şi ale spitalului, odată 
cu înfiinţarea corului. Potrivit actelor administrative, reducerea acestor fonduri era 
dramatică, fiind redusă de la 400 de lei la 100 de lei26. 

În anul 1871, imobilului i-au fost adăugate 2 camere  şi un salon27, iar 
numărul spitalizaţilor permanenţi a crescut la 10-12 persoane. În acest an, 
personalul era format din: medicul George Demetrescu, 1 intendent, 2 infirmieri, o 
bucătăreasă şi o spălătoreasă28.  

Începând cu luna mai 1872, conducerea spitalului a fost preluată de către 
medicul Fabricius, care, deşi nu avea studii de psihiatrie, informându-se din studiile 

                                                 
24 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar  

nr. 3/1870, f. 13 (în continuare se va cita: S.J.A.N. Dolj). 
25 Ibidem, f. 15. 
26 Ibidem, f. 17. 
27 Ibidem, dosar nr. 1/1871, f. 1. 
28 Ibidem, f. 89. 
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de specialitate, s-a dovedit a fi un medic excepţional. Numeroasele călătorii la 
instituţiile psihiatrice din străinătate au avut ca scop, dar şi ca rezultat, 
implementarea unor măsuri care să ducă la îmbunătăţirea condiţiilor şi a imobilului 
instituţiei pe care o conducea. Ca măsuri coercitive a folosit cămaşa de forţă şi 
mănuşile de forţă, iar pentru cei agitaţi, „fotoliul de forţă”, utilizând cât mai puţin 
posibil lanţul. Tratamentul aplicat corespundea nivelului ştiinţei contemporane. De 
asemenea, îngrijirea, alimentaţia şi supravegherea au cunoscut îmbunătăţiri 
semnificative. În timpul acestuia, a sporit atât numărul spitalizaţilor, cât şi numărul 
angajaţilor. Alături de medic îşi desfăşurau activitatea: 1 intendent al spitalului, 3 
infirmieri, 1 rândaş, 1 spălătoreasă, 1 bucătăreasă, 1 sacagiu, persoane al căror 
salariu prevăzut era de 6.240 de lei, iar 15.460 de lei erau prevăzuţi pentru 
materialele necesare întreţinerii spitalului29. 

Anual, clădirea era igienizată, în special cu ocazia sărbătorilor pascale, şi se 
aduceau îmbunătăţiri clădirii. În anul 1872, localul deţinea 15 paturi, dintre care 
numai 11 erau ocupate30, iar un an mai târziu erau trataţi între 19-20 de bolnavi31. 
Din bugetul prevăzut pe anul 1872, în valoare de 14.970 de lei noi, 1.200 de lei au 
fost alocaţi pentru facerea geamlâcului spitalului şi 800 de lei pentru facerea 
geamlâcului la localul pendinte de acesta; 200 de lei pentru repararea tavanului 
spitalului; 800 de lei pentru repararea pardoselei şi pentru 2 camere unde funcţiona 
cancelaria şi şcoala corului; 1.000 de lei pentru turnarea cimentului şi realizarea 
unui canal de scurgere la baie; 200 de lei pentru construirea a 3 băi; 3.000 de lei 
pentru construirea unui closet, a zidului la spital, plata trusoului pentru spital în 
sezonul de iarnă 32.  

În anul 1874, Epitropia a construit un canal de scurgere din curtea şi din baia 
spitalului33, a dotat spitalul cu un cazan mare de aramă pentru încălzirea apei în 
baia bolnavilor, a înfiinţat un duş la baia bolnavilor şi a dispus realizarea unor 
reparaţii la încăperile dependinţelor34. În iulie 1887, s-a făcut o nouă fântână, 
necesară pentru baia spitalului, care a costat 66,50 de lei35, s-au refăcut 2 sobe şi  
s-a reparat maşina de bucătărie, costul ridicându-se la 180 de lei36. La camera 
furioşilor s-a făcut o nouă uşă, în valoare de 45 de lei37. În 1874, a fost reînoită 
garderoba bolnavilor, fiind achiziţionate: 92 de bucăţi de cămăşi bărbăteşti şi 
femeieşti, 60 de perechi de izmene bărbăteşti, 60 de perechi de ciorapi, 10 perechi 
de pantofi, 20 de perechi de papuci, 20 de bonete (scufe) de bumbac în valoare 

                                                 
29 Ibidem, dosar nr. 12/1872, f. 41, 49. 
30 Ibidem, dosar nr. 4/1872, f. 12. 
31 Ibidem, dosar nr. 19/1873, f. 290. 
32 Ibidem, dosar nr. 12/1872, f. 12. 
33 Ibidem, dosar nr. 36/1874, f. 4. 
34 Ibidem, f. 14. 
35 Ibidem, dosar nr. 29/1887, f. 461. 
36 Ibidem, f. 477. 
37 Ibidem, f. 479. 
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totală de 1.120 de lei38. În iulie 1887, s-au dat 120 de lei în scopul achiziţionării 
unui dulap pentru trusoul spitalului, 2.070 de lei pentru obiectele confecţionate 
pentru spital: 10 halate de iarnă, 20 de halate de vară, 30 de perechi de pantaloni de 
iarnă, 20 de jachete de iarnă, 20 de fuste de iarnă, 20 de jachete de vară, 20 de fuste 
de vară, 60 de cămăşi, 60 de perechi de izmene, 50 de perechi de ciorapi de lână, 
50 de perechi de ciorapi de bumbac, 30 de perechi de pantofi, 30 de perechi de 
papuci, 50 de legături de cap şi 50 de scufe39. 

Potrivit unei statistici întocmite de către medicul psihiatru George Mileticiu, 
între 1872-1890, au fost internaţi în Ospiciul Madona Dudu 486 de bolnavi, 
frecvenţa de vârstă fiind între 20-50 de ani40. Înregistrându-se o continuă creştere a 
numărului bolnavilor mintal în ospiciu – la 1 aprilie 1887 existau 25 de bolnavi în 
4 saloane şi 25 de paturi41, iar la 28 august, erau internaţi 27 de suferinzi42 – localul 
s-a dovedit a nu mai fi corespunzător unui spital de alienaţi, având o curte strâmtă, 
patru camere pentru bolnavi şi câteva odăiţe pentru personalul azilului, vara fiind 
îngrămădiţi în curte, iar iarna în două odăiţe întunecoase şi lipsiţi de orice 
activitate43 – se impunea construirea unui nou imobil, mai spaţios. 

Reputaţia profesională şi morală, de care se bucura doctorul Fabricius în 
societatea de vază craioveană, a contribuit la adoptarea hotărârii construirii unui 
nou local al ospiciului, unul modern, la periferia oraşului, pe un loc viran în 
suprafaţă de 9 ha, cumpărat de către Epitropie în bariera Amaradiei, în anii 1875 şi 
1888, de la Ştefan Georgescu şi Maria Izvoranul44. Noua clădire a fost proiectată de 
către arhitectul Alexandru Săvulescu din Bucureşti, lucrările începând la 15 
septembrie 1888 şi fiind finalizate în vara anului 1890. Spitalul a fost deschis în 
1891, dată la care bolnavii erau transferaţi45.  

În august 1888, conducerea noului spital modern a fost preluată de către 
medicul George Mileticiu până în anul 1917. Acesta a fost primul medic de 
specialitate, fiind psihiatru de profesie. Ca şi predecesorul său, el a efectuat o serie 
de vizite în spitalele din ţările occidentale, pentru a urmări modul în care erau 
organizate astfel de instituţii. În urma călătoriilor de studiu, efectuate în străinătate, 
a participării la diferite reuniuni ştiinţifice internaţionale şi a aplicării ultimlor date 
ale ştiinţei în tratamentul bolnavilor mintal, dar şi ca urmare a colaborării cu mai 
mulţi medici cu reputaţie mondială, acest medic s-a impus ca un iubitor al 
progresului, dornic să introducă toate inovaţiile în instituţia pe care o conducea.  

                                                 
38 Ibidem, dosar nr. 16/1874, ff. 3-4. 
39 Ibidem, dosar nr. 29/1887, ff. 461, 470, 472-473. 
40 Alexandru Olaru, op. cit., p. 191. 
41 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar nr. 29/1887, f. 40; ibidem, dosar nr. 

15/1874, f. 31. 
42 Ibidem, dosar nr. 29/1887, f. 105 
43 George Mileticiu, Studii psihiatrice, p. 108. 
44 I. Constantinescu, op. cit., vol. I, pp. 63-64. 
45 Alexandru Olaru, op. cit., p. 192. 



Organizarea medicală doljeană sub auspiciile epitropiei Madona Dudu 

 

127 

Noua clădire era o construcţie de tip pavilionar, cu un edificiu central, 
construit în formă de patrulater, cu parter şi etaj. La parter, se afla magazia de 
îmbrăcăminte, locuinţa internului şi atelierul de croitorie, iar la etaj locuinţa 
medicului secundar şi a intendentului. Lateral, se afla câte un salon pentru 
afecţiunile psihice acute, iar aripile erau formate din câte un salon spaţios, unul 
pentru femei şi altul pentru bărbaţi, „atelierele de ocupaţie manuală şi de 
distracţie”46. De-o parte şi de alta, porneau două aripi, formate din câte trei 
pavilioane separate, care comunicau între ele printr-un coridor spaţios, 
deschizându-se în curtea din mijloc. Un şir de pavilioane era destinat femeilor, altul 
bărbaţilor. Capacitatea fiecărui salon era de 20 de paturi. Un pavilion era destinat 
pacienţilor liniştiţi, altul epilepticilor şi paraliticilor, al treilea agitaţilor, fiecare 
pavilion de agitaţi având câte o cameră de izolare. Pătratul se încheia cu edificiul 
administrativ, adăpostind două săli spaţioase de mese, bucătăria, spălătoria, băile şi 
duşurile pentru bărbaţi şi femei, şi opt camere (rezerve) pentru bolnavi. În spatele 
acestei clădiri se aflau unele dependinţe: un pavilion izolat pentru bolile 
contagioase, morga, magazia de lemne etc. Întreg ospiciul era înconjurat de 
grădini, plantaţii de pomi fructiferi şi brazi, de un teren de muncă în suprafaţă de 9 
ha, aflat sub îngrijirea unui inginer silvic, salariat al Epitropiei47. În anul 1902, 
spitalul este dotat cu o conductă de apă48. 

Numărul de paturi al noului ospiciu era de 35 de paturi gratuite, 30 de paturi 
cu plată în secţia comună şi 6 paturi „rezervate”, în total 71 de paturi, în afara celor 
din camerele de izolare ale agitaţilor cu boli intercurente. Pe locurile gratuite erau 
spitalizaţi pacienţii foarte săraci, dar care aduceau şi un act doveditor emis de către 
autorităţi, iar pentru locurile cu plată se achitau 45 de lei/lună49. Pentru o odaie 
rezervată, care beneficia şi de un servitor deosebit, taxa lunară era de 150 de lei50. 
În anul 1902, erau înregistrate 40 de paturi gratuite – valoarea hranei era de 0,50 de 
lei/zi de persoană; 40 de paturi cu plată, 4 paturi pentru camera rezervată – 2 lei/zi 
de masă51. În anul 1905, numărul paturilor sporeşte, ajungând la 88 de paturi pentru 
ambele sexe: 4 rezervate şi 84 comune. Pentru cele rezervate taxa era de 5 lei/zi, iar 
pentru restul Epitropia Madona Dudu întreţinea gratuit 40 de paturi şi alte 4 paturi 
gratuite erau întreţinute din fondul lăsat de preotul I. Vasilescu. Alte 40 de paturi 
erau cu plată, taxa zilnică fiind de 1,5 lei52. 

În ceea ce priveşte alimentaţia, aceasta era bogată, variată şi substanţială. Pe 
timpul verii, pacienţii apţi se ocupau cu grădinăritul, cu udatul florilor şi al 
pomilor, cu curăţitul ierbii în parc şi pe alei. Pentru distracţia convalescenţilor 
                                                 

46 Ibidem p. 193. 
47 Ibidem. 
48 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar nr. 12/1902, f. 49. 
49 Alexandru Olaru, op. cit., p. 193. 
50 George Mileticiu, Studii psihiatrice, p. 112. 
51 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar nr. 12/1902, f. 390. 
52 George Mileticiu, Ospiciul Madona Dudu din Craiova. Dare de seamă pe anii 1891-1904, 

Craiova, 1905, p. 31. 
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ospiciul deţinea o mică bibliotecă, şah, table, domino, cărţi de joc; femeile apte 
ajutau în bucătărie, la spălat, la cusut, se îndeltniceau cu brodatul, cu udatul 
florilor. Pe timpul iernii, participau la activităţi specifice acestui anotimp.  

Lipsa unui personal inferior de calitate constituia una dintre marile carenţe 
ale directoratului medicului Mileticiu. În anul 1902, personalul spitalului număra 
26 de persoane: medicul specialist al spitalului, care avea un salariu de 6.000 de 
lei/an, un intendent al cărui venit era de 200 de lei/lună, un subchirurg cu 150 de 
lei/lună, zece infirmieri şi infirmiere cu 40 de lei/lună de persoană, o croitoreasă, o 
bucătăreasă, un portar, trei rândaşi, patru gardieni, un vizitiu, două spălătorese, un 
bărbier cu un salariu cuprins între 25-40 de lei /lună şi masă în valoare de 0,50 de 
lei/zi53, iar în anul 1905, personalul spitalului era constituit din 31 de persoane: 
medicul şef, un medic secundar, un subchirurg, un intendent, un subintendent, 11 
infirmieri şi infirmiere, o croitoreasă, o bucătăreasă, un portar, trei oameni de 
serviciu, un birjar, patru paznici de zi şi de noapte, două spălătorese, un bărbier şi 
un preot, fondul de salarii însumând 25.920 de lei; pentru hrană, lumină, încălzire, 
îmbrăcăminte, spălat rufe şi alte cheltuieli de întreţinere era acordată suma de 
34.874 de lei, bugetul general ridicându-se la un total de 60.794 de lei pentru cele 
88 de paturi, ceea ce însemna 690 de lei/pat54.  

În perioada 1891-1904, au fost internate în spital 635 de persoane, la care se 
adăugau altele 23, venite din vechiul ospiciu55. În anul 1914, numărul celor 
internaţi a ajuns la 100 de persoane, ceea ce făcea să fie întotdeauna depăşită 
capacitatea ospiciului, cu 5-10 pacienţi, mai ales pe timp de vară, când pelagra 
făcea cele mai mari victime. Pacienţii proveneau, în număr foarte mare, din rândul 
plugarilor, aceştia fiind afectaţi în primul rând de pelagră, maniile acute şi 
melancoliile stupide. Urmau muncitorii, servitorii, cârciumarii şi meseriaşii-
alcolici, comercianţii şi profesiile libere dădeau secţiunea paraliticilor şi 
demenţilor. În ceea ce priveşte vârsta care prezenta cele mai multe probleme, 
aceasta era cuprinsă între 20 şi 50 de ani. Proporţia decedaţilor era de 24% din 
totalul internaţilor, cele mai multe decese înregistrându-se în rândul celor care 
sufereau de marasm şi mizerie psihologică, în cazul paraliticilor generali, 
demenţilor şi pelagroşilor56. 

După moartea medicului Mileticiu, conducerea Sanatoriului a fost preluată de 
către medicul George Constantinescu, atras şi format în această specialitate de către 
primul. Acesta a funcţionat în anul 1909, în cadrul spitalului, mai întâi ca 
subchirurg, iar între 1910 şi 1919, ca medic secundar şi ca medic primar până în 
1922, când Epitropia Bisericii Madona Dudu i-a cedat Sanatoriul de alienaţi – cu 
toate pavilioanele, instalaţiile, terenul de cultură şi parcul aferent – Ministerului 
Sănătăţii Publice, Muncii şi Ocrotirilor Sociale. Această instituţie a renunţat să se 
                                                 

53 S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar nr. 12/1902, f. 390. 
54 Alexandru Olaru, op. cit., p. 194. 
55 George Mileticiu, Ospiciul Madona Dudu din Craiova. p. 33. 
56 Alexandru Olaru, op. cit., pp. 194-195. 
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ocupe de situaţia bolnavilor psihic, pe care i-a transferat, în iulie 1922, în Ospiciile 
Socola de la Iaşi şi Coştiugeni din Chişinău57, punând capăt unei etape de peste o 
jumătate de secol de efort combinat al medicilor şi al Epitropiei Bisericii Madona 
Dudu de a produce o ameliorare a stării de sănătate şi de a crea un mediu de 
siguranţă în rândul bolnavilor mintal din zona Olteniei. 

 
* 

*   * 
  

În paralel cu întreţinerea Sanatoriului de alienaţi Madona Dudu, Epitropia 
Bisericii Madona Dudu a susţinut financiar, din fondurile bisericii Madona Dudu, 
înfiinţarea spitalului de pe moşia Rojiştea. Spitalul a fost înfiinţat la 1 mai 190258 şi 
avea în dotare 10 paturi, pentru care s-a alocat suma de 15.193 de lei59. Personalul 
sanitar era constituit din: medicul A. Daniel, C. Strâmbeanu – intendent subchirurg, 
doi infirmieri, un bucătar şi un rândaş60. Medicul A. Daniel a demisionat la 15 iunie 
190261, fiind înlocuit de doctorul S. Comşea62.   

Epitropia Madona Dudu a oferit atât sumele necesare achiziţionării tuturor 
materialelor necesare, a abonamentelor la revistele medicale, a hranei şi a 
medicamentelor, dar şi a unei trăsuri puse în serviciul spitalului, plăţii iluminatului 
şi încălzirii spitalului, trecum şi pentru acoperirea salariului personalului medical şi 
auxiliar63. Pentru început, dotarea spitalului a costat Epitropia 1.052,40 de lei, fiind 
cumpărate: 30 de cămăşi, 15 perechi de izmene, 10 fuste groase şi 10 de vară, 10 
cămăşi de vară şi 10 groase, 30 de cearceafuri de pânză, 6 prosoape, 15 dosuri de 
saltea, 20 de perechi de ciorapi de bumbac noi, 10 cănuţe de fier cu mâner, 4 oale 
de noapte, 4 cearceafuri de cauciuc, 15 dulapuri de lemn, 2 mese de lemn, un dulap 
de lemn cu geamuri, 2 termometre, 3 căni de fier cu capac de metal, 4 găleţi de 
metal pentru apă, 15 farfurii de fier întinse smălţuite, 15 farfurii adânci, 15 linguri, 
1 cazan de aramă pentru rufe cu sobă uzată, 1 baie de zinc cu sobă uzată, 6 halate, 
2 lavoare, o albie de lemn, 15 feţe de pernă, 15 dosuri de pernă, 10 tăbliţe de paturi, 
2 cuiere de fier, 6 perechi de papuci64.  

Consultaţiile efectuate erau diverse, fiind tratată o gamă largă de boli interne 
şi efectuate şi operaţii uşoare – mica chirurgie aplicată la ochi. Bolile cele mai 
frecvente au fost: febră palustră, boli interne, de ochi, de piele. În primele 8 luni de 

                                                 
57 Ibidem, p. 195. 
58 S.J.A.N, Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar nr. 11/1903, f. 17; ibidem, dosar nr. 

53/1902, f. 3. 
59 Ibidem, dosar nr. 12/1902, ff. 49-50. 
60 Ibidem, dosar nr. 20/1902, ff. 2, 5, 12. 
61 Ibidem, dosar nr. 53/1902, f. 80 
62 Ibidem, dosar nr. 20/1902, f. 26. 
63 Ibidem, dosar nr. 22/1902, f. 55; ibidem, dosar nr. 53/1902, f. 13. 
64 Ibidem, f. 3. 
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funcţionare, au fost trataţi gratuit, ambulatoriu, nu mai puţin de 3.584 de persoane 
şi internaţi în spital 140 de bolnavi de diferite sexe65. 

În anul 1904, Epitropia a decis construirea în curtea spitalului a unei case cu 
sală de aşteptare, camera medicului, cancelarie şi o pivniţă, un grajd, şopron şi 
spălătorie, o cameră mortuară şi o baie alipită la corpul spitalului, lucrări evaluate 
la 6.455,7 lei66. 

Documentele vorbesc şi de spijin financiar oferit, în acelaşi timp, şi altor 
instituţii medicale. Menţionăm, în acest sens, ajutorul financiar oferit în anul 1866, 
în valoare de 15 750 de lei, spitalului Filantropic Central din Craiova67.  În anul 
1916, 400 de lei i-au fost oferiţi Spitalului comunal, care avea în dotare un număr 
de 300 de paturi, cu scopul de a achiziţiona „instrumente şi aparate speciale pentru 
mâini, picioare şi cap, scaune transportabile, aparate cu aer cald pentru tratamentul 
reumatismului acut” de care sufereau foarte mulţi soldaţi afectaţi de şederea în 
tranşee68. Totodată, a dăruit 2.000 de lei pentru înfiinţarea unui spital pentru răniţi69. 

În concluzie, putem afirma că Epitropia Madona Dudu i-a oferit Olteniei 
două instituţii bine organizate şi dotate, absolut necesare în zonă. Ospiciul Madona 
Dudu era unul dintre cele mai bine organizate instituţii de asistenţă a alienaţilor. 
Oferind o asistenţă medicală calificată, dar şi o atitudine umanitară faţă de bolnavii 
psihic, prin metodele de tratament folosite, similare cu cele aplicate în ţările 
occidentale, Spitalul de alienaţi a devenit un renumit spital sistematic, unde 
bolnavii psihic găseau tratament raţional şi uman, mulţi dintre ei ajungând chiar să 
se vindece. 

 

                                                 
65 Ibidem, dosar nr. 11/1903, f. 17 
66 Ibidem, dosar nr. 32/1904, f. 53. 
67 Ioan Constantinescu, op. cit., vol. I, p. 132. 
68 S.J.A.N, Dolj, fond Epitropia Madona Dudu, dosar nr. 38/1916, f. 21. 
69 Ibidem, f. 44. 
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HANUL PUŢUREANU DIN CRAIOVA (II) 

Şerban PĂTRAŞCU∗ 

Abstract: Our article presents new information about the life of Niţă D. 
Puţureanu, a famous merchant of 19th Century Craiova. For a number of original 
documents, which are in a private collection, we could determine how Niţă D. Puţureanu 
managed his business, wealth, and his family members. In the appendix, we publish a 
document where merchant’s successors share equally the wealth of this merchant. 
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Pe baza unor documente inedite, continuăm să întregim biografia lui Niţă D. 

Puţureanu, comerciant în Craiova secolului al XIX-lea. 
În iarna anului 1910, un accident pune capăt vieţii lui Niţă D. Puţureanu, 

negustor de vază din Craiova. Pe 12 februarie, la orele 22.00, bătrânul cârciumar 
alunecă pe scara Hanului şi nu se mai ridică niciodată. Va fi îngropat în cimitirul 
Ungureni, unde, din luna august, un frumos monument piramidă îi va străjui mormântul1. 

După zeci de ani de muncă, Puţureanu strânsese o avere însemnată: bani, 
prăvălii şi cârciumi, case, terenuri şi numeroase alte bunuri. Urmaşii săi vor fi, 
după cum vom vedea, oameni bogaţi.  

Am arătat în altă parte2, principalele surse ale acestei bogăţii: afacerile cu 
băuturi, care îl pun în legătură cu firme din ţară şi din străinătate, vânzările de 
timbre, tutun şi diverse mărunţişuri, precum şi chiriile consistente obţinute de pe 
urma Hanului şi a altor imobile. La acestea, să adăugăm şi  banii daţi cu împrumut 
– obicei foarte răspândit în epocă – pentru care Puţureanu solicita o dobândă anuală 
de 12%. Printre debitorii săi întâlnim oameni de rând, avocaţi, dar mai ales 
comercianţi. În 1898, Ţenea Marinescu, comerciant din Craiova „la necesitatea  
                                                 

∗ Cercetător ştiinţific III dr., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane  
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”Craiova. Email: serban_patrascu@yahoo.com. 

1 Document, datat 22 iunie 1910, prin care Tache N. Puţureanu, în numele familiei Puţureanu, 
îl angajează pe H. Gosler, „pentru a furniza, preda şi monta un monument piramidă Syenit A de Swedia 
şi fondaţia de beton cu ţiment şi cu soclu de piatră de Gura Văii, cum şi săpatul a 100 de litere, coroana 
şi crucea în aur, cât şi aşezatul a două fotografii”, contra sumei de 2000 lei (Colecţie Particulară). 

2 Vezi articolul nostru Hanul Puţureanu din Craiova, în: „Arhivele Olteniei”, nr. 27/2013,  
pp. 147-153. 
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ce-am avut” îşi ipotechează casele pentru un împrumut de 4 000 lei pe termen de 
trei ani, „însă pe primul an fără dobândă, iar cei doi ani din normă cu dobândă 
convenţională de doisprezece la sută pe an”3. Până în 1910, când va reuşi să-şi achite 
datoria, comerciantul va plăti, an de an, dobânda la banii luaţi de la Puţureanu. 

 

 
Niţă D. Puţureanu cu Mihail şi Eliza, copiii săi - fotografie de cabinet (cca.1910). 
 

Toată această avere sporeşte, de la o zi la alta, prin investiţii în bunuri mobile 
şi imobile. La începutul secolului al XX-lea, negustorul deţinea nu mai puţin de 3 
cârciumi: două  în Craiova, pe str. Sf. Dumitru şi pe str. 14 Martie, şi una în 
comuna Cernele. În 1892, în urma unei licitaţii publice, unde oferă cel mai bun 
preţ, devine proprietarul unei vii4. 

Trei ani mai târziu, la moartea soţiei sale, moşteneşte averea lăsată de 
aceasta: 2 perechi de case şi 1 loc viran în Craiova, o vie pe drumul Gherceştilor în 
suprafaţă de 12 pogoane cu cramă şi fântână, 4 pogoane pământ cultivabil, aflate în 
apropierea oraşului, suma de aproape 3 000 lei5. 

Plin de energie, Puţureanu îşi administrează singur afacerile. Abia în 1907, 
acceptă să se asocieze cu un anume Ghiţă Costăchescu „pentru conducerea mai de 
aproape a comerţului meu de beuturi spirtoase ce deja îl exercit în prăvălia mea din 
Craiova, str. Sf. Dumitru No. 30”. Însă „cumpărări de mărfuri nu se vor putea face 
de altul, decât numai de mine N. D. Puţureanu”. Prevăzător, îi cere noului său 
tovarăş o garanţie materială şi îşi rezervă dreptul „ca oricând, şi în orice zi aşi 
crede, să fac un control fie general, fie parţial asupra mersului acestui comerţ” iar 
                                                 

3 Document intitulat „Act  de împumutare”, datat 25 octombrie, fila 1 (Colecţie particulară). 
4 Document intitulat „Lista de numele persoanelor ce a concurat la vânzarea unei vii, avere a 

rep. Nicolae Stoica Crantea”, înregistrat la Tribunalul Dolj cu nr. 1144/1892 (Colecţie Particulară). 
5 Document intitulat „Inventar de toată averea mobilă şi imobilă rămasă pe urma defunctei 

Maria N. D. Puţureanu”, datat 1895 (Colecţie Particulară). 
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dacă va găsi nereguli „am dreptul ca fără judecată, ci numai prin luarea cheilor de 
la prăvălie, pivniţă şi magazie, să desfac asociaţia”6. 

Prin clauzele de mai sus, stipulate în contractul de asociaţie, Puţureanu dorea 
să-şi ia măsuri de precauţie, deoarece, nu demult, trecuse printr-o experienţă amară. 
Încă din 1892, îl angajase în serviciul său, la prăvălia din str. 14 Martie nr. 3 (Zidul 
Baraţilor), pe Florea Iliescu, un tânăr din Romanaţi. La 1900, când acesta îşi anunţă 
intenţia de a se căsători, Puţureanu „îi dă prăvălia pe seama lui”. Potrivit actului, 
încheiat între părţi, Iliescu trebuia să-l despăgubească pe Puţureanu, pentru marfa 
aflată în prăvălie la acea dată, cu suma de 5 000 lei, şi să-i plătească pentru edecuri, 
prăvălie şi alte camere, o chirie anuală de 800 lei. Cu ocazia finalizării înţelegerii, 
Puţureanu „a adresat lui Iliescu cuvinte de încurajare, recomandându-i ca 
întotdeauna să se poarte bine în societate căci numai astfel poate să progreseze, 
făcând şi domnia sa cinste cu un rând de beutură la toţi cei de faţă după care a şi 
plecat”7. 

În loc să ţină cont de sfaturile fostului său stăpân, Florea Iliescu îşi va 
încălca, în curând, toate angajamentele. Profitând de neatenţia negustorului, Iliescu 
fură actele de creanţă şi contractele de închiriere, le distruge, după care, spune 
tuturor ca s-a achitat de toate datoriile faţă de Puţureanu8. 

Urmează un proces lung între cei doi, care nici în 1907 nu se încheiase, şi la 
care participă, în calitate de apărători, nume ilustre din Baroul Dolj: I. Mitescu, St. 
Metzulescu, Al. Nicolaid. 

Respectat în societatea craioveană, cu o poziţie financiară solidă, burghezul 
Puţureanu este curtat de partidele politice care îl vor în rândurile lor sau măcar să-i 
câştige votul. 

Între 1899-1908, printr-o serie de adrese – semnate de C. M. Ciocazan 
(P.N.L.), de generalul I. Argetoianu (Partidul Conservator) şi de Nicu Economu 
(Partidul Conservator Democrat) – este invitat să participe la dezbateri şi întruniri 
politice. La fel procedează şi autorităţile locale, care în 1898, îl roagă să asiste la 
prezentarea dării de seamă a Consiliului Comunal al Craiovei „înaintea cetăţenilor”9. 

Dacă în afaceri a cunoscut succesul, în schimb, viaţa personală, i-a fost 
marcată de câteva tragedii: moartea prematură a soţiei şi a trei dintre cei şase copii. 

Din informaţiile identificate până acum, reiese că în 1875, Niţă, fiul lui 
Dumitru P. Puţureanu şi al Ellencăi D. Puţureanu, se însura cu Mariţa (Maria), fiica 
lui Florea Petcu Dimianu, cizmar din Mahalaua Sf. Gheorghe Vechi (mort în 

                                                 
6 Document intitulat „Contract de tovărăşie prin participaţie (asociaţie)”, nedatat (Colecţie 

Particulară). 
7 Proces verbal din 30 aprilie 1904 – mărturia jandarmului rural Gheorghe D. Ionescu din 

Craiova (Colecţie Particulară). 
8 Proces verbal din 31 ianuarie 1901, întocmit de Grigorie M. Stancovici, comisarul secţiunii 

de albastru din Craiova (Colecţie particulară). 
9 Adresă cu antetul cabinetului primarului, semnată de edilul M. Măldărescu, datată octombrie 

1898 (Colecţie Particulară). 
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1873), şi a Tudoriţei P. Dimianu. În cei 20 de ani petrecuţi împreună, vor avea cel 
puţin 6 copii: Maria, Alexandrina, Nicolae, Zoe (Zinca), Eliza şi Mihail. 

În 1889, la naşterea lui Mihail10, Niţă Puţureanu avea 48 de ani iar soţia sa, 
Maria, doar 30.  

În 1895, rămas văduv, Puţureanu o roagă pe Alexandrina Zamfirescu, veche 
chiriaşă a Hanului, să poarte de grijă copiilor săi. Până la începutul anilor 1930, când se 
va stinge din viaţa, această femeie a fost ca o mamă pentru urmaşii lui Puţureanu. 

La moartea negustorului, nu s-a găsit niciun testament, însă moştenitorii „prin 
bună înţelegere” îşi vor împărţi în mod egal averea11, evaluată la 330 000 lei. Hanul, 
estimat la 98000 lei, îi va reveni lui Mihail care, în anii următori, îi va face unele 
reparaţii şi îmbunătăţiri. Mai întâi, pe 9 octombrie 1911, încheie o poliţă de 
incendiu cu Societatea Română de Asigurări „Generala” din Bucureşti12. 

În 1914, semnează un contact, cu Ştefan Walter şi August Altenburger, 
meşteri din Craiova, în valoare de 4 200 lei, pentru diverse lucrări la imobil 
(scoaterea igrasiei, repararea, ridicarea şi tencuirea zidurilor din interior şi exterior, 
a canalului, a comodităţii ş.a.)13. 

În timpul primului război mondial, chiar în camerele lui Mihail din Han, se 
va instala, pentru câteva luni (aprilie-octombrie 1918), un poliţist german din 
armata de ocupaţie. Într-un memoriu din februarie 1919, Mihail arăta daunele 
suferite din partea autorităţilor germane care: i-au închis prăvălia, i-au ridicat tabla 
plumbuită de pe popicărie şi şopru, i-au deteriorat chioşcul din grădină, i-au ocupat 
grajdurile din curtea Hanului „pentru cavaleria inamică”, i-au confiscat un vagon 
de lemne sau i-au rechiziţionat diferite bunuri (un pat, haine şi anumite lenjerii)14. 

Pe 24 septembrie 1920, Comisia Comunală pentru constatarea şi evaluarea 
pagubelor de război din Craiova „admite cererea de despăgubire de răsboi a domnului 
Mihail N. Puţureanu şi evaluează pagubele suferite la suma de 15 890 lei”15. 

Hanul Puţureanu s-a dovedit a fi o investiţie profitabilă, neducând niciodată 
lipsă de chiriaşi. Până la naţionalizarea sa, cele 8-9 apartamente, cu numeroase 
camere, plus prăvăliile, vor fi închiriate permanent. De pildă, în 1939, trăiau sub 
acoperişul Hanului: fierarul Damian Grigore cu soţia şi 3 copii, bucătăreasa 
Paraschiva Badiu, menajerele Adela Bergher, Maria Filifer cu nepotul, Cristina 
Stoica, funcţionarii comerciali Nicu Florea şi Vasile Găteia cu soţia Elena, 
comercianţii Stelian Antonescu, Isac Creţu, R. Weintraub, precum şi reprezentantul 
„Fraţilor Cochino” din Constanţa, firmă specializată în importul de coloniale en-
gros16. 
                                                 

10 Copie după actul de naştere al lui Mihail Puţureanu din Craiova, din 8 mai 1889 (Colecţie 
Particulară). 

11 Vezi Anexa. 
12 Poliţa de incendiu nr. 201805 din 9 octombrie 1911 (Colecţie Particulară). 
13 Contract de executare de lucrări, datat 2 mai 1914 (Colecţie Particulară). 
14 Memoriul lui Mihail Puţureanu, datat februarie 1919 (Colecţie particulară). 
15 Hotărârea nr. 1470 din 24 septembrie 1920 (Colecţie Particulară). 
16 Declaraţiune la Chestura Poliţiei Municipiului Craiova, datată 6 februarie 1939 (Colecţie 

Particulară). 
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ANEXA 
 

Act de partaj între moştenitorii lui Niţă D. Puţureanu (20 mai 1910)17 
 

Act de Partagiu 
 
Între subsemnaţii: Zinca Victor Căpitan Hergot cu autorisaţia soţului Victor Hergot, 

domiciliată în Turnu Severin; Mihail Puţureanu, major, domiciliat în Craiova şi Eliza N. 
Puţureanu, majoră, necăsătorită, domiciliată în Craiova, a intervenit următorul Act de 
Partagiu al averei imobile şi mobile rămase după urma defuncţilor noştri părinţi Maria N. 
D. Puţureanu şi N.D. Puţureanu încetaţi din viaţă în Craiova. Cu toţi de comun acord am 
reconstituit întreaga avere a defuncţilor noştri părinţi prin raportul dotei ce a fost constituită 
subsemnatei Zinca Hergot cu actul autentificat de Trib. Doljiu la No… şi aşternând prin 
buna înţelegere bunurile mişcătoare şi nemişcătoare care compun averea defuncţilor, am 
făcut trei loturi de o egală valoare, înţelegând prin acest act ca situaţiunea să rămână 
definitivă căci am făcut-o după aceleaşi norme pentru toate bunurile care constituesc cele 
trei loturi. 

 
Lotul Numărul I 

 
Acest lot l-am atribuit fratelui nostru Mihail N. Puţureanu şi se compune astfel: 
1) Imobilul din strada Sf. Dumitru din Craiova împreună cu tot mobilierul aflat 

întrânsul astăzi, cu toate dependinţele şi accesoriile, cu trăsurile, caii, saniile, 
brişcele, afară de vase. Asemenea şi plaţul aflat alături de acest imobil intră în 
lotul lui Mihail Puţureanu. Vecinătăţile casei şi a plaţului sunt următoarele: la 
răsărit cu O.I. Stravolca, la apus cu strada Sf. Dumitru, la miazăzi cu Căpitan P. 
Popescu, Dr. Mihail Ştefănescu Priboi şi avocat Ion Oprescu şi la miazănoapte cu 
comunitatea israelită. Aceste imobile le-am estimat la suma de lei 98 000. 

2) Douăsprezece pogoane sau şease hectare de vie sădită între care intră şi cele două 
hectare (patru pogoane) constituite dotă subsemnatei Zinca Hergot şi pe care le-am 
raportat la masa succesorală. Acest pământ de vie va rămâne subsemnatului  
M. Puţureanu împreună cu crama, casa, toate îmbunătăţirile, uneltele de lucru şi 
vasele de la vie. Locul de vie se află situat în planul Pieptenari, comuna Gherceşti 
şi are următoarele învecinări: La miazănoapte cu soşeaua Gherceşti Craiova, la 
miazăzi cu avocatul Ion Oprescu, Marin Nichitoianu şi Iancu Teişanu, la răsărit cu 
drumul care ne desparte de imobilul domnului avocat I. Oprescu şi la apus cu via 
domnului Scordescu. Acest imobil împreună cu toate accesoriile a fost estimat de 
către noi toţi la suma de lei 10 000. 

3) Subsemnatul Mihail Puţureanu mai primesc o sultă de partagiu din partea 
subsemnatei Zinca Hergot în valoare de lei 2 000.  

                                                 
17 Document din Colecţie Particulară. 
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Această sultă subsemnata Zinca Hergot mă oblig a o plăti cu termen maximum de 
şease luni de la data autentificării acestui contract. 

Astfel lotul No. I este în valoare totală de lei 110 000 (una sută zece mii). 
Toate părţile contractante am convenit a acorda fratelui nostru fără nici o pretenţiune 

din partea noastră şi fără nici o garanţie de realizare, dreptul de a urmări pe debitorii 
defunctului nostru părinte în baza hotărârilor judecătoreşti obţinute de tatăl nostru. 

 
Lotul No. II 

 
Acest lot l-am atribuit cu toţii domnişoarei Eliza N.D. Puţureanu şi se compune astfel: 
1) Imobilul din strada 14 Martie (Craiova) învecinat la miazănoapte cu Costică 

Dumitrescu şi moştenitorii defunctului Dr. Christescu, la miazăzi cu Mihail Strajanu, 
la răsărit cu Ioniţă Georgescu şi Dr. Friedlender şi la apus cu strada 14 Martie. 
Acest imobil l-am estimat la suma de lei 17 000. 

2) Un imobil în strada Tabaci împreună cu toate îmbunătăţirile având următoarele 
învecinări: la miazănoapte cu Tache Negulescu, la miazăzi cu strada Tabaci, la 
răsărit cu Matei D. Puţureanu şi la apus cu N. N. Eftimiu. Imobilul estimat lei 5 000. 

3) Imobilul din strada Alexandru Lahovary  No. 54 care merge până în strada 
Târgului No. 51 împreună cu împrejmuirea şi toate dependinţele cu învecinările 
următoare: la miazănoapte cu strada A. Lahovary, la miazăzi cu strada Târgului, la 
răsărit cu Niţă Crăciunescu şi la apus cu Ghiţă Dodescu. Imobil estimat la suma de 
lei 36 000. 

4) Imobilul din strada Justiţiei No … împreună cu curtea şi toate dependinţele 
învecinat la răsărit cu Dumitru Marinescu, la apus cu Iorgu Marinescu, la miazăzi 
cu strada Justiţiei şi la miazănoapte cu C.D. Mihăilescu şi Ştefan Georgescu. 
Acest imobil s-a estimat de comun acord la suma de lei 26 000. 

5) Un plaţ în strada Cuza Vodă şi Regele Ioaniţiu (Craiova) învecinat la răsărit cu 
Bogdănescu, la apus cu Păun Rădulescu, la miazăzi cu str. Cuza Vodă şi la 
miazănoapte cu str. Regele Ioaniţiu. Acest plaţ s-a estimat la urma de lei 1 000. 

6) În numerariu lei 25 000 (douăzecişicinci) dintre care zece mii sunt consemnaţi de 
defunctul N. Puţureanu la Banca Comerţului din Craiova cu recipisa No. 12021 
din 11 iunie 1909, iar restul dotei cincisprezece mii (15000) creanţă ipotecară a 
debitorului Foleanu, actu cu No. 3472/904 care a fost consemnată de debitor în 
achitarea creanţei ce datora la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni sub recipisa No. 
În acest mod lotul No.2 al subsemnatei Eliza N. Puţureanu atinge cifra de 110 000 
(una sută zece mii). Se explică că imobilul din strada Justiţiei rămâne subsemnatei 
Eliza Puţureanu cu obligaţiunea de a continua pe riscul, pericolul său şi fără nici o 
garanţie a coopărtaşilor săi, procesul pendinte cu domnul Iorgu Marinescu. 

 
Lotul No. III 

 
Acest lot s-a atribuit doamnei Zinca Căpitan Victor Hergot şi se compune astfel: 
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1) Dota raportată după valoarea efectelor publice şi a bunurilor din epoca morţii 
tatălui nostru. a) Înscrisuri funciare rurale 4% valoare nominală lei 70 000, valoare 
reală lei 62860. b) Creanţa asupra lui I. Alexandrescu lei 10 000. c) Creanţa asupra 
lui Dumitru Gheorghiu care nu s-a realizat decât în parte, deoarece imobilul a 
rămas asupra surori noastre la licitaţiunea şi am convenit cu toţii că valoarea reală 
a acestui imobil nu poate fi decât suma de lei 4 140. d) Creanţa asupra lui Stan 
Dumitru lei 4000. e) Trusoul lei 5 000. f) Casele din Craiova strada Regele 
Ioaniţiu lei 4000. 

2) Vasele în capacitate de 5840 vedre, buţi, butoaie, şi alte vase goale sau pline aflate 
în magazia şi pivniţa prăvăliei din strada Sf. Dumitru No. 30, estimate de către toţi 
prin bună înţelegere la suma de lei două mii, pe care subsemnata Zinca Hergot mă 
oblig de ai plăti ca sultă de partagiu în termen maximum de şease luni cu începere 
de la data autentificării acestui act, fratelui meu Mihail Puţureanu. 

3) Lei douăzeci de mii (20 000) în numerariu şi anume recipisa cu No. 12043 din 1 
iulie 1909 în valoare de lei 13 000 depusă la Banca Comerţului din Craiova şi la 
lei 7000 consemnaţi la aceeaşi bancă sub recipisa No. 7111 din 25 ianuarie 1910. 
Astfel că valoarea totală a lotului subsemnatei este de lei una sută zece mii (110 000). 
Subsemnaţii: Mihail Puţureanu şi Eliza Puţureanu declarăm că acordăm dreptul 
surori noastre de a urmări în mod exclusiv şi fără nici o garanţie din partea noastră 
drepturile asupra a două hectare sau mai mult, pământ situat în comuna Puţurile 
care au rămas moştenire defunctului nostru părinte de la autorii lor.  
S-a convenit între toţi semnatarii acestui act ca suma de lei 10 000 (zece mii) 
consemnată la Banca Comerţului din Craiova sub recipisa No. 6280 din 2 mai 
1909 să servească la acoperirea cheltuielilor de înmormântare. 
Taxele de înregistrare datorate la succesiunea defunctului nostru părinte se vor 
plăti pentru lotul fiecăruia separat. 
Acestui act convenim toate părţile să-i dăm caracterul unui act formal şi executoriu 
chiar de la autentificarea lui şi fiecare din noi ne vom putea pune în posesiunea 
lotului respectiv prin simpla lui investire cu formula executorie fără a mai fi nevoie 
de proces sau somaţiune. 
În privinţa estimaţiunilor declarăm cu toţii că le-am stabilit după minuţioase 
cercetări şi că astfel nu vom discuta quantumul lor în viitor. 
Acest act s-a dresat în triplu exemplar original şi autentic. 
 
(ss) Zinca V. Hergot, cu autorizaţia mea Căpitan V. Hergot soţ 
(ss) Elise N. Puţureanu 
(ss) Mihail N. Puţureanu 
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CULTURA POPULARĂ: ISTORIE ORALĂ,  
TOPONIMIE ŞI ETNOLOGIE  

ASPECTE NARATIVE ALE DOCUMENTELOR DE ISTORIE 
ORALĂ. STUDIU DE CAZ: COMUNITATEA ELENĂ  

DIN CRAIOVA 

Gabriela BOANGIU∗ 

Abstract: Orality represents a phenomenon that received the interest of many  
folklorists, ethnologists, anthropologists and sociologists. Many studies explore the 
interdisciplinarity and the complex aspects of life histories. Its narrative aspects made 
folklorists to study closer realities through the lenses of oral history. The story-telling 
represents a fundamental way of communication, with multiple functions in social and 
cultural life. Through story-telling can be better approached the self-knowledge, and 
also can be discovered deep significations of life through the process of oral 
presentation of the events, of experiences, of lived feelings. Through story-telling can 
be traced the memories regarding personal life of community life. Recording oral 
histories can open the road for studying collective memories, social representations, a 
“lived” history. The article also presents a few oral histories from the Hellenic 
Community in Craiova, stories that present a personal way of living, but also aspects 
from the history of Greek arrivals in Romania after the Second World War.  

Keywords: oral history, ethnological document, Hellenic community of Craiova, 
qualitative research. 

Fenomenul oralităţii s-a bucurat de un interes central din partea folcloriştilor, 
constiuind baza teoretizărilor şi reconfigurărilor sale conceptuale constante, 
„transmisia orală asigură cadrul pentru manifestarea sincretismului, variabilităţii, 
colectivismului creaţiei”1. Mutaţiile metodologice specifice studiilor contemporane 
de folcloristică se înscriu într-o incorporare tot mai intensă a investigaţiilor 
desfăşurate în urban alături de studiile consacrate ruralităţii, intensificându-se 
interrelaţiile cu complexul disciplinelor socio-umane, adecvarea unor structuri 
teoretice, concepte provenite din zona sociologiei, psihologiei, filosofiei culturii etc. 

                                                 
∗ Cercetător ştiinţific III, Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova. 

Email: boangiu_g@yahoo.com. 
1 Sabina Ispas, Cultura orală şi informaţie transculturală, 2003, p. 54. 
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Istoria orală ca metodă îşi poate găsi similitudini cu tradiţia folcloristicii, dar şi cu 
extinderile sale teoretico-metodologice.  

Fenomenul narativ a reprezentat o preocupare prin excelenţă specifică 
folcloristicii, naraţiunea dovedindu-se a fi „cea care furnizează cele mai interesante 
date pentru analiză. Istoria orală, amintirea, naraţiunea cu caracter personal, istoria 
de familie sunt descoperite acum şi de istorici şi sociologi, care sunt preocupaţi de 
aceste specii ale naraţiunii”2.  

Metodologia perfecţionată şi riguroasă, verificată a folcloristicii ar trebui să 
constituie fundamentul pentru o serie de studii interdisciplinare interesate de 
fenomenul narativ. Provocările societăţii noastre actuale determină reconsiderări 
conceptuale, avântul mijloacelor media şi impactul lor asupra culturii orale 
impunând noi corelaţii, astfel: 

 
the mass media liberate folklore from its earlier confinement to  the so-called 

lower of society and from the prejuduce that stigmatized it. Folklore belongs to 
everyone, not only to the unprivileged, uneducated masses. It is a common cultural 
property characterizing our ways of thinking, beliving and dreaming, and our modes 
of defining our identity (...). We are eyewitnesses to a new era in which folklore 
gains power and prestige as an authoritative voice: the voice of the urban-industrial 
folk; the voice of concern, fear, day-dream and hope; the voice of all humanity 
alienated and fractured by electronic efficiency. The task of folklorists is to read 
these meanings of folklore, and this task makes folkloristics an important 
interdisciplinary science, now more than ever before3. 

  
Această reconsiderare a folclorului, a culturii orale din perspectiva 

provocărilor contemporane, favorizează noi orizonturi de cercetare. Dincolo de aria 
largă de posibilităţi de investigare pe care le deschide lucrarea Lindei Degh, ne 
vom concentra asupra fenomenului povestirii în contextul actual, asupra valenţelor 
metodologice ale istoriei orale şi ale posibilităţilor reconsiderării valenţelor sale 
documentare. Povestitul reprezintă o formă fundamentală de comunicare 
interumană, cu multiple funcţii în viaţa socială şi culturală. Prin povestire se 
aprofundează autocunoaşterea, descoperind semnificaţii profunde ale vieţii prin 
procesul de reflectare şi exprimare orală a evenimentelor, experienţelor şi 
sentimentelor trăite, de asemenea, prin povestire sunt recuperate amintirile, 
poziţionările subiective ale indivizilor faţă de evenimente importante atât la nivelul 
vieţii personale, cât şi al comunităţilor mai largi, înregistrarea povestirilor 
permiţând ample analize ale mentalului colectiv, reprezentărilor sociale, într-o 
formulare alternativă,  istoria „trăită”, de fapt (v. Anexa 1). 

Referitor la valenţele metodologice ale istoriei orale, numeroase aspecte vor 
trebui subliniate – raportul obiectivitate-subiectivitate, caracterul intervenţionist 

                                                 
2 Ibidem, p. 84. 
3 Linda Degh, American Folklore and the Mass Media, Bloomington and Indianapolis, 1994, p. 21.  
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sau neutru al cercetătorului, aspectele etice ale consemnărilor şi înregistrărilor, 
pentru a enumera numai câteva dintre ele.  

Totodată, studiile care s-au axat pe metoda istoriei orale au fost adesea 
criticate din cauza faptului că această metodă este considerată mai degrabă artă 
decât cercetare, pare să se bazeze în special pe talent, intuiţie sau experinţa 
cercetătorului, regulile de înregistrare, consemnare şi „provocare” a subiecţilor 
cercetării, fiind dificil de surprins într-o manieră teoretică deschisă generalizările. 
În acelaşi timp, istoria orală a primit adesea şi stigmatul superficialităţii, din cauza 
caracterului ei dialogic, conversaţional, în general non-directiv, care a putut trezi 
suspiciuni vizibile în privinţa rigurozităţii capacităţii sale metodologice.  

Aceste critici nu pot fi separate de valenţele metodologice ale istoriei orale, 
căci reprezintă limitele ce trebuie permanent conştientizate de cercetător. Pe de o 
parte, metodologia specifică ştiinţelor socio-umane implică abilităţi socio-
comunicaţionale foarte bine exersate de către cercetător, prin urmare acest prim 
filtru vocaţional asigură, într-un prim mod informal, integrarea legitimă a metodei 
de istorie orală în instrumentarul cercetării de tip socio-uman.  

Dezvoltarea abilităţilor comunicaţionale, ale conştientizării limitelor etice, 
alături de aprofundarea teoretico-metodologică a specificului disciplinelor socio-
umane particulare reprezintă etape ce vor contribui într-un timp organizat fie 
formal (studii, cercetări iniţiale), fie informal, la consolidarea experienţei 
profesionale a cercetătorului. Astfel, arta devine ştiinţă, arta de a intervieva se 
poate rafina fără să-şi piardă spontaneitatea, mai mult, cercetătorul va trebui să 
acorde o atenţie deosebită tocmai acestei contextualizări „naturale”, „spontane” 
interviurilor şi anchetelor pe care le desfăşoară. Nicio altă metodă nu solicită 
alternanţa implicare-detaşare/neutralitate mai mult decât istoria orală.  

Obiectivitatea cercetărorului se naşte prin permanente reconsiderări ale 
subiectivităţii sale, prin decantarea rolului pe care îl îndeplineşte în cadrul 
cercetării de aspectele informale ale discuţiilor, necesare configurării contextului 
interactiv al comunicării, aspecte informale ce pot purta, de multe ori, bogate 
informaţii semnificative pentru scopul cercetării.  

Documentul de istorie orală înregistrează forma originală, cu cuvintele 
povestitorului, a întregii relatări. Produsul final este în întregime o povestire la 
persoana întâi, din care cercetătorul lipseşte cât mai mult posibil. Aceasta face din 
istoria orală înţeleasă ca naraţiune nu numai un document primar creat prin 
colaborarea cercetătorului şi a respondentului, ci şi un instrument secundar de 
studiu pentru alţi cercetători care folosesc povestirea în alte scopuri investigative, 
în funcţie de designul cercetării proprii. 

Fiind o metodă de cercetare calitativă ce permite colectarea unor informaţii 
de esenţă subiectivă, istoria orală „debutează printr-un interviu înregistrat, este 
transcrisă şi se finalizează printr-o poveste fluentă, redată doar cu cuvintele 
persoanei care o narează. Aceasta foloseşte o metodologie ce este transferabilă 
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între discipline şi de la un cercetător la altul”4. Poate fi utilizată atât ca metodă 
principală, centrală în cadrul unei cercetări, cât şi ca tehnică sau metodă secundară, 
permiţând totodată utilizarea şi a altor metode (interviu, chestionar etc.), sau 
transformarea sa, în funcţie de obiectivele investigaţiei sau de observaţiile 
cercetătorului, în metode de colectare a datelor mult mai structurate şi focalizate 
asupra unor teme, subiecte particulare (interviuri semi-structurate, chestionare etc.) 

Datorită spectrului larg al aplicaţiilor sale, metoda istoriei orale cunoaşte 
adaptări şi particularizări fie din direcţia specializării principale a cercetătorului 
(sociologie, psihologie, istorie, folcloristică etc.), fie în funcţie de fragmentul de 
realitate socială supus investigaţiei, sau în funcţie de indivizii, grupul, categoria 
socială sau comunitatea (etnică, religioasă etc.) cercetată.  

O flexibilitate ce poate primi amendarea superficialităţii dar, care, în realitate, 
atunci când este condusă cu rigoare, implică o multitudine de aspecte ce necesită 
ajustări conştiente, intervenţii prefigurate, reconceptualizări continue, cunoaşterea 
prealabilă a unor detalii ale contextului socio-cultural şi istoric al comunităţii, 
grupului, segmentului social investigat.  

Pot fi identificate mai multe tipuri de studii ce vizează metoda de istorie 
orală. Astfel, putem vorbi despre: studii în care naraţiunea este utilizată pentru 
investigarea oricărui subiect de cercetare (cela mai des întâlnită categorie; poate fi 
folosită atât ca studiu-pilot în procesul de delimitare a unor instrumente obiective 
de cercetare, cât şi ca parte  a unei strategii de cercetare combinată – utilizarea 
sondajelor pe un eşantion mai mare, alături de studiul calitativ al unui grup mai 
restrâns de indivizi); studii care au drept obiect fragmente narative (acestea 
abordează naraţiunea în sine, nu ca mijloc de studiu al altor probleme, 
concentrându-se asupra unor aspecte formale ale naraţiunii: structura textului, 
dezvoltarea intrigii, diverse elemente lingvistice); studii despre filosofia şi 
metodologia abordărilor calitative ale cercetării, despre cercetarea narativă în 
particular (accentul cade pe metodologie, pe modele comprehensive de analiză sau 
lectură a textelor; totuşi, nu există modele comprehensive care să sistematizeze 
varietatea metodelor de citire a textelor narative).  

Se obervă că se pot realiza anumite punţi între caracteristicile acestor studii 
specificul structurii cercetărilor de folcloristică, de la utilizarea amplă a istoriei 
orale ca metodă centrală, la focalizare asupra unor fragmente narative, până la 
studiile teoretice ample asupra valenţelor metodologiei istoriei orale şi 
aplicabilităţii ei în studiile de folcloristică.  

Poveştile au un rol central în comunicare, facilitează relaţionarea, schimbul 
unor reprezentări sociale, contactele interculturale, revelarea unor interpretari şi 
resemnificări ale unor evenimente sociale sau caracteristice vieţii cotidiene, cu alte 
cuvinte „poveştile oferă un anumit tip de acces la identitatea şi personalitatea 
oamenilor”5. Între povestire şi identitate există o conexiune clară, însă interpretarea 

                                                 
4 Robert Atkinson, Povestea vieţii – interviul, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 10. 
5 Ibidem, p. 18. 
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acestei conexiuni diferă în funcţie de diverse curente academice. Numeroşi 
cercetători – Bruner, Rosenthal – susţin că 

 

povestirile autobiografice, atât prin formă, cât şi prin conţinut, sunt de-a 
dreptul identităţile oamenilor. Conform acestei abordări, poveştile imită viaţa şi 
prezintă lumii exterioare o realitate interioară; în acelaşi timp, ele pun bazele şi dau 
o formă atât personalităţii naratorului, cât şi realităţii în care acesta trăieşte. Povestea 
este identitatea cuiva (...). Nu toată lumea acceptă această perspectivă6.  

 

Referitor la acelaşi aspect, cel al „adevărului” recuperat prin metoda istoriei 
orale, s-au conturat perspective realiste, esenţialiste sau istorice, ce examinează 
povestea sau orice relatare verbală ca pe o reprezentare (mai mult sau mai puţin 
exactă) a realităţii exterioare sau interioare. Între relativismul absolut, care 
consideră toate istoriile orale drept ficţiune, şi valorizarea nominală, care face din 
poveste, reprezentarea exactă şi completă a realităţii, poziţia mediană pare cea mai 
corectă, căci important este să recuperezi raportarea intervievaţilor la evenimente şi 
nu evenimentele din relatările subiective ale acestora, „poveştile sunt de obicei 
construite în jurul unui nucleu de factori sau evenimente de viaţă, lăsând  totuşi un 
spaţiu considerabil de manifestare a libertăţii [de interpretare] şi creativităţii 
individului în selecţia, conectarea, accentuarea şi interpretarea faptelor rememorate”7.  

Poveştile vieţii sunt subiective, la fel ca şi identităţile oamenilor. Ele conţin 
„adevăr narativ”, care poate fi strâns legat de, vag similar cu sau de-a dreptul rupt 
de „adevărul istoric”8. Considerăm centrală pentru studiile de focloristică ce 
utilizează istoria orală posibilitatea de acces la interpretările subiective ale 
intervievaţilor, în măsura în care se ştie că identitatea culturală se formează în mare 
măsură sub presiunea societăţii, comunităţii etnice, respectiv a grupurilor cu care 
individul intră în contact. O naraţiune autobiografică, aşa cum o dezvăluie un 
interviu (sau orice alt context particular), este, în orice caz, doar o ipostază a 
poveştii de viaţă, o construcţie ipotetică parţial inaccesibilă cercetării din două 
motive. Mai întâi, fiindcă orice poveste a vieţii se modifică şi se schimbă odată cu 
trecerea timpului. Când o poveste anume este înregistrată şi apoi transcrisă, 
obţinem un „text” care nu este altceva decât o unică fotografie, îngheţată, statică a 
unei identităţi dinamice, aflată într-o continuă schimbare”9, identitatea interioară 
este un flux, iar interpretarea „textului” va trebui să ţină cont de acest lucru, de 
contextul înregistrării sale, al distanţei în timp faţă de evenimentele relatate etc, 

 

o poveste este afectată de contextul în care este povestită, de scopul 
interviului, de natura „publicului” şi de relaţia ce se formeză între povestitor şi 
ascultător, de starea de moment a naratorului etc. Prin urmare, o anumită poveste a 

                                                 
6 Ibidem, p.19. 
7 Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach, Tamar Zilber, Cercetarea narativă. Citire, analiză şi 

interpretare, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 19. 
8 Ibidem, p. 18. 
9 Ibidem, p. 20. 
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vieţii reprezintă o singură ipostază (sau mai multe) a versiunilor polifonice ale 
construcţiilor sau ale prezentărilor de sine pe care oamenii le-au utilizat, în acord cu 
diverse influenţe de moment10. 

 
Viziunea constructivistă apare, aşadar, cea mai adecvată  valenţelor 

epistemologice specifice istoriei orale. Istoria orală naşte şi transmite sensuri 
individuale şi culturale, căci oamenii, dincolo de experienţele lor individuale, îşi 
construiesc identităţile şi poveştile din elementele puse la dispoziţie de cultura din 
care provin, căci indivizii îşi construiesc imaginea de sine prin interacţiune, în 
funcţie de un anumit context personal.  

Prin colectarea, studierea şi interpretarea poveştilor de vieţii, cercetătorul 
poate avea acces nu doar la identitatea individuală şi la sistemele lui de sensuri, ci 
şi la cultura şi lumea socială a povestitorului, căci „memoria colectivă stă atât sub 
incidenţa formalului (cultura generală însuşită pe cale instituţionalizată), cât şi a 
informalului (cultura comunitară, dobândită prin tradiţie); (...) informalul rezidă din 
experienţa de viaţă a indivizilor, care reprezintă fiecare în parte un „eu”, în sine şi 
pentru sine, cu opiniile şi trăirile proprii, dar care fac parte dintr-un „noi” (grup, 
clasă, categorie etc.). Fuziunea „eu” – „noi”, pe de o parte, şi „noi” – „ceilalţi”, pe 
de altă parte, dezvăluie mecanismele generative de mentalităţi şi modele culturale. 
Povestirile, (istorioarele) cotidiene sunt documente culturale identitare ale 
comunităţii”11. În acest sens, Ovidiu Bîrlea afirma:  

 
povestirea aduce în scenă întâmplări din viaţa povestitorului, la care acesta a 

fost actant sau măcar martor, direct sau indirect... specia ca atare răspunde nevoii 
elementare a omului din toate timpurile de a comunica o experienţă cu dublul scop 
de a se descătuşa sufleteşte de impresia puternică asupra celor întâmplate şi de a 
transmite o învăţătură, întrucât orice întâmplare poate oferi în subsidiar şi o regulă 
de comportare, măcar de natură practică12. 

 
Cercetările folcloristice contemporane ce se orientează în principal asupra 

istoriei orale în dubla sa calitate, de metodă şi document folcloric, se înscriu în 
tradiţia cercetărilor clasice, care intuiau valenţele epistemologice ale acesteia. 
Menţionam anterior intuiţia, vizionarismul şi avangardismul chiar, al lui Ovidiu 
Densuşianu, referitor la utilizarea acestei metode, folcloristul introducând în 
colecţia „Graiul nostru”, editată împreună cu I. A. Candrea şi Th. Speranţia, între 
1906-1907, şi povestiri din viaţa cotidiană, subliniind în prefaţă:  

 
...în culegerea de faţă s-a căutat să se dea şi texte-mărturisire de ale ţăranilor 

despre traiul lor, păreri asupra unor lucruri care-i privesc, amintiri istorice ş.a. Şi se 
ştie cu câtă neîncredere e privit cineva când îl întreabă pe ţăran cum trăieşte, ce 

                                                 
10 Ibidem. 
11 Rodica Raliade, Istorii orale – identităţi narrative. Studiu de caz, în: „Ethnologica”, Ed. Paideia, 

2002, pp. 227-228. 
12 Ovidiu Bârlea, Folclor literar românesc, 1981, p. 256. 
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crede despre cutare împrejurări – e luat drept un trimis al stăpânirii să-l spioneze ori 
să-l încarce cu dări nouă. Când este vorba de amintiri istorice se întâmplă iarăşi să 
nu prea găseşti  pe mulţi care să-ţi povestească, cu vioiciune şi legătură, ce au auzit 
de la alţii sau li s-a întâmplat lor...Deşi mai puţin numeroase decât s-ar fi dorit  
poate, textele de felul acesta vor putea folosi şi celor care voiesc să cunoască mai de 
aproape viaţa, chipul de a gândi şi simţi al ţăranului, nu numai aşa cum îl răsfrânge 
şi prea vag, prea de departe, colecţiunile obişnuite de folklor. Multe din textele care 
se dau în acest volum pot fi socotite ca documente sufleteşti, culturale şi, în parte, 
istorice aşa că colecţiunea nu va avea numai interes lingvistic13. 

 
Astfel de formulări incipiente referitoare la ceea ce se va numi mai târziu „istorie 
orală”, la valoarea sa metodologică, dar şi documentară, pot fi întâlnite şi în lecţia 
sa de deschidere a universităţii, din 1909, Folclorul – Cum trebuie înţeles, eseu 
asupra căruia ne-am oprit la începutul analizei noastre.  

Metoda istoriei orale va cunoaşte permanente reconceptualizări, redefiniri, 
ajustări teoretice permanente. Astfel, Cornelia Călin-Bodea, în preocupările sale 
constante asupra categoriei literare a memoratului, preciza în studiul introductiv al 
lucrării sale Din legendele şi tradiţiile Dunării:     
 

Cercetarea românească de teren îmbogăţeşte numărul accepţiilor  memoratului 
cu diferite denumiri, cum ar fi: păţanie sau paţă, povestire reală, legendă-povestire, 
întâmplare adevărată, amintire, poveste locală, povestire-credinţă, legendă, 
relatare, credinţă, povestire mitologică şi altele... Aceste denumiri le găsim 
raportate la materialul înregistrat în mediul sătesc de-a lungul anilor, cea mai veche 
atestare din Arhiva de Folclor aparţinând lui Ovidiu Bîrlea, sub numele amintire de 
viaţă, înregitrată în 1949, într-un sat din zona Timişului14. 

 
Metoda istoriei orale se dovedeşte viabilă şi în cercetarea mediului urban, 

investigarea folcloristică a urbanităţii conturându-se pregnant în unele studii 
recente, ce implică totodată numeroase interrelaţii cu sfera altor discipline socio-
umane, adecvând specificului propriu structuri teoretice, concepte, idei venite din 
zona sociologiei, psihologiei, filosofiei culturii, istoriei, geografiei etc. Varietatea 
grupurilor sau mediilor urbane şi a modelelor culturale proprii oraşului pot fi 
investigate viabil apelând la metoda istoriei orale, obţinându-se importante colecţii 
de informaţie culturală identitară (lingvistică, religioasă, etnică, spaţială).  
Utilizarea metodei istoriei orale implică adaptări, perfecţionări ale acesteia la 
identitatea disciplinară a folcloristicii. Numeroase documente folclorice pot fi 
considerate drept înrudite cu documentele de istorie orală (jurnalele orale, jurnalele 
în versuri, jurnalele de război, povestirea etc.).  

                                                 
13 I. A. Candrea, Ov. Densuşianu, Th. D. Speranţia, Graiul nostru, vol. I, 1906-1907, 

Bucureşti, Atelierele Grafice Socec, pp. VI-VII. 
14 Cornelia Călin-Bode, Din legendele Dunării, Academia Română, Institutul de Etnografie şi 

Folclor „C. Brăiloiu”,Editura SAS, 1995, p. 18.  
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Documentele de istorie orală ridică problematizări complexe în privinţa 
relaţiei cercetător-subiect, „în cazul povestirii populare schimbările provocate de 
împrejurările comunicării sunt rapide şi spectaculoase. Şi desigur că naraţiunile, 
relatând experienţele personale, sunt cele mai afectate de relaţia care se stabileşte 
între cercetător şi subiect”15. Relaţia cercetător – subiect are o importanţă deosebită 
asupra raportului dinamic metodă-document specific istoriei orală, „imaginea 
cercetătorului, aşa cum se formează ea în mintea subiectului, are un efect paradoxal 
asupra textului folcloric: pe de o parte, povestitorul este stimulat, căutând să-şi 
aminteascătoate amănuntele, iar pe de altă parte, firul epic poate fi chiar pulverizat 
în încercarea de adaptare stilistică la cerinţele specialistului. În aceste cazuri, avem 
de-a face mai mult cu un document de mentalitate decât cu o naraţiune personală. 
De asemenea, prezenţa cercetătorului îl provoacă pe subiect să-şi judece experienţa”16.  

Prin urmare, cercetătorul este întotdeauna provocat la un exerciţiu permanent 
de distanţare de propria sa poziţionare, şi, totodată, sesizarea receptării sale de către 
interlocutor, el nu se poate refugia în starea de neutralitate, ci trebuie să jongleze 
permanent cu provocarea Celuilalt şi sublimarea oricărei judecăţi ce ar putea inhiba 
relatările, „reflectându-şi reciproc imaginea, subiectul şi cercetătorul devin astfel 
forţe latente în textul folcloric. Relaţia lor este în acelaşi timp salvatoare şi 
alienantă, determinând mutaţii inevitabile în calificarea contemporană şi viitoare a 
culturii populare”17. 

Acest exerciţiu de repliere, de reîntoarcere constantă a cercetătorului asupra 
modului în care este perceput, implică necesitatea acestor priviri autoreflexive, 
menite configurării contextului dialogic, orientării interpretărilor viitoarea sau 
revenirilor, completărilor, „provocărilor” reluate în teren. Acest exerciţiu de 
reflexivitate se cere integrat documentului de istorie orală ca măsură a rigorii şi 
responsabilităţii pentru cercetările viitoare care vor putea utiliza materialul 
documentar înregistrat astfel. 

O altă problemă pe care o ridică abordarea socio-umanului prin intermediul 
metodologiei specifice istoriei orale o reprezintă posibilităţile de interpretare, de 
analizare a documentelor obţinute, înregistrate, mai exact, „modelele de clasificare 
şi organizare a tipurilor de analiză narativă”18. Se detaşează, la o primă privire, 
două coordonate, aparent independente: a) abordările holiste versus cele axate pe 
categorii şi b) disputa conţinut versus formă. La extremele fiecăreia din cele două 
dimensiuni diferenţele ar putea fi desprinse cu uşurinţă, însă fiind o clasificare mai 
mult orientativ-teoretică, posibilităţile de lectură ale documentelor de istorie orală 
reprezintă mai degrabă puncte mediane pe traiectoriile implicate de aceste două 
coordonate.   

                                                 
15 Ioana Ruxandra Fruntelată, Efectul relaţiei dintre cercetător şi subiect asupra textului folcloric, în 

„Revista de etnografie şi folclor”, tom 43, nr. 3/1998, p. 225. 
16 Ibidem, p. 227. 
17 Idem. 
18 Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach, Tamar Zilber, op. cit., p. 25. 
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Prima coordonată se referă la segmentul supus analizei, fie că este vorba 
despre o conversaţie de sine stătătoare, despre o secţiune decupată dintr-un text mai 
amplu sau de naraţiunea ca întreg. S-au făcut comparaţii în acest sens cu 
„categorizarea”, respectiv „contextualizarea”19. Din perspectiva categorizării, aşa 
cum apare ea în analiza de conţinut clasică, povestea originală e disecată, urmând 
ca secţiunile sau cuvintele disparate care aparţin unei anumite categorii să fie 
selectate, fie din întreaga poveste, fie din mai multe poveşti aparţinând unor 
naratori diferiţi. Dimpotrivă, în abordarea holistă, povestea vieţii unei persoane este 
luată ca întreg, secţiunile textului fiind interpretate numai în contextul celorlalte 
părţi narative. Categorizarea poate fi utilizată atunci când cercetătorul este preocupat 
în principal de o problemă sau de un fenomen anume, în vreme ce abordarea holistă e 
preferată atunci când interesul studiului vizează persoana ca întreg.  

A doua dimensiune, şi anume distincţia dintre formă şi conţinut, se referă la 
dihotomia tradiţională ce apare în lectura literară a textelor. Unele lecturi se 
concentrează participanţilor la eveniment şi aşa mai departe, toate acestea vizând 
perspectiva naratorului. O altă abordare, orientată tot spre conţinut, are ca deziderat 
facilitarea accesului la conţinutul implicit al poveştii, punându-şi problema 
înţelesului adânc al relatării sau al unui anumit fragment al său. La cealaltă extremă 
a spectrului, anumite lecturi ignoră conţinutul poveştii vieţii, referindu-se în 
exclusivitate la forma sa: structura intrigii, secvenţialitatea evenimentelor, relaţia 
lor cu axa temporală, complexitatea şi coerenţa lor, sentimentele evocate de 
povestea în cauză, stilul narării, alegerea metaforelor sau a cuvintelor etc.  

Din îmbinarea celor două coordonate, rezultă un model cu patru secţiuni, 
reprezentând patru moduri de lectură narativă: abordare holistă a conţinutului, 
abordare holistă a formei, abordare a categoriilor de conţinut, abordare a 
categoriilor formei.  

Abordarea holistă a conţinutului presupune utilizarea întregii poveşti a vieţii 
unui individ şi se concentrează asupra cercetării detaliate a acesteia. Când 
utilizează fragmente separate ale poveştii, cercetătorul analizează înţelesul părţii în 
lumina sensului celorlalte părţi ale naraţiunii sau în contextul poveştii ca întreg.  

Abordarea holistă a formei îşi găseşte expresia cea mai clară în cadrul 
demersurilor de urmărire a intrigilor sau a structurilor unor naraţiuni autobiografice 
complete. De pildă, cum evoluează povestea, ascendent, apropiindu-se de 
momentul prezent din viaţa naratorului sau coboară spre perioade ori situaţii 
anterioare, mai favorabile decât în prezent. Cercetătorul poate căuta punctul 
nevralgic sau culminant care aruncă o anumită lumină asupra întregii evoluţii. 

Abordarea categoriilor de conţinut este mai cunoscută sub numele de 
„analiză de conţinut”. Se definesc categoriile subiectelor studiate, se extrag 
secvenţe de relatare separate, se clasifică şi apoi se încadrează în 
categoriile/grupurile definite. În aceste cazuri, analiza cantitativă a naraţiunilor este 

                                                 
19 Ibidem, p. 25 
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destul de răspândită. Categoriile pot fi restrânse (evenimente punctuale) sau, 
dimpotrivă, mai largi (toate secţiunile care se referă la evenimente dintr-o anumită 
categorie – politice, sociale, culturale etc.). 

Abordarea categoriilor formei se referă la caracteristicile subtile, stilistice 
sau lingvistice, ale anumitor părţi ale naraţiunii.  

Fiecare dintre cele patru moduri de analiză implică un anumit tip de subiecte 
de cercetare, se referă la categorii de texte distincte şi prezintă relevanţă sporită 
pentru grupuri socio-culturale de dimensiuni diferite.  

Metoda istoriei orale se dovedeşte astfel a fi potrivită în unele situaţii, 
îmbunătăţită prin alăturarea unor alte metode şi tehnici, sau total inadecvată 
fragmentului de realitate socio-culturală supusă investigaţiei. Totodată lectura şi 
interpretarea  documentelor rezultate în urma unei cercetări ce au avut ca bază 
istoria orală se pot realiza în multiple modalităţi, pentru că „procesele de analiză, 
evaluare şi interpretare nu sunt nici finale, nici mecanice. Ele sunt întotdeauna 
emergente, prea puţin predictibile şi nedeterminate”20.  

Provocările contemporane ale folcloristicii deschid noi perspective atât în 
ceea ce priveşte extinderea câmpului de cercetări, cazul cercetărilor desfăşurate în 
mediul urban fiind elocvente, cât şi referitoare la rafinarea metodologiei, 
redefinirea anumitor concepte şi teorii, în contextul relaţiilor interdisciplinare 
dintre ştiinţele sociale şi umaniste. Fundamentele folcloristicii demonstrează 
validitatea intuiţiilor sale şi ale dezvoltărilor sale ulterioare, deschiderile sale 
teoretice spre fenomenele culturii orale, precum şi responsabilitatea sa în faţa 
provocărilor pe care le ridică problema conservării patrimoniului imaterial, toate 
acestea contribuind la păstrarea identităţii sale disciplinare.  

 
ANEXA 1: 

Istorie orala – Comunitatea Elenă din Craiova 
A.  
1. Nume si prenume: TOMESCU ZOE 
2. Vârsta: 70 de ani  
3. Data naşterii: 1943 
4. Locul de munca: Fabrica de confecţii Craiova 
5. Pensionat in anul 1998 

„Mă aflu în Craiova de două generaţii, eu  şi mama mea am migrat din Grecia.  A fi 
grec în România este ceva deosebit .Eu, de exemplu, urăsc minciuna, îmi place să fiu 
cinstită, grecii sunt muncitori, sunt veseli. 

Când m-am născut eu în Grecia situaţia era foarte fremătătoare. Începea războiul 
mare (Al Doilea Război Mondial), apoi, la noi, războiul civil şi era vai de lume, era foarte 
rău. Am venit în România când eram mic copil, atuncia aşa se spunea, cu Crucea Roşie, că 
nu se putea trăi, se trăgea, se bombarda, casele ni le-au ars, si ne-au luat. Am călătorit prin 

                                                 
20 Denzin, N. K., Lincoln, Y.S. (eds.), Handbook of qualitative research, Sage, Newbury Park, 

C.A., 1994, p. 479. 
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Albania, Serbia, si când am ajuns la Oradea, am fost foarte bine primiţi. Era colonie şi erau 
numai copii greci. Nu am păstrat legătura cu nici unul din copii, unii s-au întors în Grecia, 
unii s-au dus pe unde aveau părinţii, eu am venit la Craiova  pentru că era mama mea aicia. 
Ne-au primit foarte bine românii. 

Tradiţiile le respectăm ca şi aici, la români, sărbătorim Paştele, Crăciunul, Anul Nou.  
Am un nepot care este student la ISE, pentru el imi doresc o viaţă mai buna.” 

 
B.  
1. Nume şi prenume : RADU ELENA (ELENI), numele de fată era Ţiuţiu/Ciuciu 
2. Vârsta : 77 de ani 
3. Data naşterii : 1937 
4. Locul de muncă : Electroputere Craiova 

„Numele meu de fată este deosebit. Eu unde fac parte era un munte, era un sat de 
vlahi. În partea asta a muntelui , a Epirului erau mulţi vlahi. Numele meu era Ţiuţiu, când 
am venit în România am păstrat numele de Ciuciu. Când m-am căsătorit am luat numele de 
Radu, Radu Eleni,  m-am căsătorit cu un român.  

Am plecat din Grecia în 1949, parcă pe 20 aprilie, nu mai ţiu minte chiar aşa bine 
data… Am fost cinci surori la părinţi, eu eram a doua din surori şi celelalte erau mai mici. 
Şi a venit cineva din comuna, de acolo, şi i-a spus lu’ tata, ai cinci copii şi doi trebuie să-i 
dai neapărat, obligatoriu. Oamenii de la ţară, vedeţi dumneavoastră, erau şi puţin speriaţi, 
oamenii nu erau ca acuma, vă vadă lumea, să citească, să vadă televizoare, să vadă viaţa 
care era. N-avea de unde să vadă. Nu  ştiam decât pădure, muncă şi venit acasă, în familie. 
Atâta ştiam. Şi tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, şi pe mama mea, a zis Decât să ne 
pedepsească şi pe noi, lasă două fete  să le dau.” Că ne-a spus… nu ne-a spus că ne ia şi nu 
ne mai aduce…ne-a spus că ne ia şi după trei luni de zile ne aduce. (Plânge) Nici acuma nu 
pot să mă abţin când mi-aduc aminte cu ce durere ne-am despărţit de părinţi, de bunici, câte 
urlete, încercam să ne atârnăm de gât să nu ne putem despărţi în halul în care ne-am 
despărţit. Totuşi aşa am crezut, cî trei luni de zile or să treacă şi o să ne trimită înapoi  acasă 
la părinţi. Un unchi de-al lui tat-al meu a zis : O să vă îmbolnăviţi şi o să îmbolnăviţi şi 
copiii, nu vă jeliţi atâta, că copiii nu pleacă cu inima deschisă unde pleacă . Bine, am 
plecat  în ziua în care am plecat, pe la ora 6 ne-a luat ca să avem drum… pe la graniţa cu 
Albania, Epirul e la graniţa cu Albania. În ziua aceea ne-a condus părinte în mijloc de drum 
până am dormit într-o comună cu caii de-acasă pe care i-am avut noi, că am avut cai, 
măgari, am avut animale de felul ăsta. În noaptea aceasta am dormit la nişte familii de 
greci, i-au anunţat, uite au venit nişte copii din comuna Langara, de unde eram eu,  zice, şi 
trebuie să-i înnoptăm să stea într-o familie, să doarmă acolo. Au venit nişte oameni şi ne-a 
lua. Eu  şi cu surioara mea de 6 ani, copil mic de şase anişori, ce să ştie? Numai de mânuţă 
am stat. Am dormit acolo şi a doua zi pe cai, pe părinţi i-a întors de la mijlocul drumului. 
Noi am avut şi noi nişte mâncărică la noi, cam cu ce ne-au dat părinţii, cu brânzică... cu ce 
are părintele acasă să-şi pornească copilul.  

Acuma când am ajuns în graniţa la Albania, ne-a spus: Tot ce aveţi aruncaţi aicea, că 
vă aşteaptă cu masă caldă, şi vă aşteaptă la o colonie şi nu aveţi nevoie să aveţi bagaj la 
dumneavoastră şi să aveţi mâncare. N-a fost aşa, ne-am dat seama. Copiii noi, am ajuns în 
graniţă la Albania,  am trecut în Albania, la oraşul Coriţa, chiar aproape de graniţa unde 
suntem noi. Am înnoptat acolo, am aşteptat să ne aducă ceva, am aşteptat nişte familii să 
vină să ne aducă ceva... nimic nu ne-au adus. Noi, care eram mai măricei mai înghiţeam 
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otrava şi necazul , dar cei mici ţipau Dă-mi să mănânc, dă mânca, dă o bucată de pâine... 
nimic... Până la urmă au venit şi ne-au adus o ceşcuţă mică de lapte... Ce să mănânci, copil 
nemâncat? Eu n-am băut, i-am dat surorii mele mai mici (Plânge). Zice: Nu mai ai să-mi 
dai ?... De unde, scumpa mea, nu mai am… Dacă era, nu beam şi eu, nu am … Păi, nu m-
am săturat… Păi nu te-ai săturat, ce să facem ? Asta e....Am stat acolo, în Coriţa, vreo 
două luni de zile, ne-a repartizat în nişte familii, nişte familii de albanezi. Erau nişte familii 
care ştiau şi ceva greceşte, erau altele nu prea. Eu cu surioara mea … toată lumea fugea , că 
ăla nu e îmbract bine, că ălă e ţigan…eu nu m-am gândit că este bine.. numai să ajung la o 
familie, să-i dau să mănânce ceva. Intr-adevăr am ajuns la o familie de ţigani, nişte oameni 
cumsecade, Doamne, fiecare cu naţia lui, cu suf letul lui. Am ajuns la familia asta care avea 
trei copii, şi cu doi, ne-a făcut cinci. Acuma noi ne-am aşteptat ca şi statul să dea ceva, că 
erau şi ăia săraci. Ne-a făcut  femeia aia o mâncare, nu mai ţiu minte, o ciorbă, o mâncare şi 
ne-a pus acolo la cinci copii să mâncăm. Ei nu au mâncat săracii. Au zis să mănânce copiii 
şi ce rămâne să mănânce şi ei. Am stat o zi, am stat două… Au început să ne aducă câte o 
sticlă de lapte, câte o jumătate de pâine … Şi am stat vreo lună de zile.După aceea a venit 
ordin să nu mai rămânem acolo, că venea o altă serie de copii…  

Ne-a dus la Vlona, tot în Albania. Acolo la Vlona, ne-a făcut un cămin de copii greci 
care erau cu sutele  de copii, cu dormitoare, cu clase, că începusem să învăţăm şi limba 
albaneză ca să nu stăm aşa, copiii trebuie să înveţe şi ei… Învăţam limba albaneză şi 
începusem deja să mişcăm… Am stat nouă luni de zile la căminul ăsta. După ce am stat la 
căminul ăsta, vezi, nu eram nişte copii îngijiţi, spălaţi, îmbrăcaţi, schimbaţi … Copii cu 
sutele, cu râie, cu păduchi, cu diaree, cu dezinterie… Eu mă gândesc acum, la vârsta 
aceasta, nu erau nici ei o ţară dezvoltată care să poată să ne înrijească, să ne creeze nişte 
condiţii. Erau şi ei o ţară mică, era şi o ţară săracă… Ce domnea  la ei – măslina, ulei de 
măsline şi vinete. Noi, copii de ţară, nu prea le aveam cu vinete şi cu chestii din astea, 
pentru că la munte, de unde  venisem noi, nu se făceau vinete. Au început să ne facă 
mâncare cu praz. Prazul îl mâncam şi cu o bucăţică de mămăligă atâta… Gândeşte-te, lamii  
de copii să faci o mămăligă atât de mare… era numai faţa şi la mijloc mălai, ce era să facă 
oamenii ăia ? O mâncam şi aşa, că dacă nu era de ales, o mâncam şi aşa… Am stat aici 
nouă luni, începusem să învăţăm şi albaneza, a fost bine, a trecut…  

După nouă luni de zile, în Grecia s-o făcut situaţia şi mai grea, a început să ia foc 
Grecia , cu războaiele astea  era şi mai rău. Noi am crezut că acuma ne ia şi ne trimit acasă, 
la părinţii noştri. Eu care eram mai mare, am trimis o scrisoare bucuroasă, Tată şi mamă, să 
ştiţi că venim acasă , că ne întâlnim, că destul am stat, că nouă luni de zile şi nu ştiu ce… 
Şi, pauză, nimic … nu ne-a trimis. Ne-au băgat în maşini închise, exact cum se poate la 
aprozare, aţi vazut cum încarcă maşinile cum mâncare şi o duce la piaţă… Ăştia mai mici 
nu ştia, noi mai măricei, nici noi, dar am zis : Domne, unde ne duceţi ? că noi pe unde 
ştiam, ştiam puţin geografia, ştiam drumul de întoarcere spre Grecia. Dar pe  noi nu ne 
întorcea, pe noi ne înainta ca să venim încoace la România. Am venit pe drumul ăsta mare 
aşa, că ăsta era drumul,  că schimbarăm drumurile, vezi, atunci era şi sistemul politicii de 
felul ăsta. Asta era organizat de la o ţară în ţară, ca să poată să ne scape, dar au fost şi  
oameni care ne vroiau rău, să ne arunce, să ne omoare… Erau şi din ăştia.  O maşină cu 
copii, cică a venit pe un drum de ţară, că a vrut să ne arunce de acolo să ne facă praf, şi altul 
din spate l-a fluierat, ce faci ?L-a dat jos pe ăla, nu l-a mai lăsat să conducă maşina. Şi-a dat 
seama că ăla era un spion care vroia să ne omoare. L-a dat jos, şi am ajuns în Iugoslavia. În 
Iugoslavia era Tito, care era împotriva grecilor, care s-a prefăcut prieten cu conducerea 
Greciei, şi până la urmă era împotrivă. Ne-a ţinut închiş într-un grajd. Probabil că nu era 



Aspecte narative ale documentelor de istorie orală 151 

sigur de drum, nu ştim de ce ne-a ţinut acolo. Vă daţi seama, copii leşinaţi, copii bolnavi, 
copii… ce să mai vorbim, dacă vorbeşti de copil şi nu este situaţia bună, nu este bine, nu se 
simte bine copilul. Noaptea ne-a luat, tot aşa nişte maşini mari, mari, marişi ne-a luat ca să 
mergem în România.  

Din copiii care am fost în Albania la Vlona, care am fost mii de copii în colonia aia, 
ne-a împărţit , ne-a trimis mergem în Polonia, în Ungaria, în România, şi în Rusia ! şi în 
Rusia, din copiii care am fost acolo a trebuit fiecare… cam cât a cerut, ce posibilitate a 
avut. Când am ajuns  în România, am venit la Arad. Ţiu minte (Plânge) Aşa mi-a  sărit 
sufletul, am zis, Doamne, poate aicia o să trăim bine. L-a Arad au venit asistenţii, doctorii, 
militarii, tot felul de oameni să ne aducă câte puţin de apă, că ştia că suntem leşinaţi, câte o 
linguriţă de apă şi un sendviş. Şi erau şi nişte profesoare care ştiau limba greacă, şi 
spuneau : Copii, nu vă lăcomiţi avem mâncare destulă, avem apă destulă,nu mai sunteţi 
deshidrataţi şi nu vă lăcomiţi că o să vă îmbolnăviţi. De la Arad până la Sinaia am venit în 
tren, când am ajuns la gară la Sinaia nu am mai putut să ne dăm jos cu picioarele. O armată 
întreagă a venit şi ne-a dat în braţe jos, armata, militarii au venit şi ne-au dat în braţe jos. 
Ne-a băgat în duş la baie, ne-au făcut baie, ne-a aruncat toate hăinuţele care erau pe noi şi 
ne-au îmbrăcat cu uniforme toţi, cu cămăşuţe, cu pantofiori şi ne-a suit la Casa de Odihnă 
care este Sinaia acuma, vreo două luni de zile am făcut tratament acolo la Sinaia. Dar să 
revenim, când a început cu controale, cu tratamente, cu una cu alta,  pe urmă a început să ne 
ducă la şcoală, după vârste, nu după ce ştiam, că de ştiut nu eram niciunul perfect ca să 
avem clasa pe care trebuia să o avem. Ne-au trimis şi ne-au adus şi profesori de limba 
greacă, pentru a putea învăţa limba română, ne-au adus şi profesori de limba greacă, ce ne 
spuneau: Litera asta se pronunţă aşa… A fost greu ! Foarte greu pentru noi să învăţăm 
limba română, extraordinar de greu. Cu încetul am început. Dar şi noi, vezi copii, puţin 
înapoiaţi Nu pot eu să învăţ asta, Doamne fereşte, n-am să învăţ eu ! Ni se spunea în limba 
greacă : Să aveţi răbdare, copii, să vedeţi că o să învăţaţi, o să vedeţi că o să puteţi şi voi 
să ţineţi cuvântare cum ţinem şi noi în limba română…Noi, nuu… Noi nu credeam că vom 
ajunge să învăţăm.Totuşi cu gândul că noi plecăm înapoi în Grecia, noi asta ne era gândul. 
Nouă nu ne trebuie limba română că noi stăteam ce stăteam şi iarăşi : Când ne duceţi 
acasă ? Când ne duceţi la părinţi ? De la Albania, io când am venit la Sinaia, ne dădea, ne 
dădea de la Crucea Roşie plicuri cu timbre şi cu ce să scriu. Crucea Roşie a fost tată şi 
mamă pentru noi. Când n-aveam pantofiori, la toţi,  schimbare. Când n-aveam hăinuţe, la 
fel. Educatoare, profesoare se purtau foarte frumos cu noi.  

Am stat la Sinaia până în …, din ’49 până în ’52. Ne-au luat după cum ne descurcam 
la şcoală şi m-a trimis la Şcoala de Farmaciste « Pitar Moş » la Bucureşti şi am stat acolo 
un an de zile, toată vara am învăţat la farmacie acolo, ca să pot să continui să fiu farmacistă. 
Şi a apărut şcoala profesională de CFR pentru Griviţa Roşie. Acolo au venit nişte fetiţe cu 
care am copilărit eu, din comuna mea, acolo la farmacie eram singură. Erau nişte fete 
macedonence, nişte fete din altă parte, nu ne cunoşteam, eram grecoaice dar nu ne 
cunoşteam. Eu când am văzut aşa (Plânge), când am văzut fetele ăştea care erau din 
comuna mea şi eram şi puţin rudă cu ele, am leşinat, am zis că le-am văzut pe tatăl meu şi 
pe mama mea. Am mers la directoare şi am zis: Eu nu rămân la şcoala asta, eu mă duc la 
CFR. Iar femeia nu mi-a vrut răul, mi-a spus: Eleni, tu eşti fată bună şi o să vezi tu că în 
viată o să-ţi trebuiască farmacia asta care o faci tu ! Am zis Nu, nu-mi trebuie, eu o să mă 
duc la şcoala profesională la  CFR. Aşa am făcut. N-a putut să se înţeleagă cu mine. Dacă 
pe altcineva nu am avut şi când le-am văzut pee le, mi s-a frânt sufletul din mine. Zice: 
Treaba ta! A venit o doamnă care răspundea de copiii greci, Mămica îi spuneam noi, că ea, 
săraca, se ocupa de noi. Şi când a venit ea, eu i-am spus – Manulă, mămică, eu o să plec, – 
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Nu, că nu se poate, că aici e bine, şi e şcoala mare! – Eu mor dacă nu plec de-aicea! Cad 
jos din picioare şi mor!Zice: Dacă tu chiar crezi că nu poţi să suporţi, n-avem decât să te 
trimitem la profesională! M-am dus la profesională şi am făcut trei ani, Şcoala Profesională 
de CFR pentru Griviţa Roşie.  

Am terminat şcoala, n-a putut să ne trimită pe toţi copiii în acelaşi loc, a trimis la 
Oradea, la Brăila, parcă şi la Galaţi, şi a trimis şi la Craiova, am fost vreo 12 fetiţe când am 
venit aiceaşa. După aceea n-am rămas aşa, pe una a luat-o maică-sa că era în Cehoslovacia. 
Grecia nu a mai putut să ne ia înapoi părinţii. S-au dus acolo părinţii şi au cerut : Daţi-ne 
copiii înapoi ! Ce faceţi cu ei ? Ce faceti cu copiii noştri ? A fost imposibil, că aici era alta 
politica, colo era alta politica, a fost imposibil. Dar asta care a fost în Rusia, Polonia, 
Cehoslovacia au fost părinţii fugiţi după război, pe ăştia i-au primit părinţii înapoi, dar pe 
noi, nu.  

Am terminat şcoala profesională, am venit aicea şi am lucrat la Electroputere vreo 30 
de ani de zile. La bobinaj, am făcut toate meseriile. Erau începuturile fabricii. Am ieşit la 
pensie de-acolo. Sunt căsătorită… am fost căsătorită, că mi-a murit soţul, după 32 de ani de 
căsătorie. Am doi copii, un băieţel – e doctor la Slatina, medic legist, şi am o fetiţă care este 
asistentă principal aici, la spitalul de copii. Să de-a Dumnezeu să trăiască toţi copiii lumii şi 
să trăiască şi ai mei. Şi un nepot care îl am, e anul V la medicină. Amândoi copiii au câte un 
băiat. Şi celălalt băiat care este al băiatului este psiholog, e la Sibiu, e ultimul an, doctor 
psiholog. 

Grecii cu românii s-au înţeles întotdeauna bine, cum m-am înţeles şi eu cu soţul meu, 
şi cele care ne-am căsătorit cu români am avut o viaţă fericită, de înţeles. De sărbători – 
veseli, cu copiii, cu nepoţi, cu socri, cu cuscri, cu toţii ne-am întâlnit, ne-am veselit, am 
mâncat, am spus glume, nu am ţinut cont că suntem o naţie aşa sau o naţie aşa. Si acuma cu 
cuscrii mei, cu părinţii nurorii mele, de câteori, eu mai zic şi o glumiţă aşa, şi mă întreabă, 
şi acolo în Grecia faci aşa, şi acolo,păi, nu e tot lume ? 

Pregătim de sărbatori Vasilopita – Plăcinta lui Vasile, aici în România nu ştiu dacă se 
face, în Grecia se face. In plăcinta asta se pune o, aşa se zice, dar dacă nu ai…, se pune un 
ban de aur, cine găseşte banul ăsta e om norocos. Se pune o viţa, care prevesteşte că va avea 
vin mult . Şi ăsta e un obicei care se respectă, copiii cu părinţii trebuie să se întâlnească , la 
Vasilopita se întâlnesc toate rudele, verişori, nepoţi … Se sărbătoreşte pe 1 ianuarie, de 
Sfântul Vasile. Şi Vasilopita se face după cum este obiceiul, nu în toate comunele se face 
aşa, la unele se face ca o cocă de cozonac, la unii se face plăcintă, plăcintă cu foi, ia 
umplutura se face cu brânză dulce şi gustoasă, cu puţină smântână, cu puţin griş ca să se 
strângă acolo bine. Aicia nu se fac plăcinte mici , dar noi dacă am fost copii mulţi şi ne-am 
adunat, aveam tapsitarse zice, tapsisa îi zice pe greceşte, o tavă de-aia mare, mare. Mama 
mea, săraca de ea, de-abia putea să întindă foile şi punea la foi, 20-30 de foi, turna brânză 
proaspătă şi cu smântână. O bucăţică mică dacă luai, nu-ţi mai trebuia altceva, că era 
consistentă.  

Iaurtul care se face zazichi/ţaţichi în Grecia, e aproape smântână la noi. Se pune 
castravecior, usturoi, se stoarce bine, bine se amestecă cu iaurţel acolo,se pune şi un pic de 
oţet ca să nu fie greţoasă, cu un pic de ulei de masline. Uleiul de masline din Grecia nu 
lipseşte. Orice gateala se face numai cu ulei de măsline. Numai dacă prăjeşte ceva, nu se 
foloseşte ulei de măsline, dar de gătit numai uleiul de măsline. 

Existau familii de greci în Craiova, era Papanicolau care a fost aici. Copiii au studiat 
la facultate de ingineri, au fost ingineri şi în România şi în Grecia, la Ianina. Soţia a fost 
doctor ginecolog la Electroputere, iar acum este la Ianina. Eram  şi puţin rudă cu ei. M-am 
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întâlnit cu ei la Ianina că din partea asta sunt şi eu, şi mi-au zis: Hai, mă, Leni, mă, ce mai 
faci, mă? Vino, mă, şi tu, că toată lumea a  venit! Eu acuma ce să zic: Am familie acolo, am 
copii. Eu m-aş fi dus când a dat drumu’, dar era băiatul student şi fata la liceu. Când au 
venit de au făcut nişte locomotive de la Salonic la Electroputere Craiova, era un domn, 
oameni serioşi, şi a văzut că ştiu greceşte şi am vorbit cu ei în greceşte cam ce trebuia să 
traduc un pic şi m-a întrebat omu’: Da, dumneata, ce faci aici, fetiţo? Zic: Eu sunt 
căsătorită aiciaşa; - Şi ai familie? – Am familie, am zis dânsul este soţul meu, soţul meu era 
maistru şi el acolo (la Electroputere) – Se vede băiat bun, trăieşti bine cu el, - Da, trăiesc 
bine, – Ai copii? I-am spus că e băiatul la facultate. – Atunci stai să-şi termine copiii 
studiile şi du-te în Grecia că ai să trăieşti domneşte, mi-a zis. I-am zis:   

– Nu cred că am să pot, că şi copiii, când termină trebuie să aibă şi ei un viitor, nu? 
– Dar cel puţin în vizită, să nu pierzi şi să vii. – În vizită, zic, am să viu! 

 Îi sfătuiesc pe tineri să înveţe carte multă, să nu apuce pe drumuri greşite. Am ştiut 
să-mi ţin copiii şi nepoţii pe lângă mine, să înveţe, asta este, viaţa şi cinstea este să înveţi, 
dacă înveţi, nimeni nu poate să-ţi ia pâinea şi locul tău. Băiatul meu zice: – Mama, îmi aduc 
aminte şi acuma. Mă uitam la mânuţele lui când veneam de la serviciu şi ziceam: Mănuţele 
tale spun carte, mami! 
 
C. 

1. Nume si prenume: COSTAS IVANILIS 
2. Vârsta: 82 de ani  
3. Data naşterii: 29 martie 1931  
4. Pensionat: 1996 

„Sunt Preşedinte de onoare al comunităţii şi fondatorul comunităţii, eu am înfiinţat 
această comunitate în 1991. Sunt în Craiova din anul 1953.  

Sunt născut în Grecia, într-o comună, din părinţi ţărani, comuna Metaxadex se 
numeşte, Mătăsari tradus. Acolo am urmat clasele elementare, de la clasa I până în clasa a 
VI, în aceeaşi comună. După ce am terminat clasa a VI-a, fiind elevul cel mai bun, dar din 
ţărani mijlocaşi, am fost promovat, de către primar şi de către învăţătorul meu,  de a merge 
mai departe la gimnaziu, pe acele vremuri erau gimnazii nu erau licee într-un oraş 
Didimotihon. Distanţa din comuna mea până acolo era 20 km şi mergeam pe jos, făceam 
trei ore, dar aveam şi o gazdă, veneam sâmbăta şi duminica acasă.  

În anul 1947 am fost arestat la vârsta de 15 ani, de către securitatea regală capitalistă şi 
băgat în puşcăriepentru că părinţii mei erau oameni de stângă, adică socialişti, fapt care a 
întrerupt pentru 6 luni de zile gimnaziu. Acolo am fost torturat, bătut, pentru că părinţii mei 
aveau vederi de stângă. Închipuiţi-vă, copiii sub 18 ani nu puteau fi judecaţi şi nici nu aveau 
idei proprii şi nu erau vinovaţi de concepţiile părinţilor. Dar, totuşi, societatea aceea 
capitalistă nu ţinea cont de acest lucru şi tortura minori, chipurile că şi ei urmează ideile 
părinţilor. În 1948, precizez că nu ne dădeau nici mâncare, venea mama de la 28 de km 
călare pe un catâr şi îmi aducea mâncare.  

În ’48 au venit partizanii, începuse războiul civil datorită acestor măsuri drastice care 
erau luate de guvernul de atunci, sub tutela şi conducerea englezilor, că eram ocupaţi de 
englezi. O parte din popor, cu vederi de stânga s-au răsculat, au format grupări de partizani 
de eliberare de sub jugul britanic, al englezilor. Partizanii au venit şi au înconjurat acest 
oraş, Didimotico şi ne-a eliberat pe noi. Eram în clasa a III-a de gimnaziu, clasa a IX-a în 
sistemul de acum, şi s-au întrerupt cursurile. Nu am apucat să fac patru ani de gimnaziu. 
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Ne-au eliberat şi în felul acesta ne-au luat partizanii în munţi pentru că aviaţia engleză 
venea şi bombarda satele. În timpul ăsta foarte mulţi oameni au plecat din sate, au emigrat, 
au intrat ori înAlbania, ori Ungaria, ori în Serbia, ca să scape de bombardamentele 
englezilor. Eu am fost luat din sat de către partizani şi ne-a dus la un cantonament, la o bază 
militară de antrenamente. După un an de şcoală de antrenamente ne-a înrolat pe unităţile de 
partizani ce luptau împotriva ocupanţilor. Condiţiile erau foarte aspre şi foarte grele. 
Dormeam în munţi, mâncam rădăcini, mâncam cartofi cruzi că nu aveam voie să facem foc, 
pentru că ne puteau descoperi şi ne bombarda. Dormeam pe zăpadă cu muniţie de 6-7 kg pe 
spinare şi luptam împotriva ocupanţilor britanici, pentru eliberarea Greciei.  

În data de 16 mai, mi-aduc aminte a fost o luptă foarte crâncenă între forţele 
democratice de partizani, de armată populară, se transformase în armată populară de 
eliberare, am căzut rănit la mâna dreaptă şi după ce m-am recuperat de pe linia de front, m-
au transportat partizanii la graniţă cu Serbia, fiind rănit şi cu mâna dreaptă ruptă în două. În 
a doua zi am trecut graniţa şi am intrat în Serbia, Iugoslavia pe atunci, nu era destrămată 
cum e acuma, unde am fost internat într-un spital lângă Scopia, acolo trebuia să fiu operat, 
să mi se scoată o schijă din mâna dreaptă, dar nemaiavând mijloace necesare pentru această 
operaţie, trebuia să mă trimită în altă parte. M-am trezit după trei zile într-un tren de marfă 
plin de animale, printre animale, eram noi, răniţii, şi transportaţi în Bulgaria. Şi atuncia 
trebuia să ia măsuri de securitate împotriva noastră şi trebuia să fim camuflaţi, că altfel, era 
pericol să vină duşmanii noştri să ne arunce în aer cu tren cu tot. La 19 noiembrie m-am 
trezit la Sofia, într-un spital, pentru a fi operat. Acolo am stat 18 zile, dar nici aici nu aveau 
posibilitatea de a mă opera, pentru că rana era gravă, schija era oprită în os şi necesita o 
intervenţie deosebită din specialişti chirurgi de prim rang. Ca atare, trebuia să fiu 
transportat în altă parte, nu ştiam nici noi unde, ni s-a spus că mâine plecam într-o direcţie 
necunoscută. Aşa ne-a băgat în vagoane, vagoane bune, sanitare, unde era confort sanitar, 
cu toate măsurile de igienă, cu echipaj mediacl şi cu tot ce trebuia să fie îngrijiţi nişte răniţi 
scăpaţi de moarte de pe front. A doua zi ne-am pomenit la Giurgiu, nu ştiam, am trecut 
Dunărea şi eram la Giurgiu. În acelaşi timp, cât a staţionat trenul la Giurgiu noi, care 
puteam să ne ridicăm, eram mai mulţi răniţi, de ordinul sutelor de răniţi, unii s-au ridicat şi 
ne-am sprijinit de fereastra vagonului şi am văzut o femeie, o româncă, scotea apă dintr-o 
fântână. Nouă ne era sete, într-adevăr şi ea s-a apropiat de noi şi ne-a zis: Vreţi apă? Şi ne-a 
arătat cana. A fost pentru prima dată când am băut apă românească, ea nu ştia cine suntem 
şi cum suntem. După ce ne-a dat apă a mai venit şi personalul sanitar de ne-a adus apă, dar 
oricum, prima dată când am băut apă românească am băut din fântâna românească.  

De acolo am fost transportaţi la spitalul Elias din Bucureşti. Acolo am stat 15 zile, pe 
12 decembrie ne-a transferat în Cazinou la Sinaia, acolo era spital pentru soldaţii armatei 
populare de eliberare din Grecia. În acest spital am suferit două operaţii, operaţii care m-au 
ajutat să mi se findece rana, iar mâna să îşi ia forma iniţială aşa cum a fost ea înainte de a fi 
rănit. Deci operaţia aicia m-a ajutat să scap de o mare nenorocire, era riscul de a rămâne 
fără mână, să-mi taie mâna. Au venit doctori specialişti ruşi şi ne-au operat. În acest spital 
am stat din 12 decembrie, Crăciunul l-am făcut acolo, un Crăciun foarte bun. Îngrijirea era 
extraordinară, ne lua ca pe copiii mici, închipuiţi-vă la 18 ani. Surorile, personalul medical, 
doctorii erau aşa de buni cu noi, ne lua în braţe (Plânge). Am fost trataţi extraordinar de 
frumos, fapt pentru care nicidată n-am să uit. N-amsă uit ajutorul personalului de acolo şi 
statului român, poporului român, cu câtă dragoste ne-a primit şi ne-a îngrijit. Până a se 
vindec rana au trecut 7 luni, 7 luni am stat acolo, până în august. După ce s-a vindecat bine, 
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ne-a luat de acolo şi ne-au dus la un centru de invalizi de război, Moineasa se numea, lângă 
Arad, acolo am fost cazaţi cam trei luni de zile, până în noiembrie 1949.  

Am fost transferaţi în localitatea Ştefăneşti, la Florica lângă Piteşti, era domeniul 
Brătienilor şi acolo eram cazaţi 3500 de greci şi copii, şi bătrâni, şi toţi. Eram cazaţi în 
barăci, după un an de zile începuseră să se construiacă nişte blocuri, dar cu contribuţia 
grecilor, care erau apţi de muncă, erau vreo 7-8 loturi, care se numeau blocurile grecilor. În 
1952 m-am căsătorit tot cu o colegă de-a mea de arme, tot aşa rănită la picior era. Trebuia 
să se renunţe la colonie, şi toţi grecii am fost repartizaţi în ţară, în diferite oraşe. 

 Noi am avut noroc să fim repartizaţi la Hunedoara, încadraţi la Uzinele Metalurgice 
de la Hunedoara, cazaţi la o distanţă de 23 de km, într-o comună Sânt Andrei se nume, şi 
făceam naveta cu trenu şi mergeam la servici. Am muncit acolo un an şi ceva. De acolo 
trebuia să ne trasnfere în Craiova. Am venit în Craiova, unde s-a născut şi copilul meu, 
răposatul copil pentru că nu-l mai am (Plânge). Aici ne-a încadrat la Uzinele Electroputere, 
era o uzină primitivă atuncia, era a lui Malaxa, din timpulk regimului trecut, înainte de 
socialism. Nu spun comunism pentru că se ştie, comunismul nu se poate realiza, era un 
socialism mai rigid cam al lui Marx şi al lui Engles, era un socialism-marxist cum s-ar 
spune. Uzina asta s-a dezvoltat, aicia eram în jur de 300 de greci, era aproape jumi-juma cu 
românii. Prima fază de începere, şi în această uzină am lucrat până în 1974, din ’63, care s-a 
dezvoltat atât de puternic încât ajuns o bijuterie a Europei, aşa era considerată. Am început 
cu 600 de oameni, şi ajunsesem la 22.000 de oameni. În 1974, fiind bolnav, sănătatea mea 
era cam şubredă şi am ieşit la pensie pe caz de boală, după trei ani de zile m-am reîncadrat 
şi în ’93 am ieşit la pensie definitiv. Copilul meu s-a înecat în 1968, iar prima soţie nu a 
rezistat de dorul copilului, a decedat şi ea după câţiva ani de zile, eu fiind mai puternic, ca 
imunitate, ca zile, nu ştiu ce să spun, să explic fenomenele astea naturale, numai Dumnezeu 
ştie, am reuşit să rezist până în momentul de faţă. Din ’93 am fost pensionar. 

Copilăria mea era foarte grea şi foarte tristă după cum vedeţi, din cauza războiului 
civil impus de puterile occidentale, să ştiţi, era impus, era un război civil impus, numai şi 
numai să ne dezbine, au jucat rolul acela Dezbină şi stăpâneşte! Grecia a fost distrusă şi 
foarte mulţi greci au fost nevoiţi să emigreze şi în România, în Bulgaria, în Rusia, în 
Polonia, în Ungaria,  în foarte multe ţări foste socialiste. Unii au rămas în continuare, alţii  
s-au repatriat în Grecia, eu am rămas în continuare aici. Mă simt foarte bine, am fost foarte 
bine îngrijit, foarte bine primit, sunt foarte multumit de poporul român, am împărtăşit 
condiţii foarte grele după război. În 1953 erau condiţii foarte grele, pentru că ţara trebuia 
reconstruită, şi reconstruită cu eforturi comune. 
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TERMENI GEOGRAFICI „POPULARI” ÎN TOATE REGIUNILE 
ŢĂRII. O ANALIZĂ STATISTICĂ♦• 

Iustina BURCI∗* 

Abstract: The present paper deals with an analysis of regional geographical 
terms, based on the number of ways in which they accumulated. The more known and 
more generally, the greater the chances of being assigned to objects in the 
environment. In this situation there are a number of appellations as vale, viroagă, vad, 
văgăună, vârf, zăvoi etc. On the opposite side we fiind the dialectical terms whose 
semantics is reduced to a single purpose and their area of use in a single village: 
agârnă, blidac, ojoacă etc.   

Keywords: regional geographical terms, statistical analysis, classification, 
frequency. 

 
 

Terminologia entopică cuprinde un inventar impresionant de apelative. Dintre 
acestea, unele reflectă în mod fidel realitatea fizică înconjurătoare (obiectele 
geografice şi caracteristicile lor): albitură1 „loc cretos”, băltinos „loc jos, cu 
mlaştini, smârcuri, păpuriş”, cascadă „cădere de apă zgomotoasă”, clisos „loc cu 
humă”, colnic „deal mic, drum peste deal şi pădure”, dâmbuşor „ridicătură mică de 
pământ, rotunjită sau mai ascuţită”, lăcovişte „lac mai mic, neadânc, grupuri de 
lăculeţe”, mlaştină „loc cu noroi şi mocirlă”, poiană „loc în pădure fără copaci”, 
povârniş „coastă repede, greu de urcat”, sărătură „pământuri sărate”, tarniţă „loc 
mai lăsat de trecere peste munte, care întrerupe creasta munţilor”, trecătoare „vale 
între doi pereţi de stâncă” etc.  

Altele, în schimb, reflectă aceeaşi realitate, filtrată însă prin prisma 
imaginaţiei umane, ca în cazul unor exemple de genul: blid „scobitură rotundă”, 
capelă „vârf înalt care de departe pare o movilă rotundă”, cârpător „teren arabil 
cuprins între răzoare, între haturi”, căuş „scobitură de granit de forma unei linguri 
                                                 

•♦ Articolul face parte din proiectul de cercetare Terminologie geografică populară. Dicţionar 
de sinonime, al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova. 

∗* Cercetător ştiinţific II, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” 
din Craiova, al Academiei Române; iustinaburci@yahoo.com 

1 Toate exemplele din acest articol au fost extrase din: Gheorghe Bolocan, Elena Şodolescu 
Silvestru, Iustina Burci, Ion Toma, Dicţionarul entopic al limbii române, vol. I (A-M), 2009; vol. II 
(N-Z), 2010, Craiova, Editura Universitaria. 
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sau a unei pâlnii”, ceaun „vale hârtopoasă în formă rotundă”, chelie „ridicătură 
stearpă de pe un deal”, cuţât „culme mică şi ascuţită a unei înălţimi”, dinte „vârf de 
piatră ca un dinte ieşit în afară, fără vegetaţie, piatră ascuţită care parcă iese din 
pământ, singuratică”, fulger „vârf foarte înalt, ascuţit ca o ţeapă, inaccesibil, 
ridicături mărunte ascuţite”, furculiţă „ramificaţie a unui munte, deal, a unei ape”, 
guler „fâşie de pământ lungă şi îngustă”, îmbulzitură „coastă în trepte, terasată”, 
lăptic „văgăună, canal de scurgere a apei”, ştirbitură „culme de munte lungă, înaltă 
şi ascuţită, crestată ca şi cum ar avea zimţi”, tigaie „depresiune de teren de formă 
rotunjită”, ulcior „vârtej de apă într-un râu” etc. – ceea ce face ca numărul 
entopicelor să fie îmbogăţit, prin intermediul metaforei, cu foarte multe cuvinte, 
împrumutate din toate domeniile vieţii materiale a oamenilor şi, deopotrivă, din 
viaţa lor spirituală. Dar, terminologia geografică nu este doar locul în care se 
intersectează, din punct de vedere lexical, ştiinţe diferite (geografie, istorie, 
etnografie, dialectologie, zoologie, botanică, anatomie, religie, construcţii etc.), ci 
constituie şi un strat intermediar, între lexicul comun şi cel onomastic, a cărui 
cercetare, în plan diacronic, poate contribui la descoperirea proceselor de formare 
şi dezvoltare a dialectelor şi limbilor.   

În ceea ce priveşte răspândirea, frecvenţa şi bogăţia sensurilor apelativelor 
topice, acestea sunt inegale. Există cuvinte a căror semantică se reduce la un singur 
sens, iar aria de utilizare la un singur sat. Astfel: afârlac „lac pe un bot de deal” 
(Islaz-Tr), agârnă „ridicătură mai mare de pământ, de formă neregulată, în regiuni 
de şes sau de luncă” (Teliu-Bv), blidac „vâlcea adâncă, ascunsă între piscuri, 
prăpăstioasă” (Hăţăgel-Hd), cofan „scobitură de granit de forma unei linguri sau a 
unei pâlnii” (Bolvaşniţa-Cs), dereb „parcelă cu pădure” (Densuş-Hd), huşc 
„pământ ars, nisipos” (Melineşti-Dj), lafa „vale adâncă, ruptură mare” (Ştefan cel 
Mare-Nţ), mezerăsoare „poiană care are păşune la marginea unei ape (unde se 
odihnesc animalele)” (Dijir-Bh), nimezâşte „loc de odihnă pentru vite, locul unde 
stau la umbră şi rumegă” (Fâlfani-Ag), ojoacă „vârf mai ascuţit, rotat, care se vede 
în spatele altui deal” (Colţeşti-Gj), ped „partea de jos a unei coaste” (Ruscova-
Mm), răscolişte „loc larg unde se revarsă apa” (Petrova-Mm) etc. – reprezintă o 
foarte mică parte dintre denumirile care se încadrează în această categorie. De 
regulă, astfel de termeni geografici funcţionează într-un dialect, îi reflectă 
particularităţile şi conţin informaţii despre istoria şi geografia zonei respective. 

La polul opus se situează entopicele cu o largă distribuţie teritorială ori cu o 
paletă semantică variată şi foarte variată. Astfel, termenul câmpie, deşi are un 
singur sens – „loc neted mai puţin întins sau foarte întins” – este cunoscut în toate 
judeţele ţării; cunoscut în toate regiunile este şi entopicul vale, cu deosebirea că, 
„sub umbrela” sa lexicală se regăseşte un număr de 114 definiţii. Aceasta se 
datorează, pe de o parte, faptului că utilizarea aceleiaşi mulţimi de nume comune, 
din care se selectează cele care vor deveni termeni entopici, ca şi obişnuinţele 
asemănătoare de alegere a acestor nume şi condiţiile comune de viaţă social-
economică şi istorică determină repetarea unora dintre ei într-un anumit spaţiu, mai 
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mult sau mai puţin întins2; iar pe de altă parte, se datorează asociaţiilor psihologice 
şi capacităţii creative şi imaginative a oamenilor, care îi pot atribui unui singur 
cuvânt un număr mare de sensuri. 

Pe baza Dicţionarului entopic al limbii române3, în articolul de faţă, ne-am 
propus să prezentăm, din punct de vedere statistic, două tipuri de termeni 
geografici populari: cei a căror prezenţă a fost înregistrată în toate regiunile ţării şi 
cei care, deşi nu au o distribuţie generală pentru niciuna dintre accepţiile cu are 
sunt întâlniţi, au fost învestiţi cu un număr mare şi foarte mare de sensuri. 

Pentru început, am selectat şi am ordonat alfabetic apelativele topice care 
aparţin primei categorii. Ţinând cont însă de faptul că unii termeni cumulează mai 
multe sensuri, clasificarea noastră se va face şi în funcţie de câte dintre acestea se 
bucură de „recunoaştere” la nivel geografic naţional. Prin urmare, clasificarea va 
arăta astfel: 

A. Entopice care au un singur sens, înregistrat în toate judeţele ţării: 
bornă „semnul pus pentru delimitarea pădurilor şi a pământurilor”; butură „restul 
de tulpină, rămas în pământ, după tăierea copacului”; câmpie „loc neted mai puţin 
întins sau foarte întins”; cremenar „loc cu piatră tare cremene”; fasolişte „locul 
cultivat cu fasole”; fânaţ „loc arabil lăsat nelucrat şi pe care cresc fâneţe naturale”; 
gunoişte „loc unde se aruncă gunoaiele”; hodinitoare „loc de popas, de odihnă 
pentru oameni şi animale”; hodoroagă „adâncitură mai largă cu surpături”; jilav 
„(pământ) umed”; mortărie „locul unde se îngroapă animalele moarte”; muscel 
„înălţime potrivită, cu coaste line, despărţită de alta asemănătoare printr-o vale 
largă, cu locuri frumoase şi bune de muncă, sau de păşuni, pometuri (mai multe par 
nişte ondulaţii line ale terenului)”; prisos „porţiune de teren rămasă în plus când s-
au împărţit pământurile”; tomnatic „loc de pe munte unde iarba se păstrează mai 
mult, până mai târziu (loc pentru păşunat)”.  

B. Entopice care au mai multe sensuri4, dintre care:  
a) unul este înregistrat în toate judeţele ţării: 
bătătură (6 sensuri) „loc bătătorit de oameni şi animale”;  
bolovan (3 sensuri) „bucată mare de pământ scoasă de fierul plugului când se 

ară în pământ tare”.  
canton (4 sensuri) „locuinţa pădurarului”;   
cascadă (11 sensuri) „cădere de apă, zgomotoasă”;  
cazane (4 sensuri) „cataracte pe cursul unei ape, locul unde parcă fierbe o apă 

lovindu-se de pietre”;   
căciulă (6 sensuri) „vârf în forma unui acoperiş de casă sau ca pălăria unei 

ciuperci care adăposteşte un loc”;   
                                                 

2 Ion Toma se referea la repetabilitatea toponimelor într-un număr de localităţi ale unui ţinut 
oarecare (în Toponimia Olteniei, Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, 1988, p. 32). 

3 Vezi nota 1. 
4 După fiecare termen în parte vom menţiona, între paranteze, numărul total al sensurilor, iar 

între ghilimele definiţia sau definiţiile consemnate în toate judeţele.  



Iustina Burci 160 

căldare (14 sensuri) „vale hârtopoasă în formă rotundă”;   
cârlig (5 sensuri) „cioc de deal puţin îndoit deasupra văii, acolo unde e o 

curmătură”;   
cetate (8 sensuri) „ridicătură mare de pământ ca o întăritură bine apărată”;   
cioacă (15 sensuri) „vârf ascuţit rotat, care se vede în spatele altui deal”;   
cioată (6 sensuri) „rest de tulpină rămas la rădăcină după tăierea copacului”;  
cioc (10 sensuri) „partea dinainte a vârfului, ascuţită la capăt, sub formă de 

plisc de pasăre”;   
ciot (5 sensuri) „copac uscat, cu crengile rupte de furtună sau arse de foc; rest 

de tulpină, rămas la rădăcină, după tăierea copacului”;   
cişmea (6 sensuri) „izvoare amenajate pentru băut apă sau pentru adăpat (la 

câmp sau în pădure)”;   
claie (6 sensuri) „vârf sub forma unui stog, ca o claie”;   
coadă (12 sensuri) „capătul unei ridicături, partea opusă capului”;   
coamă (19 sensuri) „spinarea boltită a unei înălţimi mai lungi”;   
coborâş (7 sensuri) „coastă care se povârneşte brusc, coastă care coboară 

brusc”;   
coclau (7 sensuri) „vale îngustă, adâncă, cu coaste râpoase greu de umblat”;   
codru (6 sensuri) „suprafaţă acoperită cu vegetaţie, cu copaci de diverse 

soiuri”;   
colibă (9 sensuri) „adăpost făcut de oameni la locurile de muncă, păşuni”;   
colţ (20 de sensuri) „vârf de piatră ca un dinte ieşit în afară, fără vegetaţie; 

piatră ascuţită care parcă iese din pământ, singuratică”;   
copcă (13 sensuri) „gaură făcută în gheaţă sau pământ”;   
covercă (6 sensuri) „adăpost făcut de oameni la locurile de muncă, păşuni”;    
crâng (10 sensuri) „suprafaţă acoperită cu vegetaţie, cu copaci de diverse 

soiuri”;   
creastă (23 de sensuri) „partea cea mai de sus a unui şir de munţi, ascuţită; 

locul de întâlnire a costelor, punctul de despărţire a apelor”;   
cruce (8 sensuri) „locul unde se încrucişează drumurile, potecile”;   
cucui (11 sensuri) „vârf rotund, ridicat mai sus ca altele, ca o umflătură 

înaltă”;  
culme (26 de sensuri) „partea cea mai de sus a unui şir de munţi, ascuţită; 

locul de întâlnire a coastelor, punctul de dispariţie a apelor”;   
cumpănă (3 sensuri) „loc înalt care separă izvorul a două ape (una din ape 

curgând pe un versant, cealaltă pe alt versant)”;  
cunună (5 sensuri) „spinarea (muchia) unei înălţimi care înconjoară locul, ca 

un cerc”;   
curmătură (18 sensuri) „loc mai lăsat la trecere peste munte, care întrerupe 

creasta munţilor”;  
dâmb (24 de sensuri) „ridicătură mică, mai lungă de pământ sau de nisip, 

uneori făcută ca semn între locurile oamenilor”;  
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deal (21 de sensuri) „înălţime mijlocie cu pante uşor de urcat”;   
dos (3 sensuri) „partea nevăzută din spatele dealului”;  
drum (20 de sensuri) „fâşie îngustă de loc, bătătorită, peste câmp sau în 

pădure, pe care se umblă cu carul”;   
faţă (3 sensuri) „faţa expusă la soare a unei coaste, sens notat în toate judeţele 

ţării”;  
făgaş (3 sensuri) „vâlcea lungă, îngustă, adâncă într-o coastă”;   
fântână (5 sensuri) „izvoare amenajate pentru băut apă sau pentru adăpat vitele”; 
grajd (7 sensuri) „adăpostul unde iernează vitele”;   
graniţă (2 sensuri) „limita, frontiera unei ţări”;  
grădină (3 sensuri) „loc în care se cultivă legume”;  
groapă (4 sensuri) „adâncitură de dimensiuni diferite, naală sau făcută de om 

sau o depresiune mică, adâncă, o gaură în malul apei; o vale scurtă adâncă, în 
coastă, o gaură mică în pământ”;  

gură  (8 sensuri) „locul unde un pârâu (râu) se varsă în altă apă”; 
hăţiş (4 sensuri) „loc în pădure cu vegetaţie bogată, deasă, încâlcită, unde nu 

poţi intra”;  
hău (4 sensuri) „prăpastie mare, adâncă, de obicei în munţi”; 
hârtop (4 sensuri) „scobitură în pământ, loc accidentat, cu găuri, vale adâncă 

cu coaste repezi, teren accidentat cu gropi”;   
heleşteu (5 sensuri) „lac cu mlaştini pe margini, cu peşte”;   
humărie (2 sensuri) „loc cu humă”;   
iaz (s.n.) (10 sensuri) „lac format artificial prin oprirea apei curgătoare, prin 

îndiguire sau prin stăvilar”;   
iezer (3 sensuri) „lac cu apă curată, limpede, de obicei în munţi”;   
insulă (3 sensuri) „pământ înconjurat din toate părţile de apă”;   
izlaz (4 sensuri) „loc de păşunat”; 
izvor (2 sensuri) „loc de unde iese apa din pământ, continuu şi formează un 

pârâu, râu”;   
întorsură (2 sensuri) „locul unde apa, drumul, dealul fac un cot foarte 

pronunţat”; 
jgheab (14 sensuri) „izvoare amenajate pentru băut apă sau pentru adăpost”;   
mal (31 de sensuri) „fâşie de pământ în lungul unei ape”;   
matcă (15 sensuri) „partea cea mai de jos a văii, de-a lungul unei ape 

curgătoare”;   
mejdină (13 sensuri) „fâşie de pământ nelucrat între două proprietăţi”;   
mină (8 sensuri) „locul de unde se extrag minerale (cărbune)”;   
mocirlă (20 de sensuri) „loc băltos, cu noroi, mocirlă”;   
moşinoi (3 sensuri) „muşuroi de pământ făcut de cârtiţe, care prezintă galerii 

pe dedesubt”;   
munte (6 sensuri) „înălţime foarte mare cu coaste repezi, prăpăstioase şi 

stâncoase sau mai mici, cu păşuni etc.”;   
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muşuroi (17 sensuri) „muşuroi de pământ făcut de cârtiţe, care prezintă 
galerii pe dedesubt”;   

obârşie (7 sensuri) „locul de unde iese apa din pământ, de unde începe o apă 
curgătoare”; 

ochi (38 de sensuri) „porţiune de apă limpede într-o baltă, mlaştină”;   
ocol (25 de sensuri) „deal îngrădit”; 
ogor (14 sensuri) „teren arabil”;   
ostrov (8 sensuri) „pământ înconjurat din toate părţile de apă”;   
padină (21 de sensuri) „loc neted înconjurat de dealuri sau la poalele unei 

înălţimi care ţine apa”;   
pădure (7 sensuri) „suprafaţă acoperită cu vegetaţie, cu copaci de diverse soiuri”; 
păşune (10 sensuri) „loc de păşunat”;   
pinten (11 sensuri) „partea dinainte ascuţită şi lunguiaţă a unei ridicături”;   
pisc (33 de sensuri) „culme mică şi ascuţită a unei înălţimi”;   
plai (22 de sensuri) „latura înclinată a unei înălţimi, terenul prelungit de la 

poale la vârf pe care se merge la munte”;   
plantaţie (8 sensuri) „pădure tânără (crescută de la sine sau plantată anume)”;   
platou (17 sensuri) „porţiune de teren neted pe o înălţime sau care leagă două 

înălţimi”;  
poală (18 sensuri) „partea de jos a unei înălţimi, a unei coaste”;   
poartă (10 sensuri) „poartă din scânduri sau din nuiele, făcută pentru a opri 

ieşirea din sat”;   
pod (19 sensuri) „porţiune de teren neted pe o înălţime sau care leagă două 

înălţimi”;   
podiş (14 sensuri) „porţiune de teren neted pe o înălţime sau care leagă două 

înălţimi”;   
pogorâş (3 sensuri) „coastă care se povârneşte brusc, coastă care coboară 

brusc”;  
ponor (25 de sensuri) „scobitură naturală, rezultată din alunecarea terenului; 

sub formă rotundă sau semicerc”; 
potmol (16 sensuri) „zonă aluvionară cu solul format din pietriş, nisip, argilă”; 
povârniş (25 de sensuri) „coastă repede, greu de urcat”; 
pripor (19 sensuri) „coastă cu înclinare foarte mare, pe care te poţi lăsa într-o 

vale”;   
prispă (6 sensuri) „platformă mică, îngustă, în lungul coastei”;   
pristos (5 sensuri) „porţiune de teren rămasă în plus când s-a împărţit pământul”; 
prund (27 de sensuri) „loc în formă de unghi, între două ape care se unesc”;   
puţ (14 sensuri) „locul unde se îngroapă animalele moarte”;   
răstoacă (19 sensuri) „loc mai pietros, prin care curge o apă”;   
repeziş (17 sensuri) „coastă repede, greu de urcat”;  
sărătură (21 de sensuri) „pământuri sărate”;   
scară (8 sensuri) „trecere peste culme pe care urci ca pe trepte”;   
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scaun (4 sensuri) „coastă în formă de scaun, cu terasă”;   
sorb (22 de sensuri) „locul prin care apa suptă în pământ”;   
stană (5 sensuri) „bucată de piatră, stâncă mare, proeminentă pe o coastă sau 

plai”; 
sterpiş (4 sensuri) „loc sterp, unde nu creşte nimic”;   
strajă (4 sensuri) „locul mai înalt de lângă sat (sau în sat), unde pe vremuri se 

făcea de pază, strajă”;   
strungă (21 de sensuri) „adăpost pentru ciobani, umbrar”;   
surpătură (35 de sensuri) „locul care se surpă mereu”;   
şes (22 de sensuri) „porţiune de teren neted pe o înălţime sau care leagă două 

înălţimi”;  
şleau (15 sensuri) „drum mai adâncit, urma lăsată de care printr-un loc mai 

moale”;   
şură (7 sensuri) „adăpost (pentru vite, pentru fân)”; (28)  
tăietură (18 sensuri) „locul de unde s-a tăiat pădurea”; (30)  
tăpşan (20 de sensuri) „platformă mică, îngustă, în lungul coastei”; (29)  
tău (25 de sensuri) „crovuri mari şi adânci, cu apă”; (29)  
topilă (10 sensuri) „loc în apă unde se topeşte (murează) cânepa” (32)  
trecătoare (33 de sensuri) „vale între doi pereţi de stâncă”;  (32)  
ţelină (26 de sensuri) „pământ nelucrat, înierbat, tare”; (34)  
ţugui (20 de sensuri) „vârful ascuţit al unei înălţimi”; (30)  
umăr (2 sensuri) „ieşitură mai lungă şi îngustă pe coasta unui munte sau 

deal”; (32) 
vad (75 de sensuri) „loc mai puţin adânc pe unde se poate trece o apă cu 

piciorul sau cu căruţa”; (34)  
vână (22 de sensuri) „firul central al unei ape (loc cu mai multe firicele de 

apă)” (33)  
vârf  (71 de sensuri) „culme mică şi ascuţită a unei înălţimi”; (35)  
vârtej (37 de sensuri) „ridicătură de pământ răsucită, movilă neregulată de 

pământ sau de nisip zburător”; (30)  
vizuină (22 de sensuri) „găurile în care se adăpostesc animalele”; (35)  
zăgaz (23 de sensuri) „întăritură făcută la ţărmul unei ape pentru ca aceasta să 

nu se reverse”;   
b) două sunt înregistrate în toate judeţele ţării: 
canal (17 sensuri) „braţ artificial al unei ape, făcut pentru mori, joagăre, 

irigaţii, pescuit”, „canal care aduce apa dintr-un râu la moară, la grădini pentru udat”; 
cărare (24 de sensuri) „drumuri înguste numai de picior (din câmp, din 

pădure)”, „drumul animalelor din pădure”;   
câmp (12 sensuri) „loc neted mai puţin întins sau foarte întins”, „locul unde 

se cultivă cereale”;   
cheie (15 sensuri) „vale între doi pereţi de stâncă”, „trecătoare îngustă cu 

pereţi înalţi şi stâncoşi, abrupţi”;   
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clin (13 sensuri) „parcelă de pământ, de teren, tăiată în pieziş, fâşie”, „coasta 
unei înălţimi, un loc în pantă povârnită”;   

coastă (38 de sensuri) „partea înclinată a unui deal sau munte”, „latura înclinată a 
unei înălţimi, terenul prelungit de la poale la vârf pe care se merge la munte”;  

colnic (19 sensuri) „deal mic, drum p deal şi pădure”, „drum de picior sau de 
car pe muchia dealului”;   

crac (15 sensuri) „ramificaţia unui munte, deal, ape”, „braţ de apă”;   
dumbravă (10 sensuri) „suprafaţă acoperită cu vegetaţie, cu copaci de diverse 

soiuri”, „pădure tânără (crescută de la sine sau plantată anume)”;  
hotar (4 sensuri) „limita dintre pământurile a două sate dau a două moşi, 

ogoare, locuri de muncă”,  „frontiera unei ţări”;   
luminiş (13 sensuri) „loc în pădure fără copaci, o poiană în pădure”, „loc mai 

mic, fără copaci în mijlocul pădurii”;   
măgură (33 de sensuri) „înălţime mai mare, izolată, lungă, cu spinarea lată în 

formă de pod”,  „mormane de pământ ca semne de hotar între moşii”;   
mirişte (11 sensuri) „locul unde s-au secerat grâul, orzul, secara, ovăzul”, 

„locul rămas după culegerea păioaselor”;  
ogaş (35 de sensuri) „ruptură de teren pe care vine apa din ploi”, „vâlcea 

lungă, îngustă, adâncă într-o coastă”;   
pârleaz (5 sensuri) „locul pe unde se trece peste gard dintr-o grădină în alta”, 

„loc de trecere dintr-o grădină în alta”;  
pârloagă (9 sensuri) „loc rămas nelucrat”, „loc rămas necultivat un timp”;  
piatră (12 sensuri) „semne prin care localnicii îşi delimitau pământurile”, 

„limita, hotarul dintre pământurile a două sate”;   
poiană (27 de sensuri) „loc mai mic, fără copaci, în mijlocul pădurii”, „loc în 

pădure fără copaci, poiană în pădure”;   
potecă (21 de sensuri) „drumuri înguste, numai de picior”, „drumurile 

animalelor din pădure”;  
răscruce (9 sensuri) „locul unde se încrucişează drumurile, potecile”, „locul 

unde un drum sau o cărare se desparte în mai multe direcţii”;  
răspântie (6 sensuri) „locul unde se încrucişează drumurile, potecile”, „locul 

unde un drum sau o cărare se despart în mai multe direcţii”; 
smârc (26 de sensuri) „loc mic, mocirlos, băltos”, „locuri mlăştinoase pe 

unde cresc papură, trestie, cu apă şi nămol”; 
văgăună (73 de sensuri) „scobitură mare în coastă, dosită şi ascunsă” (34 de 

judeţe), „loc înfundat între înălţimi, adânc şi prăpăstios” (34 de judeţe);  
viroagă (92 de sensuri) „vâlcea îngustă şi lungă, cu luncă umedă; ruptură pe 

povârniş” (30 de judeţe), „locuri cu apă lină, adâncă şi curată pe cursul unui râu” 
(33 de judeţe); 

c) trei sunt înregistrate în toate judeţele ţării:  
carieră (16 sensuri) „loc pietros de unde se scoate piatră”, „loc de unde se 

scoate piatră sau cărbune de la suprafaţa pământului”, „locul sau cuptorul unde se 
arde piatra de var”;   
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răzor (22 de sensuri) „semne prin care localnicii îşi delimitau pământurile”, 
„fâşie îngustă de pământ care desparte două loturi de teren arabil”, „linia de 
despărţire dintre două moşii, ogoare, locuri de muncă”;  

d) patru sunt înregistrate în toate judeţele ţării: 
mlaştină (31 de sensuri) „loc băltos, cu noroi şi mocirlă”, „locuri cu tină şi 

nămol”, „loc mai lăsat, întins, mlăştinos”, „loc mlăştinos, mocirlos, cu apă multă pe 
care creşte şi stuf”;  

e) opt sunt înregistrate în toate judeţele ţării: 
movilă (30 de sensuri) „mormane de pământ ca semne de hotar între moşii”, 

„limita, hotarul dintre pământurile a două sate”, „ridicătură mai mare de pământ, de 
formă neregulată, în regiuni de şes sau luncă”, „dâmb mic, movilă de pământ”, 
„ridicătură de pământ, măguri”, „movilă răzleaţă, deal izolat, boltit”, „teren ridicat, 
ridicătură ascuţită pe un şes, deal, munte”, „semn pus pentru delimitarea pădurilor”.  

Au fost înregistraţi, în total, 1605 de termeni geografici populari. Dintre 
aceştia, 14 sunt monosemantici. Ceilalţi 146 au o paletă semantică care variază 
între 2 şi 92 de sensuri, iar  repartizarea lor, în funcţie de numărul definiţiilor 
prezente în toate judeţele ţării, este următoarea: a) o definiţie – 118 termeni 
entopici; b) două definiţii – 24 de termeni entopici; c) trei definiţii – 2 termeni 
entopici; d) patru definiţii – 1 entopic; e) opt definiţii – 1 entopic.  

Se poate observa faptul că pe măsură ce creşte numărul sensurilor, scade cifra 
apelativelor din grupa respectivă, precum şi cea a cuvintelor intrate prin transfer în 
terminologia geografică. Dacă în prima categorie au pătruns 33 de apelative din 
sfere lexicale diferite (canton, cazane, căciulă, căldare, cârlig, cetate, cioc, coadă, 
coamă, colibă, colţ, covercă, creastă, cruce, cucui, cunună, dos, faţă, grajd, gură, 
jgheab, ochi, pinten, poală, poartă, pod, prispă, puţ, scară, scaun, strajă, şură, 
umăr), iar în cea de-a doua trei (cheie, coastă, crac), în ultimele, cele patru entopice 
sunt unele specifice registrului geografic (carieră, răzor, mlaştină, movilă). 

În general, cu cât un entopic este mai cunoscut, cu atât mai mult sporesc 
şansele sale de a fi asociat cu obiecte din mediul fizic înconjurător ori cu 
particularităţi ale lor (spre deosebire de termenii regionali ori dialectali), harta 
denumirilor omonime, formate de la acesta, fiind una extinsă sau foarte extinsă. De 
exemplu, entopicul movilă, cu sensul „ridicătură mai mare de pământ, de formă 
neregulată, în regiuni de şes sau de luncă”, este înregistrat în toate judeţele ţării. 
Celelalte apelative topice cu sens identic – agârnă (Bv), atârnătură (Ot), basâcă 
(Vr), bâtcă (Nţ, Sv), bobâldan (Ag), bobârcău (Hd), bobârlan (Tr), boldar (Cţ), 
casabair (Cţ), cetăţea (Mm), chichirlău (Bc), codrişor (Hd), colină (Tr), cucui (Cs, 
Mh), dâlmă (Cs, Gj, Hd, Sb), dâmb (Ag, Ar, Bh, Br, Bt, Cj, Gl, Hd, Mm, Mr, Nţ, 
Sb, Sm, Sv, Tr, Vs), dâmcenel (Hd), dâmp (Ar, Cs, Hd), dâmpă (Hd), dâmpcean 
(Hd), deal (Ag, Bc, Bh, Bv, Bz, Cţ, Dj, Gj, Hd, If, Il, Mh, Nţ, Ot, Sb, Tr, Vl), 
delucean (Sb), deluţ (Hd, Sm), dial (Mr, Vl), dolmă (Ar, Hd), gorgan (Ab, Ag, Bc, 
Br, Bv, Bz, Cţ, Cv, Db, Dj, Gj, Gl, Hd, If, Il, Mh, Nţ, Ot, Ph, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl, 
Vs), gorgănel (Bv), grămadă (Dj, Sv), gurgan (Vl), hârtoapă (Bv), mal (Ag, Bv, 

                                                 
5 158 de substantive (80 feminine, 71 neutre, 7 masculine) şi 2 adjective. 
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Sv), mamelon (Ag, Ot, Sv), măgură (Ag, Bv, Db, Dj, Gj, Ot, Tr, Vs), măgurică 
(Hd), mămâie (Dj, Il), mămuiaţă (Sv), mămuie (Bc, Bt, Cs, Dj, Gj, If, Il, Mh, Ot, 
Ph, Sb, Tr, Vl, Vs), medean (Gl), mocsândră (Cs), mogâldeaţă (Il), moghilă (Ag, 
Bv, Vl, Vs), mogilă (Nţ, Sv), moilă (Dj), momâie (Ag, Bz, Cţ, Dj, Gj, Gl, If, Mh, 
Ot, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl, Vs), monlă (Gl), muşuroi (Ab), muşuroi (Ab, Ag, Hd, Tr), 
namet (Ab, Ag, Cs, Db, Dj, Gj, Hd, Il, Mh, Nţ, Ot, Ph, Sm, Sv, Tl, Tr, Vl), 
nătemeană (Vl), nemete (Tr), obrejă (Hd), pisc (Gl, Vl, Vs), pochină (Ag, Br, Bt, 
Gl, Mm, Nţ, Tl), podină (Gj), podirei (Mm), popină (Cţ, Dj, Nţ, Tl), racilă (Hd), 
şargodom (Bh) – cu toate că includ (pe lângă entopice puţin utilizate, ca agârnă, 
casabair, dâmpă, medean, mocsândră, monlă etc., ori împrumutate dintr-o altă 
sferă lexicală – cucui, mamelon, momâie etc. şi învestite, prin intermediul metaforei, şi 
cu acest sens) şi apelative cunoscute, precum colină, deal, măgură etc., au, totuşi, 
pentru accepţia în discuţie, o răspândire redusă faţă de genericul movilă. 

Putem întâlni însă, destul de frecvent, şi situaţia în care un termen geografic 
foarte cunoscut are în „repertoriul” său şi accepţii a căror localizare se rezumă la 
perimetrul unui singur sat. Revenind la entopicul movilă, vom observa că trei dintre 
sensurile sale – „linie de despărţire între două moşii”,     „ridicătură într-o regiune 
de şes”, „înălţime foarte mare cu coaste repezi” sunt exclusiv întâlnite în satele 
Căciulatu (Dolj), Gura Teghii (Buzău) şi Vasilaţi (Ilfov). 

„Răspunzătoare” sunt, în ambele situaţii, atât trăsăturile fizice ale formelor de 
relief, cât şi imaginaţia umană, cea care percepe fiecare obiect în parte, filtrează 
totul prin prisma emoţiei personale şi transpune imaginea rezultată, mai apoi, în 
graiul specific zonei.  

Dacă unii termeni geografici sunt „populari” prin faptul că una dintre definiţii 
se bucură de o largă răspândire pe cuprinsul întregii ţări, alţii, în schimb, sunt 
populari prin multitudinea accepţiilor care le-au fost atribuite. Prezentăm mai jos 
acele apelative topice, care au 15 şi peste 15 sensuri: 
  

15 – cheie, cioacă, cotlon, crac, ghiol, matcă, pantă, prag, prival, roghină, rozor, 
scoacă, sterp, şleau, ştiubei, zăpodie; 

16 – cale, carieră, ceair, maidan, pietriş, platou, potmol; 
17 – baltă, canal, colină, muşuroi, pământ, repeziş, tarla, văgaş;  
18 – cleanţ, curătură, curmătură, obor, poală, prundiş, spinare, tăietură;  
19 – coamă, colnic, lac, pod, pripor, răstoacă, rovină, strâmtoare, ţurţudan;  
20 – colţ, drum, mocirlă, ruscă, suhat, tăpşan, toloacă, ţarc, ţărmure, ţugui; 
21 – deal, padină, potecă, sărătură, scursură, strungă, şipot, ududoi, uluc; 
22 – crov, plai, răzor, rât, sorb, şa, târlă, vână, vizuină, zăcătoare; 
23 – scorbură, şes, vârv, zăgaz;  
24 – cărare, creastă, dâmb; 
25 – ocol, ponor, povârniş, tău, toaie, vatra; 
26 – culme, smârc, ţelină, zăton; 
27 – poiană, prund, scobitură, stâncă; 
28 – scoc; 
29 – muchie;  
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30 – movilă, vârtop; 
31 – mal, mlaştină; 
32 – şanţ, trecătoare, văioagă; 
33 – măgură, pisc; 
34 – zănoagă; 
35 – ogaş, surpătură;  
36 – viitură;  
37 – ţanc, ţarină, vâltoare, vârtej;  
38 – coastă, ochi;                          
40 – luncă, râpă, ruptură; 
53 – vâlcea;  
55 – zăvoi; 
71 – vârf; 
73 – văgăună; 
75 – vad; 
92 – viroagă; 
114 – vale.  

Din totalul celor 1296 de entopice, prezentate mai sus, 16 au, fiecare în parte, 
câte 15 sensuri, 7 – 16 sensuri, 8 – 17 sensuri, 8 – 18 sensuri, 9 – 19 sensuri,  
10 – 20 de sensuri, 9 – 21 de sensuri, 10 – 22 de sensuri, 4 – 23 de sensuri, 3 – 24 
de sensuri, 6 – 25 de sensuri, 4 – 26 de sensuri, 4 – 27 de sensuri, 1 – 28 de sensuri, 
1 – 29 de sensuri, 2 – 30 de sensuri, 2 – 31 de sensuri, 3 – 32 de sensuri, 2 – 33 de 
sensuri, 1 – 34 de sensuri, 2 – 35 de sensuri, 1 – 36 de sensuri, 4 – 37 de sensuri,  
2 – 38 de sensuri, 3 – 40 de sensuri, 1 – 53 de sensuri, 1 – 55 de sensuri, 1 – 71 de 
sensuri, 1 – 73 de sensuri, 1 – 75 de sensuri, 1 – 92 de sensuri, 1 – 114 sensuri.  

Şi în acest caz, pe măsură ce creşte numărul sensurilor apare tendinţa de 
reducere a cifrei termenilor geografici din grupa respectivă; astfel că, peste 50 de 
accepţii au doar şapte apelative: vâlcea (53), zăvoi (55), vârf (71), văgăună (73), 
vad (75), viroagă (92), vale (114).  

De regulă, cercetarea aspectelor legate de cantitatea, varietatea şi distribuţia 
sensurilor termenilor entopici este strâns legată atât de fizionomia geografică şi 
condiţiile social-istorice dintr-un spaţiu delimitat, cât şi de atitudinea oamenilor 
faţă de lumea fizică înconjurătoare, de modul în care ei „reacţionează lingvistic 
atunci când simt nevoia de a distinge unele obiecte geografice faţă de altele şi de a 
le da un nume”7. Coroborate, toate aceste date pot contribui la clarificarea unor 
probleme de istorie a limbii, etimologie, dialectologie, pot oferi informaţii despre 
formarea şi evoluţia lexicului popular. 
                                                 

6 61 dintre acestea (canal, carieră, cărare, cheie, cioacă, coamă, coastă, colnic, colţ, crac, 
creastă, culme, curmătură, dâmb, deal, drum, mal, matcă, măgură, mlaştină, mocirlă, movilă, 
muşuroi, ochi, ogaş,  padină, pisc, plai, platou, poală, pod, poiană, ponor, potecă, potmol, povârniş, 
pripor, prund, răstoacă, răzor, repeziş, sărătură, smârc, sorb, strungă, surpătură, şes, tăietură, 
tăpşan, tău, trecătoare, ţelină, ţugui, vad, văgăună,, vână, vârf, vârtej, viroagă, vizuină, zăgaz) se 
regăsesc şi în categoria celor care au una sau mai multe definiţii înregistrate în toate regiunile ţării.  

7 I. Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, Editura Adacemiei, 1963, p. 312. 
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SIMBOLISMUL BRADULUI ÎN PRACTICILE FUNERARE  
DIN OLTENIA♦•∗ 

   Loredana ILIN-GROZOIU∗ 

Abstract: In the ethnographic space from Oltenia, the ritual object that is 
characterized and particularized through a well-defined symbolism is the adorned fir-
tree. Being at the boundary between earth and the other-side world, it belongs to a 
series of symbols that represent verticality; it has the character of central point, 
permanently assuring the communication between the underground world and the 
terrestrial one and it becomes the symbol of life cyclicity. The adorned fir-tree, in the 
presented ritual contexts, bears profound meaning and value, especially due to its 
mediation function between man and nature, man and Cosmos. It is a ritual object, with 
a precise symbolic landmark. According to the magical thinking, this tree is gifted with 
the attribute of sacrality, being involved in the succession of the funerary ceremony.  

Keywords: Oltenia, adorned fir-tree, mythical and magical virtues, symbolism.  

 
 

În studiul de faţă ne propunem o analiză asupra rolului simbolului la nivelul 
receptării mesajelor pe care lumea (universul) ni le transmite. Suntem de acord cu 
cele afirmate de către Aurel Codoban, potrivit căruia „simbolul religios produs de 
lumile arhaice nu este o cunoaştere raţională, reflectată, ci o înţelegere şi o 
interpretare spontană. El nu rezultă dintr-o speculaţie mentală, ci dintr-un anume 
mod de a fi prezent în lume”1. Simbolul asigură legătura dintre planul orizontal şi 
cel vertical, cu ajutorul acestuia vizibilul şi invizibilul, perceptibilul şi 
imperceptibilul se unesc2. Dintre aceste simboluri, „scheme de reprezentare a 
Cosmosului ca Tot”3, amintim: ramura verde, ouăle roşii, crucea, apa, văzduhul, 
mărul, alunul, vinul, grâul, sunetele, cocoşul etc. Bradul se alătură acestor 
elemente simbol, înzestrate cu o semantică bogată şi variată, consacrate şi validate 

                                                 
•♦ Articolul face parte din proiectul de cercetare: Credinţe creştine şi practici rituale în 

spiritualitatea oltenească, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane 
„C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova: Biserică şi societate în sud-vestul României (sec. XVI-XX.  

∗∗ Cercetător ştiinţific III, dr. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”, Craiova. 
Email : lorelaylorelayy2007@yahoo.com 
 

1 Aurel Codoban, Sacru şi ontofanie, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p. 83.  
2 Denis Mcquail, Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999, p. 94. 
3 Aurel Codoban, op. cit., p. 81. 
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ca atare de codul magic şi religios, care asigură comunicarea între om şi natură, 
între om şi Cosmos. 

Simbolul este adeseori expresia unei viziuni şi concepţii despre lume şi om, 
fiind „o modalitate autonomă de cunoaştere; (...) simbolul, mitul, imaginea ţin de 
substanţa vieţii spirituale, le putem camufla, mutila, degrada, însă niciodată extirpa”4; 
potrivit aceleiaşi idei, simbolul este cel care asigură legătura între o cunoaştere a 
imediatului şi una a depărtatului, anulând separarea dintre parte şi întreg.  

Potrivit lui P. Ricoeur, cele trei niveluri de creativitate a simbolurilor sunt:  
La cel mai jos nivel, găsim simbolica sedimentată: aici se află resturi de 

simboluri, stereotipate şi dislocate, mai puţin uzuale decât uzate, care nu mai au 
decât un trecut; la acest nivel îşi face apariţia simbolica visului; şi tot aici, aceea a 
basmelor şi a legendelor; niciun travaliu de simbolizare nu se mai află aici în lucru. 
La un al doilea nivel, găsim simbolurile cu funcţie uzuală; sunt simbolurile în 
folosinţă, utile şi utilizate, care au un trecut şi un prezent şi care, în sincronia unei 
societăţi date, servesc drept chezăşie pentru ansamblul pactelor sociale (...). La un 
nivel superior se află simbolurile prospective; acestea sunt creaţii de sens, care, 
reluând simbolurile tradiţionale, cu polisemia lor disponibilă, vehiculează 
semnificaţii noi. O atare creare de sens reflectă fondul viu, nesedimentat şi neinvestit 
socialmente al simbolismului5.  

Simbolul este cel care asigură medierea între om şi Lume, oferind posibilitatea 
individului, periodic, să-şi redescopere centralitatea şi apartenenţa la Tot6. 

Simbolul este un procedeu expresiv, cu ajutorul căruia se transmite o idee sau 
chiar o stare sufletească. Prin intermediul acestuia, contactul (legătura) dintre 
individ şi comunitate este mai lesne de stabilit sau restabilit. Individul poate selecta 
dintre simbolurile existente şi să le folosească în comunicare. După cum remarca 
Denis Mcquail: „Utilizând simbolurile pentru a comunica, individul face apel la 
fondul colectiv de semnificaţii pe care le împărtăşeşte cu interlocutorii săi”7. 

Toate obiectele şi elementele care ne înconjoară au o anumită încărcătură 
simbolică. Simbolul are o valoare participativă pentru că urmăreşte anularea 
ambiguităţii prin descoperirea unei căi de comunicare între vizibil şi invizibil, fără 
a-l anula pe unul prin celălalt.  

Prezenţa bradului în anumite rituri şi ritualuri funerare indică virtuţile mitico-
magice ale acestuia, întâlnite de altfel şi în creaţia folclorică, cu precădere în 
legende, basme, colinde, unde acesta ocupă un loc privilegiat. Dintre toate speciile 
vegetale, bradul, alături de măr, apare cel mai adesea încărcat cu valenţe magice, 
destinat să depăşească anumite traume sau dezechilibre psihice ce au ca rezultat o 
„întrerupere” a firescului, o perturbare a ordinii. Tristeţea, „golul” lăsat în suflet ca 
urmare a dispariţiei prin moarte a unui membru al comunităţii, deseori 
                                                 

4 Mircea Eliade, Imagini şi simboluri, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 11, 14. 
5 Paul Ricoeur, Despre interpretare, Bucureşti, Editura Trei, 1998, pp. 532-533. 
6 Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere, Bucureşti, Editura Paideia, 2006, p. 35. 
7 Denis Mcquail, op. cit., p. 93. 
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deznădejdea, nu pot fi depăşite sau anulate decât prin încercarea de a stabili o 
legătură între Lumea de aici şi Lumea de dincolo, făcând accesibil un „spaţiu” a 
cărui „lipsă de transparenţă” o vor suplini cu propriul lor instrumentar mental. Prin 
urmare, comportamentul funerar va conţine performări ce au în vedere alungarea 
sau anihilarea fricii şi a durerii, depăşirea spaimei şi a temerii de moarte, în timp ce 
defunctului i se va înlesni accesul spre Lumea de dincolo. Potrivit aceleiaşi idei, 
riturile performate la trecerea pragului dintre cele două lumi au în vedere 
restabilirea echilibrului şi a ordinii comunităţii.  

La nivelul mentalului popular, moartea a fost şi este receptată ca o iniţiere. În 
acest sens, Mircea Eliade afirma:  

Nici într-un ritual sau mit nu întâlnim moartea iniţiatică numai ca  sfârşit, ci ca 
o condiţie sine qua non a unei treceri spre un alt mod de-a fi, probă indispensabilă a 
regenerării, adică a începutului unei vieţi noi. Să insistăm asupra faptului că 
simbolismul întoarcerii în burta monstrului are întotdeauna o valenţă cosmologică. 
Odată cu neofitul lumea întreagă se reîntoarce, simbolic, în Noaptea cosmică pentru 
a putea fi din nou creată8. 

Deşi moartea reprezintă un fenomen ineluctabil în secvenţialitatea existenţei 
umane, aceasta nu este percepută ca o aneantizare în structura mentală a 
comunităţilor arhaice. Este concepută, cu ajutorul simbolurilor şi al gândirii, ca o 
călătorie spre lumea celor de dincolo. Pentru ca această călătorie să aibă loc în cele 
mai bune condiţii, sunt necesare îndeplinirea anumitor rituri funerare care vor 
înlesni părăsirea, în deplină siguranţă, a acestei lumi. 

Din păcate, rezultatele anchetelor de teren, desfăşurate în Oltenia9, vorbesc 
despre un proces probabil ireversibil de înlocuire a sacrului cu profanul, proces 
generat, în mare parte, de un vid de semnificaţie, resimţit la nivelul dogmei, al 
credinţei, dar mai ales la nivelul ritualurilor. În continuare, vom aduce în discuţie 
un ritual încă întâlnit în anumite zone ale Olteniei, care are în centru un simbol 
foarte puternic, cel al bradului. Este vorba despre obiceiul de a se face bradul la 
înmormântarea tânărului „nelumit”, dispărut înainte de a-şi fi împlinit rosturile, 
înainte „de a fi în rând cu lumea”.   

Pomul (arborele), aflat la graniţa dintre pământ şi lumea de dincolo, aparţine 
categoriei simbolurilor verticalităţii. Acesta se umanizează şi devine simbol al 
microcosmosului vertical, omul10. După cum remarcau Jean Chevalier şi Alain 
Gheerbrant: „Figură axială, arborele reprezintă în mod firesc drumul ascensional pe 
                                                 

8 Mircea Eliade, Eseuri, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991, p. 304.  
9 Anchetele de teren au fost efectuate de către Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, în anii 2013 şi 

2014, în câteva sate şi comune din judeţele Dolj, Vâlcea, Olt şi Mehedinţi. Din punct de vedere 
metodologic, ne-am axat pe metoda anchetei orale directe, redactând, în acest scop, un chestionar 
privind problematica noastră. Articolul de faţă conţine, în cea mai mare parte, o selecţie de interviuri 
ale persoanelor vârstnice, care ne-au relatat propriile experienţe sau pe cele ale apropiaţilor 
persoanelor intervievate, cu referire directă la subiectul discutat în studiul de faţă.  

10 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, Editura Univers, 
1977, pp. 426-427. 
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care-l străbat cei ce trec din lumea vizibilului în cea a invizibilului”11. În al doilea 
rând, el are caracterul unui centru, asigurând comunicarea dintre lumea 
subpământeană, cea terestră şi cea celestă. În fine, arborele apare ca simbol al 
ciclicităţii vieţii: „Copacul înmugureşte, înverzeşte, creşte, renaşte chiar şi dintr-un 
trunchi care părea mort”12. 

Dar, trebuie nuanţat faptul că, din punct de vedere simbolic pomul vieţii sau 
arborele lumii este diferit de brad. Dacă pomul care înfloreşte şi rodeşte anual 
simbolizează ideea nemuririi prin moarte şi renaştere perpetuă, bradul simbolizează 
această idee prin cetina în permanenţă verde, fiind simbolul veacului de veci. 

Acest copac (bradul) se regăseşte în toate riturile de trecere: la naştere, apare 
în secvenţa închinării copilului unui brad; la nuntă, este vorba despre bradul 
devenit steag; la înmormântare, apare ca dublet al umanului, însoţind defunctul la 
groapă. Fiind un simbol al longevităţii, al imortalităţii, contactul cu bradul va 
transfera asupra actantului ceremonialului acest atribut: în cazul nunţii, este vorba 
despre o căsnicie durabilă şi prosperă; în cazul înmormântării, este vorba despre 
continuarea vieţii dincolo de moarte, căci moartea este privită ca o „poartă” către 
viaţa veşnică.  

Semn al nemuririi spirituale, bradul ocupă un rol important în economia 
sacrului, idee susţinută de etnologul Romulus Vulcănescu, care considera că 
bradul, alături de măr şi stejar, asigură legătura între om şi divinitate, fiind „arbore 
cosmic şi arbore terestru, arbore al vieţii şi arbore al morţii, arbore al norocului şi 
arbore al nenorocirii, arbore benign şi arbore malign (...) arbore cosmogonic, 
teogonic şi antropogonic totodată”13.  

În spaţiul cultural european, există un cult străvechi al bradului, cu rădăcini în 
preistorie. În Peninsula Balcanică, bradul era considerat un arbore sacru, fiind 
închinat zeiţei Artemis a vânătorii şi zeului Dionysos al vieţii: „La eleni, bradul 
consacrat zeiţei Artemis, ca o formă redusă a arborelui ceresc, a fost închipuit şi în 
ipostaza de arbore al vieţii. În miturile frigiene, Attis, figurat în brad, ocroteşte pe 
cel ce sacrifică mistreţul. Acesta este un succedaneu al arborelui ceresc”14. La 
daco-romani, bradul apărea în ipostaza de arbore cosmic şi arbore ceresc15.   

În Bucovina, până la începutul secolului al XX-lea,  
în cenotaful unui tânăr care a murit «în locuri neumblate» se îngropa un brad. 

În acest caz, bradul trebuia să aibă înălţimea aproximativă şi «făloşenia celui mort». 
În vârful bradului se punea o căciulă cu prim (cu manşetă de blană). Două ramuri se 
băgau pe mânecile unei cămăşi ţesute cu flori. Trunchiul bradului era petrecut pe 
cracul unui iţar. Era încins cu un brâu roşu. Astfel înveşmântat, era aşezat în sicriu şi 
în locul care corespundea pieptului se punea o icoană16. 

                                                 
11 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. III, Bucureşti, Editura Artemis, 

1995, p. 152. 
12 Maurice Cacagnac, Simbolurile Biblice, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997, p. 125. 
13 Romulus Vulcănescu, Coloana cerului, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1972, p. 29. 
14 Ibidem, p. 35. 
15 Ibidem, p. 45. 
16 Ibidem, p. 73. 
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În Oltenia, în cadrul ceremonialului funerar, o desfăşurare amplă include 
secvenţa bradului, care antrenează elemente cu simbolică bogată. Toate 
însemnările configurează un scenariu destinat mai ales celor trecuţi dincolo înainte 
de împlinirea destinului terestru, necăsătoriţi, prin extensie celor morţi tineri sau 
tuturor celor decedaţi. O relatare din Stoiceşti, jud. Dolj, este suficient de 
concludentă privind succesiunea actelor care compun ritualul:  

După ce moare omul, mai ales dacă este tânăr, până la 35 de ani, i se face 
brad. Înainte era pentru toţi morţii, acum pentru copii şi tineri mai ales. Se îmbracă 
mortul în ginere sau mireasă. I se stabileşte cumnatul de mână şi domnişoara de 
onoare. Bradul se cumpără sau se aduce din pădure. Îl împodobesc în curte fetele şi 
băieţii ca pe cel de nuntă: panglici, măr, covrig, batistă. Când pleacă cu mortul la 
biserică, îl ia cumnatul de mână şi merge cu el în faţă, cu coroanele. Se lasă la 
mormânt cu ce e în el17.    

Schema rituală îi include pe cei care nu au fost căsătoriţi: „Indiferent de câţi 
ani are, dacă nu a fost căsătorit, i se face un brad la înmormântare. Se îmbracă în 
tron ginere sau mireasă. I se pune cavaler de onoare şi domnişoară de onoare”18; 
copiii, la Brăneşti, jud. Gorj19; fetele, la Bărbăteşti, jud. Vâlcea; bătrânii, la 
Vlădeşti, jud. Vâlcea; toţi morţii, la Gogoşu, jud. Mehedinţi. Dar, pe alocuri, acest 
obicei nu se practică, cum ar fi, bunăoară, în satul Pârşcoveni, jud. Olt: „Aici nu 
există obiceiul cu bradul la înmormântare”20. 

Dacă procedura procurării bradului este diferită (cumpărat sau tăiat din 
pădure, din sat sau din afara satului), în schimb, toate informaţiile, mai vechi sau 
mai noi, sunt unanime în a preciza implicarea persoanelor de sex masculin în 
aducerea acestui substitut. La Gherceşti, jud. Dolj: „Bradul este adus în ziua 
înmormântării de cumnatul de mână, din pădure, cu vârful înainte. Se leagă un 
doliu negru la mâna stângă sau se prinde la brad”21; la Bulzeşti, jud. Dolj: „Doi 
bărbaţi sau băieţi, rude sau vecini, procură bradul pentru înmormântare. Îl aduc în 
ziua în care a murit sau în ziua înmormântării. Poartă doliu la braţul stâng o 
panglică neagră, semn că bradul este pentru înmormântare şi nu pentru nuntă”22; 
conform altei relatări, la Runcu, jud. Gorj: „Se leagă doi flăcăi la cap cu câte o 

                                                 
17 Inf. Maria Luţă, 82 de ani, Stoiceşti, jud. Dolj, 2013. 
18 Inf. Georgeta Dumitraşcu, 55 de ani, Prejoi, jud. Dolj, 2013. 
19 *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, 

coordonator general  Ion Ghinoiu, vol. I, Oltenia, ediţie îngrijită de Ofelia Văduva şi Ofelia Pleşca, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 21 (în continuare se va cita: *** Sărbători şi obiceiuri. 
Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, coordonator general  Ion Ghinoiu, vol. I, 
Oltenia, p. ), p. 181. 

20 Inf. Ecaterina Neagu, 54 de ani, Pârşcoveni, jud. Olt, 2014. 
21 Inf. Ioana Traşcă, 88 de ani, Gherceşti, jud. Dolj, 2014. 
22 Inf. Ioana Sorescu, 67 de ani, Bulzeşti, jud. Dolj, 2013.  
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năframă, îşi scot căciula şi pleacă. Se duc rude la pădure, după brad. În drum n-au 
voie să vorbească. Mănâncă înainte de a începe să doboare bradul”23.  

Deseori, în zonele de câmpie, locul bradului este luat de un pom fructifer, de 
obicei măr, prun sau dud. Bunăoară, la Cioroiu, jud. Olt: „Luăm din grădină o 
creangă de dud sau de prun. Asta e bradul”; la Câinenii Mari, jud. Vâlcea: „Din sat, 
o cracă de măr, i se spunea brad”24; iar la Rusăneşti, jud. Olt: „Se lua din grădină; 
bradul este de fapt o cracă de măr sau dud sau de alt pom, dar îi spuneau brad”25.  

După cum se poate observa, în cadrul acestei secvenţe rituale întâlnim, alături 
de brad, şi copaci cu frunze căzătoare, cum este, de exemplu, mărul. Acesta apare 
implicat într-o serie de practici funerare, manifestând valenţe integratoare şi de 
consacrare, menite să-l aşeze pe cel dispărut într-o nouă ordine şi să-i asigure post-
existenţa. La înmormântarea tânărului necăsătorit, „se împleteşte o coroniţă dintr-o 
nuia de măr, pe care se prind din loc în loc câteva floricele. O fată şi un băiat o duc 
până la biserică înaintea mortului şi o agaţă de cruce”26. 

La intrarea în sat, la poarta casei sau în curte, bradul este întâmpinat de: 
femeile care zoreau27; „părinţii şi rudele apropiate care încep să jelească: Uite că 
veni şi bradu / Scoală-te şi întâmpină-l / Asta-i nunta ta”28 sau de femeile care 
participă la ceremonial: „Când ajung cu bradul, femeile ies la poartă, încep să 
bocească şi să strige pe mort”29.  

Având la bază ideea potrivit căreia simbolul este „veşmântul sub care 
arhetipul, structură a inconştientului, devine perceptibil”30 şi că acesta este 
vehiculul sacrului, dar ţinând cont şi de desacralizarea ritualului funerar din ultimul 
timp, în rândurile de mai jos, ne propunem o recuperare a sacrului cu ajutorul unei 
analize a simbolurilor care încă se regăsesc în Cântecul bradului. În aceeaşi 
măsură, prin analiza sensurilor acestor simboluri urmărim să reactualizăm o 
imagine a acelei sacralităţi cosmice caracteristică ţăranului român. 

Cântecul ritual funerar este un scenariu al unui ritual normat care presupune o 
instituţionalizare, actori (performeri) specializaţi, fapt ce îi conferă un accentuat 
caracter social în interiorul societăţii. Acest cântec, în planul tradiţiei româneşti, 

                                                 
23 Mariana Kahane, Lucilia Geogescu-Stănculeanu, Cântecul Zorilor şi Bradului (Tipologie 

muzicală), Bucureşti, Editura Muzicală, 1988, p. 711. 
24 *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, coordonator 

general  Ion Ghinoiu, vol. I, Oltenia, p. 181. 
25 Ibidem, p. 181-182. 
26 Inf. Teodora Pescaru, 49 de ani, Cioroiu, jud. Olt, 2013.  
27 *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, coordonator 

general  Ion Ghinoiu, vol. I, Oltenia, p. 183.  
28 Inf. Ioana Sorescu, Bulzeşti, jud. Dolj.  
29 Inf. Valerica Preda, 81 de ani, Prejoi, jud. Dolj, 2013.  
30 Michel Meslin, Ştiinţa religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993, p. 227. 
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cunoaşte două manifestări: Cântecul Zorilor şi Cântecul Bradului, performarea lor 
fiind restrictivă, reducându-se la o arie etnografică ce cuprinde Oltenia de nord-
vest, Banatul de munte, Ţara Haţegului, ţinutul Pădurenilor (Hunedoara), bazinul 
Mureşului mijlociu cu prelungiri pe văile Ampoiului şi Arieşului Mare şi în alte 
zone, pe arii destul de restrânse. După cum se poate observa, Cântecul Bradului are 
un areal mult mai restrâns ca obiceiul. 

Sim. Fl. Marian redă un bocet al bradului funerar, în care arborele 
îndeplineşte rolul de nevastă:  

Voinice, voinice,  
    Nu-mi place, nu-mi place, 
    Ce nevastă-mi ai! 
    Naltă minunată, 
    Naltă şi subţire 
    Crescută-n pădure 
    Tăiată-n secure. 
    Voinice, voinice, 
    Nu-mi place, nu, nu! 
    Cu ce-i îmbracă 
    Cu haină uscată! 
    Voinice, voinice,  
    Nu-mi place, nu, nu! 
    Cu ce-i învălită 
    Cu frunză-ncreţită!31. 
   

Ţinând cont de zona etnografică, pot fi remarcate subcategorii ale acestui 
cântec ritual, „intitulate diferenţiat şi care pot aparţine unor secvenţe ceremoniale 
deosebite (...). Cântecul Bradului poartă denumirile Bradul, Ale Bradului, Plopul, 
Fagul, Gorunul, Steagul, La steag, Ale suliţii, Cu suliţa (...). Precedat sau nu de un 
motiv special al Cântecului Bradului şi aparţinând unei secvenţe ceremoniale 
comune, funcţionează Pământul (Al pământului) sau Ţărâna (Ale ţărânii)”32. 
Asemenea mortului, bradului îi sunt adresate emoţionante cântece rituale, în 
contexte rituale bine definite: la aducerea lui din pădure, de la intrarea în sat, până 
la casa celui decedat; după împodobirea bradului; pe drum, după plecarea 
cortegiului funerar spre cimitir; la apropierea celui decedat de cimitir; în timpul 
înălţării şi fixării bradului la mormânt.  

Formele deosebite sunt doar variante puţin nuanţate. Iată o variantă din Gorj: 
 

                                                 
31 Sim. Fl. Marian, Bradul la poporul român, în: „Albina Carpaţilor”, IV, Sibiu, oct. 1879-sept. 

1880, p. 89.  
32 M. Kahane, L. Georgescu-Stănculeanu, op. cit., pp. 20-21. 
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Bradule, bradule, 
  Cin ţi-a poruncit 
  De mi-ai coborât 
  De la loc pietros  

La loc mlăştinos?  
  De la loc cu piatră 
  Aicea la apă? 
  Mie mi-a poruncit 
  Cine-a pribegit 
  Că i-am trebuit 
  Vara de umbrit, 
  Iarna de scutit, 
  La mine-a mânat 
  Doi voinici din sat 
  Cu părul lăsat, 
  Cu capul plecat, 
  Cu roua pe faţă, 
  Cu ceaţa pe braţe 
  Cu berde la brâu, 
  Cu colaci de grâu, 
  Cu securi pe mână, 
  Cumerinde pe-o lună. 
  Dacă eu ştiam, 
  Nu mai răsăream 
  Eu de-aş fi ştiut, 
  N-aş mai fi crescut. 
  Şi ei au plecat 
  Din vărsat de zori, 
  De la cântători 
  Şi ei au umblat 
  Văile cu fragii 
  Şi munţii cu brazii 
  Până m-au găsit 
  Bradul cel pocit. 

 Pe mine m-au ales, 
 Pe izvoare reci, 
 Pe ierburi întregi, 
 Pe cracă uscată, 
 Pe moarte lăsată. 
 Ei când au venit, 
 Jos au hodinit, 
 Au îngenuncheat, 

De-amândoi 
  genunchii 

Şi s-au închinat. 
Iară s-au sculat, 
Cu securea au dat, 
Jos m-au doborât, 
M-au pus la pământ. 
Şi eu m-au luat, 
Tot din munţi în munţi 
Prin brăduţi mărunţi. 

Prin brazi mărunţi, 
Dar ei nu m-au luat  
Ca pe alte lemne, 
Ci ei m-au luat 
Tot din vale în vale, 
Cu cetina-n vale, 
Să le fiu pe jale, 
Cu poale lăsate 
A jale de moarte. 
Eu dacă ştiam, 
Nu mai răsăream, 
Eu de-şi fi ştiut, 
N-aş mai fi crescut. 
Când m-au doborât, 
Pe mine m-au minţit 
C-au zis că mor pune 
Zână la fântână 
Călători să vină. 
Ş-au zis că m-o pune 
Tălpoaie la casă 
Să mă şindrilească 
Cu şindrilă trasă. 
Dar ei m-au pus 
La mijloc de câmp, 
La cap de voinic, 
Câinii să-i aud, 
A lătra pustiu 
Ş-a urla morţiu 
Şi să măi aud 
Cocoşii cântând, 
Muieri mimăind 
Şi preoţi cântând. 
Ploaia să mă ploaie, 
Cetina să-mi moaie. 
Vântul să mă bată, 
Cetina să-mi cadă. 
Ninsoarea să-mi mningă, 
Cetina să-mi frângă. 
Eu dacă ştiam 
Nu mai răsăream, 
Eu de-şi fi ştiut, 
N-aş mai fi crescut. 
Ei când m-au tăiat, 
Ei m-au îmbunat 
Că ei mă sădesc, 
Nu mă săcuiesc. 
Şi eu m-au minţit, 
Că m-au săcuit, 
Jos la rădăcină 
Cu fum de tămâie 
Mai pe la mijloc 
Chiţi de busuioc, 
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Tot milă şi foc. 
Sus la crângurele 
Chiş de ocheşele. 
Tot milă şi jele. 

Eu dacă ştiam, 
Nu mai răsăream. 
Eu d-aş fi ştiut, 
N-aş mai fi crescut33. 

 
Potrivit textului acestui cântec ritual, suntem în prezenţa unui ceremonial 

complex, care dezvăluie modul în care doi voinici din sat pleacă în pădure, înainte 
de revărsatul zorilor, pentru a găsi un brad, cu creanga uscată, „pe moarte lăsată”, 
pentru a-l planta la mormânt, la capul tânărului decedat. Tăierea bradului se face în 
împrejurări bine stabilite: i se cere iertare, dar este şi minţit în privinţa scopului 
tăierii sale, spunându-i că-l fac fie tălpoaie de casă, fie zână la fântână. Bradul 
trebuie adus până în sat în aşa fel încât să nu atingă pământul cu crengile, iar la 
intrarea în sat, tinerii sunt întâmpinaţi de un grup de zoritoare, care însoţesc alaiul 
până la casa celui decedat, cântând versurile redate mai sus.  

Gestul doborârii bradului, surprins în acest cântec ritual, nuanţează opoziţia 
viaţă-moarte şi reprezintă un simbol al destinului a două elemente înfrăţite. Este 
vorba despre o înfrăţire între fiinţa bradului şi cea a omului, care simbolizează 
elevaţia, fiindcă prin acest gest, umanul se apropie până la identificare de un 
element care aparţine axei Universului (Cosmosului). Precum am precizat în 
rândurile de mai sus, la naşterea unui copil, se sădeşte un pom sau nou-născutul 
este închinat unui pom, deseori unui brad; la nuntă întâlnim steagul (bradul 
împodobit); la înmormântare regăsim bradul împodobit, stâlpul de lângă cruce sau 
crucea tot din brad. Toate acestea reprezintă gesturi şi atitudini simbolice, absolut 
motivate, urmărind transformarea imaginarului în real şi concretizarea abstractului. 
Totodată, întăresc ideea potrivit căreia arborele este perceput ca o formă prin al 
cărei intermediu omul poate comunica cu Absolutul. 33 

Abordarea la care vom apela pentru a desluşi textul acestei poezii de ritual 
funerar este cea simbolică, simbolul constituind o modalitate de comunicare 
obiectivă a realităţii. Discursul dominant este construit pe baza sistemului 
metaforic, provocat de sisteme tropologice caracteristice poeziei populare. 

Legătura dintre limbaje şi paralimbaje este cea care ne va orienta către 
adevăratele sensuri, un rol deosebit de important fiind acordat gesturilor implicate. 
Să nu trecem cu vederea faptul că motivul primordial al acestei secvenţe rituale 
este reprezentat de un gest complex, strămutarea bradului, care, la rându-i, 
încorporează alte gesturi semnificative. Este vorba despre căutarea, alegerea, 
tăierea, aducerea, aşezarea, gesturi simbolice, fiecare cu un anumit corespondent în 
realitate. Acestea încearcă să reactualizeze o realitate rituală, menită să asigure 
comunicarea individului uman aflat într-o situaţie de criză cu verticala34.  

Bradul este substitutul cel mai obişnuit al mortului, iar modul în care se 
construieşte sensul prezent ne îndreptăţeşte să afirmăm că acest copac aparţine 

                                                 
33 Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, Institutul de Cercetări Etnologice şi 

Dialectologice, 1976, p. 162. 
34 Delia Suiogan, op. cit., p. 218. 
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marilor arhetipuri ale inconştientului colectiv. El este unul dintre acele simboluri cu 
ajutorul căruia individul, încă din timpuri străvechi, a încercat să-şi descopere locul 
său în această Lume. 

Textul prezentei poezii aduce în discuţie o alegorie simbolică cu ajutorul 
căreia moartea este percepută ca o reintegrare, ceea ce implică desluşirea unor 
semne complexe, care va conduce la acea participare conştientă la limită. Totodată, 
acesta oferă posibilitatea identificării celor două sisteme: sistemul retoric şi 
sistemul imaginilor reprezentative. În cadrul primului sistem se remarcă dialogul 
dintre performer şi brad, pe de o parte, între defunct şi brad, pe de altă parte. 
Formulele de adresare din cadrul dialogului şi acea structură de tip întrebare-
răspuns ne călăuzesc paşii într-un timp al morţii, dar şi al întoarcerii la origini35. 

Referitor la sistemul imaginilor reprezentative, aducem în discuţie: muntele, 
valea – forme de reprezentare a unui orizont spaţial; tăierea – gest brutal, conştient 
şi acceptat, ca formă de participare la limită; metamorfoza bradului, ca formă de 
reprezentare a probelor iniţiatice ce-i oferă dreptul la accederea spre o stare 
superioară. Aceste imagini conlucrează la desăvârşirea unei imagini-cadru, şi 
anume, devenirea vegetalului ca dublet al umanului.   

Tăierea semnifică separarea de rădăcină, iar coborârea este percepută ca o 
rătăcire în lumea de jos, o lume exterioară. Tăierea bradului corespunde tăierii 
firului vieţii individului, iar coborârea şi acelei rătăciri în lumea de dincolo. 
Rătăcirea într-o lume exterioară fiinţei permite într-o mai mare măsură regăsirea 
acelui Sine, prin cunoaştere36. 

Coborârea presupune contactul verticalei cu orizontala, al previzibilului cu 
imprevizibilul, un gest încărcat de semnificaţii, deoarece simbolizează opţiunea 
necesară pentru a se putea ajunge în siguranţa Centrului37.  

În acelaşi mod, omul se separă de lumea de aici, lume înţeleasă sub semnul 
contactului individului cu pământul, şi începe marea călătorie, luând cu el doar 
faptele sale. Ascensiunea este de tip spiritual, presupunând cunoaşterea de tip 
superior. O cunoaştere făcută posibilă doar de această reconstituire a Centrului prin 
aducerea orizontalei în contact cu verticala38.  

La rădăcina bradului apar smirna şi tămâia, „iar pe la mijloc chiţ de busuioc”. 
În cultul ortodox, tămâia este element al sacrificiului ritual, ofrandă rituală, strâns 
legată de cultul morţilor. Simbol al purităţii, este expresia credinţei în nemurirea 
sufletului, nelipsit la slujbele de înmormântare şi la toate pomenirile celor morţi. 
Tămâia este o răşină care provine din sucul ce curge din arborele numit boswellia 
serrata sau floribunda, papyrifera, care creşte în Africa şi în India39. Acestă răşină 

                                                 
35 Ibidem, p. 219. 
36 Ibidem, p. 221. 
37 Ibidem, p. 222. 
38 Ibidem. 
39 Ene Branişte, Liturgica generală, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993, p. 639. 
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se strânge de pe scoarţa copacului, se pisează şi, pentru a fi mai parfumată, se 
amestecă şi cu alte aromate, după cum se precizează în Vechiul Testament:  

A zis Domnul către Moise: „Ia-ţi mirodenii: stacte, oniha, halvan  mirositor şi 
tămâie curată, din toate aceeaşi măsură. Şi fă din ele, cu ajutorul meşteşugului 
făcătorilor de aromate, un amestec de tămâiat, cu adaos de sare, curat şi sfânt. 
Pisează-l mărunt şi-l pune înaintea chivotului legii, în cortul adunării, unde am să 
Mă arăt ţie. Aceasta va fi pentru voi sfinţenie mare”40. 

Fumul şi mirosul de tămâie, prin intermediul cădelniţei sau al căţuiei, 
însoţesc pe creştini la toate slujbele sau rugăciunile săvârşite în biserică, la casa 
credinciosului sau în oricare alt loc. 

Tămâierea sau cădirea, unul dintre cele mai importante acte ale cultului 
creştin, este un simbol al rugăciunii credincioşilor, de slăvire şi de cinstire a lui 
Dumnezeu şi a Mântuitorului Iisus Hristos. După cum remarcau Jean Chevalier şi 
Alain Gheerbrant: „Simbolismul tămâiei ţine în acelaşi timp de acela al fumului, al 
parfumului şi al răşinilor curate folosite pentru prepararea ei” 41. În acest context, 
tămâia, prin fum şi miros, asigură legătura permanentă dintre cer şi pământ, fiind 
simbol al verticalităţii şi al purificării. Acest element constituie un imbold care îl 
determină pe individ să participe la sacru, prin sacrificiul de sine, prin renunţarea la 
corporalitate, materialitate. 

În acelaşi sens polar, busuiocul ne trimite spre aceeaşi semnificaţie: frunzele 
şi florile sale răspândesc un miros specific cu rol de purificare, dar şi de apărare, 
crezându-se că mirosul busuiocului poate alunga spiritele malefice. De aceea l-am 
întâlnit şi în apa primei scalde a copilului, purtat la cingătoare sau în sân de fetele 
ce ies la horă, dar şi în cununa de mireasă sau în vârful bradului de nuntă42.  

De reţinut că, la nivelul poeziei funerare, bradul ne apare, în anumite zone ale 
Olteniei, drept un dublet vegetal al umanului. Dar, există şi situaţii în care funcţia 
primordială a acestui arbore este cea de adjuvant, prin preluarea asupra sa a unor 
acţiuni menite să-i asigure celui trecut dincolo dreptul la reintegrare.  

Bradul, deseori o creangă mare de măr sau alt pom roditor, este împodobit 
lângă tron, în curte sau chiar la poartă, cu diverse obiecte rituale, dintre care: 
prosoape, batiste, bani, mere şi colaci (covrigi): „Este împodobit în curte sau la 
poartă cu măr, covrig, batiste şi beteală. La fel ca la nuntă. Toate rămân în brad 
până se usucă cu totul”43; la Vădastra, jud. Olt: „Flori, hârtie colorată, trei basmale, 
un ştergar, se pune şi un colac care rămâne acolo. Ştergarul îl ia după 
înmormântare flăcăul care-l duce până la cimitir, iar basmalele cele trei fete care-l 
chiuia a jale pe drum”44; la Segarcea, jud Dolj: „Măr, flori de sorcovă şi tămâiţă, 
                                                 

40 Ieşirea, 30, 34-36. 
41 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., p. 343.  
42 Delia Suiogan, op. cit., p. 226. 
43 Inf. Gheorghiţa Gheorghe, 67 de ani, Stoiceşti, jud. Dolj, 2013. 
44 *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, coordonator 

general  Ion Ghinoiu, vol. I, Oltenia, p. 184. 
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covrig, panglici colorate”45; la Vineţi, jud. Olt: „Tot ce se pune în brad este de 
culoare deschisă, mai ales albă. Se arată că cel mort este necăsătorit, că nu a intrat 
în rândul lumii”46, iar la Gherceşti, jud. Dolj: „Bradul îl face tineretul în ziua 
înmormântării şi îl împodobeşte cu covrig în vârf, măr şi prosop. Apoi îl pun 
dinaintea casei până pleacă cu el”47. 

De remarcat prezenţa colacului preparat din aluat dospit, care ne aduce 
aminte de aluatul nestricăciunii, cu care Mântuitorul a asemănat Împărăţia cerurilor 
(Luca, XIII, 20-21), şi care: „El însuşi cel care dospeşte toată frământătura Bisericii 
Sale, adică firea creată, până la Unirea şi asemănarea cu el, prin împărtăşire şi 
înviere”48. Colacul, caracterizat printr-o carieră culturală de excepţie, însumează un 
set de simboluri şi valori, menite să armonizeze toate palierele existenţiale, 
pregătind, astfel, ascederea către o altă stare. 

În această secvenţă rituală, mărul nu apare în ipostaza de arbore, ci în cea de 
fruct. El este cel sacrificat, regăsindu-se şi în vârful toiagului de la înmormântare 
sau însoţind colacii când se fac pomeni pentru cei morţi. De altfel, prezenţa 
mărului la toate riturile de trecere demonstrează echivalenţa simbolică între 
acestea, care se bazează pe scenariul mitic al morţii şi pe cel al renaşterii într-o 
nouă stare. Cea mai mare atenţie este acordată mărului (arbore, fruct) de la 
înmormântare, deoarece transformarea vizată acum este una totală, dar şi în cazul 
naşterii şi al nunţii, acest obiect ritual are un loc bine definit.   

În mod diferenţiat, de la o zonă etnografică la alta, obiectele rituale regăsite 
în brad, roadele pomului, sunt date de pomană preotului, naşului, participanţilor la 
înmormântare sau sunt lăsate în brad, la mormânt. Pomul fără roade se pune la 
mormânt, lângă cruce, se aruncă pe o apă, într-o vale sau fântână49. 

Un alt discurs ceremonial, racordat ritualului funerar, este cel cunoscut sub 
numele de udatul bradului. Prezintă asemănări cu cel îndeplinit la nuntă, fiind pus 
în scenă în principal de o nubilă, care „poartă pe cap un oval ca de mireasă”, şi de 
un flăcău care aminteşte de atribuţiile cumnatului de mână. Cei doi protagonişti, 
desemnaţi de către rudele apropiate mortului, sunt preocupaţi de armonizarea 
relaţiilor la nivelul vieţii terestre, dar şi de perpetuarea acestora în postexistenţă. 
Aici apare implicată colectivitatea, atât femei cât şi bărbaţi, în ipostaza de 
reprezentanţi ai nucleului familial. Acţiunea se desfăşoară în zorii zilei de 
înmormântare, moment prielnic practicilor rituale. După o informaţie din Vâlcelele 
de Sus, jud. Olt:  

                                                 
45 Inf. Stela Dudoi, 57 de ani, Segarcea, jud. Dolj, 2013. 
46 Inf. Maria Iliescu, 68 de ani, Vineţi, jud. Olt, 2013. 
47 Inf. Ioana Traşcă, 88 de ani, Gherceşti, jud. Dolj, 2014. 
48 Zamfira Mihail, Pâinea în cultul ortodox şi semnificaţia sa în viaţa laicilor, în: „Revista de 

etnografie şi folclor”, tom 38, nr. 5 /1993, p. 467. 
49 Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucureşti, 

Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999, p. 297. 
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Dacă este o fată cea care a murit, bradul se udă. În dimineaţa înmormântării 
un băiat şi o fată merg cu o căldare de aramă, legată la toartă cu un prosop, la cea 
mai apropiată fântână. Fata poartă pe cap un oval ca de mireasă. Cu ei merg gorniştii 
care cântă cântece de moarte. Iau apă şi stropesc cu busuioc în formă de cruce pe jos 
şi în aer50.  

Sunt valorificate valenţele practic nelimitate ale apei, „matricea tuturor 
posibilităţilor de existenţă”51. Persoanele implicate în ceremonial se adună la 
fântână, sursa comună de apă, şi stropesc cu apă şi busuioc, moment ritual ce 
încheie complexul gestual.  

Următoarea secvenţă, de asemenea cu aspiraţii în ce priveşte comuniunea, se 
desfăşoară la cimitir. Aici, după ce sicriul este coborât, preotul rosteşte câteva 
rugăciuni şi pecetluieşte mormântul, iar participanţii la înmormântare aruncă în 
mormânt, peste sicriu, flori, bani şi pământ. La capul mortului se ridică crucea şi 
bradul: „Lângă cruce sau stâlp, bradul se înfige în pământ, cu vârful în sus, şi 
rămâne acolo până se usucă. Se scoate de cei care îngrijesc mormântul sau de rude 
când se usucă sau se lasă la mormânt. Se poate şi prinde şi se face pom”52; la 
Verguleasa, jud. Olt: „Se fixa pe cruce, cu vârful în jos de către băiatul care îl 
aduce”; la Câinenii Mari, jud. Vâlcea: „Îl vârau într-o gropiţă mai adâncă de 
gropari, să nu cadă. Se ţinea până se usca; bradul era scos de pe mormânt de către 
neamurile care mergeau pe-acolo şi era dat la loc curat pe vale”53; iar la Cioroiu, 
jud. Olt: „Se lasă la capul mortului, lângă cruce,  până se usucă”54.  

Pe alocuri, „bradul nu se pune pe mormânt; se aduce acasă şi trei ani se joacă 
în horă. Părinţii plătesc horele de Paşti (trei hore) şi dau la lume vin, ţuică, 
cozonac”55. Este vorba despre hora de pomană, ceremonial ataşat temporalului 
pascal, destinat cu precădere celor necăsătoriţi. Familia sau cei apropiaţi mortului 
împart în timpul jocului elemente de recuzită cu valenţe funerare şi integratoare: 
ouă roşii, băutură, flori, batiste etc. 

Contextul ritual – actanţialitatea, elementele de recuzită, derularea 
secvenţelor constitutive – permit integrarea riturilor de separare în suita 
ceremonială destinată restabilirii echilibrului la nivelul comunităţii, performerii 
„forţând”, spunem noi, reintrarea în normalitate. Riturile performate la trecerea 
către lumea de dincolo sunt acţiuni de asigurare şi refacere a echilibrului, dar care 
pot avea o eficacitate restrânsă, dacă spiritele morţilor nu au fost şi nu continuă a fi 
îmbunate prin alte rituri, succesive decesului. Prin urmare, indiferent de măsurile 
                                                 

50 *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, coordonator 
general  Ion Ghinoiu, vol. I, Oltenia, p. 185. 

51 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 183. 
52 Inf. Constantina Gheorghe, 82 de ani, Stoiceşti, jud. Dolj, 2014.  
53 *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, coordonator 

general Ion Ghinoiu, vol. I, Oltenia, p. 186. 
54 Inf. Teodora Pescaru, Cioroiu, jud. Olt.  
55 *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, coordonator 

general  Ion Ghinoiu, vol. I. Oltenia, p. 186.  
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luate la înmormântare, există posibilitatea ca cel decedat să revină şi să intervină în 
viaţa celor vii. Pentru a se evita acest lucru, drumul spre lumea cealaltă trebuie să 
fie similar parcursului existenţial: şi acolo, ca şi aici, există o lege care nu trebuie 
încălcată. Simbolica funerară este susţinută de întreg ansamblul ceremonial.   

Atitudinile, gesturile şi interdicţiile evidente în cadrul ceremonialului funebru 
ajută la construirea unui cod comportamental care trebuie respectat aici, dar şi 
dincolo. Altfel, defunctul va ajunge şi va rămâne într-un spaţiu al întunericului, al 
maleficului, întruchipând iadul înfricoşător.  

 



Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XV, 2014, pp. 183–190 

OBICEIURI ŞI PRACTICI POPULARE STRĂVECHI  
DIN OLTENIA♦• 

Anca CEAUŞESCU∗  

Abstract: The Romanian village bears incredible traditions related to birth that 
have not only been preserved in the collective mentality of its dwellers, but there are 
many of them still practiced. A particular aspect carried on during the birth customs, 
which is also spread in Oltenia, is that of the magical practices for protecting the 
child. In this study there are approached some of them, those that were used in limited 
situations, in case of illnesses or frequent cases of infantile death: the choice of the 
Godfather, the symbolic selling, the change of the baptism name. Through their 
accomplishment, there was also assured, in the traditional mentality, the continuation 
of the individual’s existence under beneficial circumstances. 

Keywords: Oltenia, popular culture, magical practices, the symbolic selling, 
the change of the baptism name. 

 
 

Lumea satului tradiţional a fost şi rămâne o adevărată sursă de material 
etnografic, un domeniu de studiu interesant prin modul de a gândi şi comporta. 
Întreaga existenţă a locuitorilor săi este stăpânită de o multitudine de fenomene şi 
de acte tradiţionale, de datini şi obiceiuri repetate şi adaptate, toate aparţinând unei 
conştiinţe colective. 

În ansamblul culturii populare româneşti, obiceiurile formează un capitol 
important cuprinzând, într-un sistem unitar, manifestările folclorice şi de artă 
populară şi marcând o multitudine de evenimente legate de ciclul biocosmic, ciclul 
vieţii sau de datele calendaristice. Obiceiul este prezent în întreaga lume rurală, 
fiind un mod de a stabili o rânduială în cadrul vieţii acesteia, ceea ce crează o stare 
de stabilitate a comunităţii respective. Prin obiceiuri, tradiţia se consacră. Privite 
din această perspectivă, ele pot fi receptate drept o „tradiţie vie”, după cum notează 
Ernest Bernea în studiul său publicat în anul 19681.  

                                                 
•♦ Articolul face parte din proiectul de cercetare Credinţe creştine şi practici rituale în 

spiritualitatea oltenească, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane 
„C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române: Biserică şi societate în sud-vestul 
României (sec. XVI-XX).  

∗ Cercet. şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova al 
Academiei Române. E-mail: ancaceausescu@yahoo.com. 

1 Ernest Bernea, Introducere teoretică la studiul obiceiurilor, în: „Revista de etnografie şi folclor”, 
tom 13, nr. 5, 1968, p. 381. 
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În lumea tradiţională, există tendinţa de a se păstra obiceiurile, determinând 
conservarea acestora chiar şi după ce şi-au pierdut sau şi-au schimbat sensul, 
pentru că multe dintre ele menţin elemente caracteristice gândirii primitive2. Aşa 
cum arăta Mircea Eliade: „universul mental al lumilor arhaice a ajuns până în zilele 
noastre  păstrat nu în chip dialectic în credinţele explicite ale oamenilor, ci 
conservat în mituri, simboluri, obiceiuri care, oricâte degradări ar fi suferit, au încă 
sensurile originale transparente”3. 

O categorie specială de obiceiuri, prin obiectul lor comun – fiinţa umană – 
cât şi prin finalitatea manifestărilor pe care le cumulează, este formată de acelea 
legate de existenţa umană, concretizate azi prin ciclurile naşterii, căsătoriei şi 
morţii. Analiza celor trei rituri de trecere, cum le numeste etnologul francez 
Arnold von Gennep4, dezvăluie elemente ale identităţii culturale a unei comunităţi 
clar determinate conform anumitor criterii demografice, lingvistice etc., făcând-o 
statornică în ciuda scurgerii timpului.  

Lumea satului românesc ascunde incredibile tradiţii legate de naştere, care nu 
numai că s-au păstrat în mentalul locuitorilor săi, ci multe dintre acestea încă sunt 
practicate. Un aspect particular în cadrul primului moment al existenŢei umane, 
răspândit şi în Oltenia, este acela al practicilor magice pentru protejarea copilului. 
În continuare, ne vom referi la câteva dintre acestea şi anume la acelea care se 
înfăptuiau în situaţii limitate, în cazul îmbolnăvirii copiilor sau atunci când 
mortalitatea infantilă era accentuată.  

O astfel de practică, foarte cunoscută în Oltenia, era alegerea naşului din 
drum. Aceasta a fost identificată de anchetele etnografice aproape pe întreg 
teritoriul României, cât şi pe un spaţiu întins la sud de Dunăre. 

În familia tradiţională oltenească, atunci când nu trăiau copiii sau când 
aceştia sufereau de boli grave, se credea că ar exista o legătură nefastă între naş şi 
copil, neprielnică celui din urmă. Prin urmare, realegerea naşului ar ajuta la 
schimbarea stării copilului, generând forţe vitale pentru noul-născut. De aceea, 
copilului i se da un naş „de la Dumnezeu”, ales la întâmplare5.  

Cum se proceda? Copilul bine înfăşat, era aşezat lângă drum, la o răspântie 
sau la o fântână, iar primul trecător care-l ridica era ales ca naş, fără obligaţii materiale.  

În satele din Oltenia, am putut înregistra foarte multe informaţii legate de  
această practică. Iată ce ne mărturiseşte o bătrână din comuna Cetate, jud. Dolj:  

„Eu sunt a şaptea fată. Mama mea a făcut şapte copii şi i-au murit cinci. După 
ce a murit al cincilea copil, cu următorul, după o săptămână după ce l-a născut, l-a 

                                                 
2 Mihai Pop, Pavel Ruxăndroiu, Folclor literar românesc, Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1976, p. 129. 
3 Mircea Eliade, Comentarii la legenda Meşterului Manole, Bucureşti, Editura Publicom, 

1943, pp. 19-20. 
4 Arnold von Gennep, Riturile de trecere, Iaşi, Editura Polirom, 1996, p. 32. 
5 Charles. Laugier, Sănătatea în Dolj. Monografie sanitară, Institutul Grafic „Samitca”, Craiova, 

1910, p. 54. 
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luat şi l-a dus la şuşea (stradă) să-şi găsească naşul. L-a luat, l-a înfăşat şi l-a lăsat la 
marginea drumului, singur. Primul om care a trecut pe acolo l-a luat, l-a dus la 
biserică şi l-a botezat. I-a pus un nume, numele lui. A zis că e finul lui. După aia l-a 
adus acasă, la părinţi. Părinţii au pus o masă cu familia naşului. De atunci, părinţii 
copilului i-au respectat pe naşi”6.  

Şi în satul Unirea, din acelaşi judeţ, femeile cărora le mureau mai mulţi copii 
recurgeau, între altele, la aceeaşi practică7. La fel se proceda şi în satul Corcova, 
jud. Mehedinţi: „Se aşeza copilul în mijlocul drumului şi primul care trecea şi 
ridica copilul devenea naşul acestuia. Se credea că astfel norocul va aduce un naş 
purtător de noroc”8 sau la Vlădeşti, jud. Vâlcea: „Când mor mai mulţi copii sau 
când copilul are boala copiilor, moaşa pune copilul la răscruce şi se ascunde. Când 
vine primul e obligat să-l boteze, chiar dacă e rudar9. 

Aşadar, persoana care găsea copilul trebuia să-l boteze, dând acestuia, de cele 
mai multe ori, numele său. Botezul se desfăşura cât mai repede, iar naşii nu 
primeau daruri. Se considera că procedând astfel, copilul era scăpat de necaz. 

Ritualul alegerii naşului din drum, deşi variază în funcţie de zona etnografică, 
cuprinde câteva secvenţe obligatorii: scoaterea din casă a copilului dis de 
dimineaţă, părăsirea (abandonarea) acestuia în mijlocul drumului, obligaţia primei 
persoane care trece pe drum să-l boteze, aducerea copilului de la biserică în casă pe 
uşă dacă l-au scos pe fereastră la plecare, pe fereastră dacă l-au scos pe uşă10. 

Obiceiul alegerii naşului din drum a fost identificat şi la bulgari. La Hârleţ, 
judeţul Vraţa:  

„Apăi mai este şi aşa: iară dacă şade copilul tot bolnav, bolnav, de mic e tot 
bolnav, iei copilu’ ăla şi-l pui într-o răscruce. Aşa unde este uliţă şi-ncoa, şi-ncoa,  
şi-ncoa. Te duci şi duci copilu’ ăla şi-l laşi, nu-l iei. Şi-l găseşte vo fomeie. Tu vii 
acasă şi-l laşi. Şi-l găseşte vo fomeie acolo unde l-ai lăsat tu. Şi-l ia fomeia aia. Şi 
fomeia spune: «io am găsât, ete, un copil, ama nu ştiu al cui e?». Şi mama copilului 
aude că l-a găsât şi se duce şi-şi ia copilu’. Şi copilu’ ăla îl pune pe numele lu fomeia 
aia de la găsât acolo în răscruce, îi schimbă numele şi nu se mai îmbolnăveşte”11. 

Florina Bulzan descrie această practică şi în Serbia, localitatea Tekija:  
„Dacă un copil mic moare într-o familie, un nou născut este aşezat la o 

răspântie de drumuri şi acela care trece primul pe acolo, devine naşul copilului”12. 
                                                 

 6 Inf. Stoenică Gheorghiţa, 89 ani, sat Cetate, com. Cetate, jud. Dolj. 
 7 Inf. Stângă Fica, 68 ani, sat Unirea, com. Unirea, jud. Dolj. 
 8 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic 

Român, vol. I, Oltenia, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 36. 
 9 Ibidem, p. 37. 
10 Ion Ghinoiu, Comoara satelor. Calendar popular, Bucureşti, Editura Academiei Române, 

2005, pp. 118-119. 
11 Emil Ţârcovnicu, Lucian David, Ionuţ Semuc, Contribuţii la cunoaşterea etnografică a 

zonei transfrontaliere româno-bulgare. „Alegerea naşului din drum”, în: „Anuarul Institutului de 
Etnografie şi Folclor «C. Brăiloiu»”, Serie nouă, tom 22, 2011, p. 92. 

12 Carmen Bulzan, Florina Bulzan, Interacţiune socială şi comunicare interculturală în Clisura 
Dunării: Contribuţii la o sociologie a frontierei, Craiova, Editura Autograf MJM, 2007, p. 236. 
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Viaţa copilului grav bolnav şi cu slabe şanse să supravieţuiască se credea că 
putea fi salvată şi prin vânzarea simbolică a acestuia unei femei căreia i-au trăit toţi 
copiii. Prin această practică magică foarte veche se realiza, de fapt, schimbarea 
formală a părinţilor. La ea recurgeau şi familiile care au pierdut mai mulţi copii şi 
doreau să-l protejeze pe noul-născut. 

Obiceiul vânzării simbolice a copilului a fost consemnat de Elena Sevastos 
pentru întreaga Ţara Românească13. Informaţiile obţinute de noi în satele din 
Oltenia confirmă existenţa, într-un timp mai vechi, a acestei practici magico-
rituale. În satul Dârvari, din jud. Mehedinţi, „atunci când copilul era bolnav se da 
pe fereastră la o femeie care are noroc la copii”14. La fel şi în localitatea Cetate, 
jud. Dolj „când copilul avea boala copilului şi mama credea ca nu mai traieşte, îl 
dădea la o altă femeie pe fereastră. Zicea că îl vindea la una cu noroc la copii. Nu la 
oricine”15. 

„Vânzarea” simbolică16 a copilului se făcea pe fereastră pentru a evita ieşirea 
pe uşă pe unde ieşiseră şi ceilalţi copii morţi. Ca prag de trecere între sacru şi 
uman, între necunoscut şi familial, fereastra reprezintă, după cum menţionează 
Narcisa Ştiucă, o supapă a răului, capabilă să facă moartea să încurce drumul17. 
Simbolismul ferestrei provine din rolul ei de spaţiu deschis spre cer şi lumină, de 
trecere între înăuntru şi afară, între intimitatea casei şi lumea exterioară. „... ferestra 
simbolizează receptivitatea; dacă fereastra este rotundă, este vorba de o 
receptivitate asemănătoare celei a ochiului şi a conştiinţei ...; dacă este pătrată, se 
referă la receptivitatea terestră în opoziţie cu aportul cerului”18. Aşadar, fereastra 
reprezintă locul comunicării, al intrării şi ieşirii; prin urmare, în mentalitatea 
omului arhaic, ea acumulează puteri magice, ca şi uşa şi pragul19.  
                                                 

13 Elena Sevastos, Călătorii prin Ţara Românească, Iaşi , 1888. 
14 Inf. Olga Văcaru, 73 ani, sat Dârvari, com. Dârvari, jud Mehedinţi. 
15 Inf. Peţa Maria 78 ani, sat Cetate, com. Cetate, jud. Dolj.  
16 Vânzarea simbolică este întâlnită nu numai în ceremonialul naşterii, ci şi în cadrul celorlalte 

mari etape ale existenţei umane (nuntă şi moarte). În cadrul ceremonialului nupţial, o secvenţă 
ritualică a „vânzării simbolice” se desfăşoară la plecarea miresei de la casa ei. Familia fetei, care 
cedează un membru împreună cu bunurile necesare noii întemeieri (zestrea) pretinde reprezentanţilor 
celeilalte familii (vorniceii în frunte cu mirele şi neamul său) să „plătească” zestrea. Este vorba de o 
recuperare simbolică, în plan material a ceea ce familia pierde prin plecarea unui membru al ei. 
Această plată simbolică se face către rudele miresei (surori, fraţi, mătuşi). Însăşi mireasa trebuie să 
„plătească” flăcăilor din satul ei care au scos-o la horă, au dus-o la jocuri etc. În cadrul ultimului 
episod al ceremonialului nupţial, şi anume acela în care este scoasă cununa miresei, moment care 
marchează schimbarea statutului social al tinerei, intervine, din nou, practica magică a „vânzării 
simbolice”, deoarece voalul trebuia cumpărat de naşă „că să fie pomana ei”. 

17 Narcisa Alexandra Ştiucă, Naşterea – text şi discurs, în „Revista de etnografie şi folclor”, 
tom 42, nr. 3-4, Bucureşti, 1977, p. 216. 

18 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. II (E – O), Bucureşti, Editura 
Artemis, 1993, pp. 42-43. 

19 Pentru simbolistica uşii şi pragului în cadrul obiceiurilor din ciclul familial vezi Anca 
Ceauşescu, Ipostaze ale locului şi spaţiului în gândirea tradiţională, în „Arhivele Olteniei”, Serie 
nouă, nr. 27, 2013. 



Obiceiuri şi practici populare străvechi din Oltenia 187 

Prin „vânzarea” simbolică a copilului se simula, de fapt, o a doua naştere a 
acestuia. Nou-născutul era scos de sub influenţa forţelor malefice şi pus în faţa unui 
nou început. Condiţia de bază era ca acesta să fie vândut unei femei căreia îi trăiau 
toţi copiii şi erau sănătoşi, în credinţa că, prin integrarea copilului (integrare 
simulată) într-o familie cu un fond vital puternic, va fi influenţată pozitiv şi 
sănătatea acestuia. 

Aşadar, era simulată o vânzare-cumpărare a copilului. La Brâncoveni, jud. 
Olt, femeia care-l cumpăra da un ban mamei spunând: „îţi dau un leu, dumneata să-
mi dai copilul”, iar mama da copilul pe fereastră spunând: „Uite ţi-l dau şi să ai 
noroc de el”20. Mama da copilul pe fereastră, după care acesta era adus în casă pe 
uşă. Cu această ocazie, se schimba şi numele copilului, pentru ca moartea sau boala 
să nu-l mai recunoască. Din acest moment, copilul spunea „mamă” şi acestei femei. 
Prin urmare, devenea frate de suflet cu copiii acesteia şi nu se putea căsători cu ei. 

Se poate spune, aşadar, că şi această practică, alături de multe altele (prima 
scaldă rituală, dezlegarea fraţilor lunatici etc.) se încadrează în categoria celor de 
corectare, de îmbunătăţire a destinului individual, şi nu produc „fisuri sau falii în 
rândurile primordiale ale comunităţii”21. 

Etnograful Narcisa Ştiucă, în lucrarea sa despre ceremonialul naşterii, 
menţionează, în judeţul Gorj, un aspect particular al obiceiului vânzării simbolice22. 
Astfel, în satul Motru Sec, copiii care sufereau de anumite boli, mai ales de 
epilepsie, erau vânduţi de către mamele lor „peste hotare”. Vânzarea avea loc în 
prezenţa preotului, care îi citea ca la botez, schimbându-i numele.  

Un alt aspect în legătură cu acest obicei al vânzării simbolice a fost 
consemnat în unele aşezări din nordul Olteniei, cum sunt, spre exemplu, Igoiu, 
Lădeşti şi Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea. Copilul bolnav se introducea de trei ori pe 
gura cămăşii femeii care-l cumpăra şi se scotea pe la poale: „... Se da copilul pe 
fereastră unei femei cu noroc la copii. Femeia care-l primea îl trecea prin sân de 
trei ori şi dădea de formă unu, cinci lei, să zică că-i al ei. Femeia cumpărătoare 
zicea şi «Bogdaproste». Îi spunea mamă şi femeii care-l cumpăra”23. Ritualul 
reconstituia, simbolic, naşterea şi oferirea altei maternităţi. 

Obiceiul vânzării simbolice este întâlnit şi în Moldova: „Când îţi mor copiii, 
să-i vinzi pe fereastră altora şi cu banii ce-i iei pe dânşii să cumperi lucruri de 
mâncare şi să le dai de pomană. Copiii se vând numai celor ce li trăiesc băieţii”24. 
Deosebirea este aceea că în unele aşezări din zona Rădăuţiului se credea că pruncul 
                                                 

20 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 59. 
21 Dumitru Mariş, Tehnici de manipulare a destinului în mentalitatea populară, în: „Memoria 

ethnologica”, nr. 4-5, iulie-decembrie 2002, p. 491. 
22 Narcisa Alexandra Ştiucă, În pragul lumii albe, Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare 

a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, 2001, p. 125. 
23 Ion Ghinoiu (coord. ), Sărbători şi obiceiuri ... , pp. 59-60; Ion Ghinoiu, Comoara satelor ..., 

p. 118. 
24 Artur Gorovei, Datinile noastre la naştere, Bucureşti, Cronicar, 2000, p. 74; v. şi S. Fl. 

Marian, Naşterea la români, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 2000, p. 160. 
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vândut aparţinea, într-o oarecare măsură, celui care l-a cumpărat25. De aceea, mai 
târziu, părinţii îşi răscumpără copiii vânduţi, tot pe fereastră. 

Legat de o a doua naştere, ca modalitate de însănătoşire a copilului bolnav, 
Ion Ghinoiu semnalează, pentru spaţiul românesc, obiceiul de a simula moartea 
copilului bolnav, prin introducerea acestuia într-o groapă săpată în pământ şi 
scoaterea printr-o alta apropiată (naşterea simbolică) a unui copil sănătos26. Aşadar, 
aveam de-a face cu o moarte simbolică a copilului bolnav, prin intrarea sufletului 
pe o gură, şi trezirea din nou la viaţă a acestuia, sănătos, prin ieşirea pe altă gură. 
Bolnavul este regenerat, se naşte încă o dată.  

În practicile magice amintinte mai sus, atât în cazul alegerii naşului din drum, 
cât şi în cazul vânzării simbolice, noul născut primea un nume nou, pe care-l va 
folosi de acum înainte familia. Un nume nou înseamnă un nou început. De aceea, 
de multe ori, întâlnim în sate persoane care au două nume: unul, de botez, scris în 
actele oficiale, pe care puţine persoane îl ştiu, şi altul cu care este strigat, ştiut de 
toată lumea.  

De obicei, numele nou era diferit de onomastica obişnuită a satului. Cel mai 
adesea se acordau nume de animale (Lupu, Ursu, Lupa, Ursa) sau anumite cuvinte 
care, prin semnificaţia lor, ar putea să sperie duhurile rele27. În mentalul popular 
exista o legătură strânsă cuvânt-prezenţă. Noul nume oferea copilului protecţie. 
Rostirea numelui anterior era evitată, existând credinţa că răul putea fi readus, 
deoarece astfel el îşi recunoaşte victima. 

Obiceiul schimbării numelui de botez, întâlnit pe întreg teritoriul ţării noastre,  
pare să fie foarte vechi. În privinţa acestuia, S. Fl. Marian, citându-l pe Pr. s. S. 
Episcopul Melchisedec, ne spune:  

„Despre acest fiu al Marelui Ştefan, Bogdan al doilea, observăm şă el mai 
avea şi supranumele de Vlad. De aceea în mulţime de urice ale Marelui Ştefan el se 
aminteşte cu amândouă aceste numiri ... Obiceiul de a avea două numiri, unul de 
botez, altul de adaos pe urmă din motive superstiţioase, există şi astăzi în poporul 
român. Când un copil zace de o boală grea şi îndelungată, mai ales însoţită de 
spamuri, mamele schimbă numele bolnavului, crezând că prin aceasta ar ascunde 
oarecum copilul de spiritul cel rău, carele, după credinţa lor, produce boala. Cu 
modul acesta copilul rămâne în toată viaţa cu două nume, unul cel din botez, altul 
cel superstiţios. În cazul de faţă, poate că numele de Vlad să fi fost adaos lui Bogdan 
cel mic spre a-l deosebi de Bogdan cel mare, şi a continuat uneori a se numi astfel şi 
după moartea fratelui mai mare Bogdan”28.  

                                                 
25 S. Fl. Marian, op. cit., p. 160. 
26 Vladimir Trebici, Ion Ghinoiu, Demografie şi etnografie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, 1986, p. 218.  
27 Charles Laugier, Contribuţii la etnografia medicală a Olteniei, Craiova, Scrisul românesc, 

1925, p. 29; Irina Nicolau, Ioana Popescu, Introducere în etnologia primei copilării, în: „Revista de 
etnografie şi folclor”, tom 28, nr.1, Bucureşti, 1983, p. 55.  

28 S. Fl. Marian, op. cit., pp. 160-161. 
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Artur Gorovei contestă faptul că adaosul de Vlad, pus lui Bogdan al II-lea 
este numai pentru a-l deosebi pe acesta de Bogdan I şi este de părere că numele se 
datorează obiceiului de a schimba, în diferite situaţii menţionate anterior, numele 
unui copil29.  

Practica vânzării simbolice a copilului bolnav şi schimbarea numelui acestuia 
este considerată ca având un caracter magico-religios30. Poporul român nu vede în 
această practică numai o formalitate vagă, ci are convingerea că odată înfăptuită 
trebuie să producă numaidecât efectul căutat. Credinţa în acest act este puternic 
înrădăcinată în mintea sătenilor, încât după săvârşirea lui se crede că pericolul a 
fost înlăturat de copil şi că acesta va fi sănătos şi va trăi. 

Tot în situaţiile în care copilul era bolnăvicios, părinţii, moaşa, naşul sau naşa 
schimbau numele acestuia, oferindu-i, astfel, o nouă identitate. Schimbarea 
numelui nu presupunea, de data aceasta, o practică rituală, ci se realiza printr-o 
simplă mutaţie a numelui. Părinţii, pur şi simplu, strigau copilul cu un nume nou, 
altul decât cel de botez: „Mama copilului schimba numele, îl striga pe copil cu alt 
nume. Nu era niciun obicei, îl striga cu alt nume. Şi lumea îi zicea tot aşa ca 
părinţii” (Bistreţ, jud. Dolj)31. La Dâlbociţa, jud. Mehedinţi, numele copilului putea 
fi schimbat şi de moaşă. Ea ţinea copilul în braţe, cu faţa la răsărit, în timp ce rostea 
cu glas tare cuvintele: „acum nu-ţi mai zice…; îţi zice…”32.  

Din relatarea Mariei Ghiţă, în vârstă de 80 de ani, din comuna Şimnicu de 
Sus, judeţul Dolj, referitoare la ceea ce trebuie făcut pentru protecţia copilului mic, 
reţinem următoarele: 

 
„Dacă copilul era bolnav de boala copilului îl scălda moaşa sau o babă care 

ştia să-l scalde. Îl scălda şi-i schimba numele. Îl da alteia de pomană. Apa în care îl 
scălda o îngropa şi îngropa şi un fier acolo. Nu trebuia să umbli la fierul ăla 
niciodată. Scalda o îngropa ori la un pom, ori la colţul casei, sa fie loc curat”33. 

  
O altă modalitate de schimbare a numelui aparţinea preotului, care îi citea şi 

îl stropea cu apă sfinţită, apoi îi schimba numele. O mărturie de teren din satul 
Cireşu, jud. Mehedinţi sună astfel: „Popa schimba numele; îl ducea la biserică cu 
acelaşi naş şi-l boteza din nou; popa îi da numele a doua oară”34.  

Această practică rituală a schimbării numelui se întâlnea şi la popoarele 
mongolice şi se făcea în scopul de „a nu-l mai găsi şi recunoaşte duhul rău”. 

Practicile magice de protejare a copilului, folosite cu scopul atenuării 
mortaliăţii infantile, sunt mult mai numeroase. Mai amintim în finalul prezentării 
                                                 

29 Artur Gorovei, Datinile noastre la naştere, Bucureşti, Profile Publishing, 2002, p. 77. 
30 Lazăr Temian, Obiceiuri, credinţe şi practici în legătură cu naşterea, în: „Memoria 

ethnologica”, An V, nr. 16-17, iulie-decembrie 2005, p. 1616. 
31 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri ..., p. 55. 
32 Ibidem. 
33 Inf. Maria Ghiţă, 80 ani, com. Şimnicu de Sus, jud. Dolj. 
34 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri ..., p. 56. 
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noastre un obicei întâlnit în satul Grindeni din judeţul Dolj. Este vorba de  
aşa-numita „coroană de mărăcini”, care se face noului născut dintr-o familie în care 
au murit mai mulţi copii. Obiceiul este descris de Charles Laugier astfel:  

„Copilul se trece de trei ori printr-o coroană de mărăcini (măceş), de trei ori 
prin toartele căldării, îl saltă de trei ori prin coşul bucătăriei în sus apoi îl bagă într-
un sac şi ocoleşte cu el de trei ori casa pe dinafară. Când baba ajunge cu el în dreptul 
uşii, o femeie din prag întreabă: «Ce ai, babo, băgat în sac?» Baba răspunde: 
«Curând întrebaşi, curând leac să-i fie, că am băgat în sac o buturugă vie, ce a fost să 
nu mai fie»”35.  

Acelaşi autor ne vorbeşte despre un alt obicei întâlnit în satul Hunia, jud. 
Dolj, şi anume acela numit „după pierit”. Dacă unei familii îi murea primul copil, 
următorului, dacă era băiat, fie înainte, fie după botez, i se găurea urechea cu un ac 
cu fir de mătase36.  

Preluarea magică a copilului înainte de a se naşte, botezul acestuia la vatra 
focului, datul copilului de pomană şi descântatul sunt alte practici magico-rituale 
efectuate în lumea satului tradiţional pentru protejarea copilului, asupra cărora vom 
reveni într-un studiu viitor.  

Semnificaţia acordată acestor practici, în credinţa populară, este aceea de a 
corecta o anume stare de anormalitate şi de reintegrare în normalul firesc al 
existenţei. Prin înfăptuirea lor, omul tradiţional credea în rezolvarea problemei, în 
faptul că întâmplarea care a pus în primejdie existenţa copilului a fost îndepărtată. 
In noile condiţii sociale impregnate de multiplele schimbări survenite în viaţa 
materială şi spirituală a mediului rural, aceste credinţe ca şi acelea privind întregul 
sistem al obiceiurilor de la naştere, se menţin azi, doar în forme diminuate, unele 
ieşind, chiar, din sistemul actelor rituale.  

                                                 
35 Charles Laugier, Contribuţii la etnografia medicală a Olteniei, Craiova, Editura Aius, 2011, 

pp. 63-64. 
36 Charles. Laugier, Sănătatea în Dolj ..., p. 53. 
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INTERCULTURALITATE, IMAGINAR  
ŞI PRACTICĂ A LIMBAJULUI 

LA SYNTAXE DE L’IMAGINAIRE 

Constantin MIHAI* 

Abstract: This study is interested in the problem of the movement of 
imaginative. Our research intends to identify the symbolic regroups which correspond to the 
primordial gestures and to analyze the objects around which a whole series of symbols 
normally emerge. We intend to identify the symbolic constellations, that is the groups 
of symbols which develop the same archetypal theme, to define the isomorphism and 
the polarizations, meaning the rules that lead different symbols to the convergence 
around an organized core. Subsequently, our attempt tries to mark out the laws of the 
regrouping of the images. The observation of the convergence or of the isomorphism of 
schemes, symbols and archetypes, in the big mythemic systems, leads to a specific 
typology, including the regrouping in big families: structures and regimes of the 
imaginative. The theory that we intend to demonstrate involves an essential fact for the 
epistemology of imaginative; imaginative, as a regulative mechanism, can suppress the 
coincidentia oppositorium. Its symbolic logic is a good example of the cancellation of 
the opposite, only if it can coexist with the rational logic of concepts and judgements, a 
specific functional logic. The symbolic logic intends to restore the relationship between 
man and Divinity, ensuring their consubstantiality through an attentive research of the 
signs of the real. It is a logic which relies on the ens realissimum as a coordinator 
principle of all things, a Real which aspires towards the Absolute. 

Keywords: imaginative, symbolic, archetypes, structures.  

 
L’Imaginaire s’organise autour de quelques noyaux mythémiques, noyaux 

qui conduisent à l’annulation des paires d’oppoés que constituent le collectif et 
l’individuel. Jean Burgos précise que l’analyse de l’écriture de Imaginaire mène à 
une vision réunificatrice entre le conscient et l’inconscient1. S’opposant à toute 
forme a priori qui impliquerait un système prédéterminé de schèmes virtuels, la 
méthode génétique a pour tâche de ne pas considérer le possible comme une 
                                                 

* Lector univ. dr. Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Râmnicu-Vâlcea. Email: 
costimihai1977@yahoo.fr 

1 Jean Burgos, Pour une poétique de l’Imaginaire, Paris, Seuil, 1982, p. 170. Voir aussi, Bruno 
Duborgel, Imaginaire et pédagogie, Toulouse, Pivat, 1992.  
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création incessamment suivie par l’action actuelle et réelle2. L’attention de la 
perspective génétique dans l’approche plurielle de l’Imaginaire se dirige, avant tout, 
vers les possibilités ouvertes par l’action réelle. Ce qui compte ce sont les rapports 
entre les divers types de possibilités ou plutôt la liaison virtuelle – plus proche de 
l’implication logique – qui devrait fournir au devenir génétique une valeur atemporelle.  

L’écriture de l’Imaginaire correspond à un certain «comportement mythique» 
même si elle ne se contente plus que d’actualiser les images primordiales inscrites dans 
l’inconscient. En fait, la syntaxe de l’Imaginaire gouverne les rapports entre les 
formes signifiantes; elle précise les déterminations des symboles en leur conférant 
une fonction spécifique, la fonction théophanique. C’est cette syntaxe qui provoque 
l’apparition de schèmes qui ont un grand rôle d’orientation vers quelques groupes 
d’images; elle permet aussi la découverte de la convergence de ces schèmes en 
dépit de l’hétérogénéité et de la polyvalence des images. 

La grammaire imaginative offre la possibilité de rapporter cette convergence à la 
permanence des grands schèmes d’organisation, à partir de certaines tendances 
propres aux images créatrices. La découverte de cette syntaxe ou, plutôt, de ses di-
vers types qui vont dominer beaucoup de régimes de l’écriture, se fondera, en essence, 
sur l’étude des rapports et des moyens d’établir les relations – la relation entre les 
images, entre les schèmes, et entre ces schèmes et le schème d’organisation. 
Esquissant les principes fondateurs de cette grammaire, nous pouvons remarquer  
l’écriture unique de l’Imaginaire, axée sur une pratique spécifique de fonctionnement. 
Le régime moniste est exprimé et contrôlé par la syntaxe de l’euphémisme où le 
refus du temps qui passe est prêt à conduire, de retraite en retraite, comme la 
descente d’Igitur dans le tombeau propre. 

La dialectique du Mundus Imaginalis sera reconnue sur le plan thématique 
selon l’évolution des images guidées par la coincidentia oppositorum. D’ailleurs, la 
cohérence des schèmes syntaxiques peut être dégagée grâce aux types 
d’organisation de chaque régime qui configure une archétypologie des éléments de 
facture différente, en occupant certaines fonctions et en intervenant à divers niveaux, à 
partir du jeu de la spatio-temporalité. Les schèmes complètent et dynamisent des 
modèles statiques de l’Imaginaire. C’est pourquoi la recherche de cette 
convergence implique une compréhension globale des réseaux qui structurent les 
régimes. La convergence prouve aussi que la structuration du sens appartient au 
processus de la quête de l’atemporel. 

1. LA TAXINOMIE DES SYMBOLES 

Le terme de schème, en tant que mouvement que le symbole met en action 
dans l’image qui la représente, permet de fonder et de définir la notion d’archétype. 
Il faut comprendre que toute l’image n’est pas un symbole, bien qu’elle puisse de-
                                                 

2 Jean Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique, I, Paris, PUF, 1950, p. 34.   
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venir symbole dès lors qu’elle évoque quelque chose qui échappe aux hommes. 
Toutefois, la typologie des symboles est fondée sur une classification qui est celle 
des archétypes, d’où sa dénomination d’archétypologie. L’archétype se définit en 
lien avec la notion de schème. Le premier fondement du schème s’appuie sur les 
«herméneutiques instauratives» de Jung, de Piaget et de Bachelard.  

Durand reprend à Jung l’idée que toute pensée repose sur des images 
générales, les archétypes, qui sont des potentialités fonctionnelles. Il s’appuie aussi 
sur le concept de «schème affectif» de Piaget pour introduire la notion de geste pri-
mordial. Les «schèmes affectifs» se constituent pour Jean Piaget comme les 
relations de l’individu avec son milieu parental. Les parents sont comme des 
«outils de tonalité affective», des matrices de catégories cognitives qui vont 
façonner les perceptions de l’enfant. Ces deux tonalités affectives sont la matrice 
de toute formation d’images.  

L’anthropologue reprend ces deux tonalités qu’il traduit en termes de schèmes 
affectifs et qu’il relie à deux actions primordiales. La mère appelle le geste de 
l’avalage et le réflexe digestif, tandis que le père appelle la verticalité et la 
dominante posturale. Le schème permet, par conséquent, de refaire la liaison entre 
les réflexes dominants et leurs représentations en images. On peut déduire, des 
deux premiers gestes réflexologiques dominants, des schèmes qui apparaissent 
comme des actions incarnées dans des images ou des représentations.  

Ces images trouvent leurs équivalents dans les gestes dominants de l’homme. 
Ces gestes et les représentations qu’ils induisent sont dits dominants dans la mesure 
où ils signifient vraiment les premiers principes d’organisation de la structure 
sensori-motrice des représentations. Comme l’a bien montré l’école de Leningrad, il 
existe au moins trois catégories de gestes dominants, qui correspondent à trois 
matrices de schèmes.   

La réflexologie identifie trois dominants réflexes: une dominante de position 
grâce à laquelle le nouveau-né s’inscrit dans la verticalité et dans l’horizontalité, 
par laquelle il libère ses mains en se redressant et perçoit le monde à distance par la 
vue comme par l’ouïe; une dominante de nutrition qui se manifeste par la 
digestion, deux activités accompagnées d’une impression de chaleur et de 
sensations gustatives, tactiles, olfactives; enfin, une dominante copulative qui 
établit les principes de cycle liés à la pulsion sexuelle et, particulièrement, mis à 
contribution dans la perception du temps chronologique. La psychanalyse a établi 
qu’il existe une parenté entre la nutrition et la copulation. La tripartition 
réflexologique est subsumée sous une bipartition qui regroupe nutrition et copula-
tion pour les opposer ensemble à la dominante posturale. Ces deux catégories 
supérieures aux dominantes réflexes constituent les régimes de l’Imaginaire.  

Gilbert Durand retient finalement de la réflexologie ces trois images motrices 
qui se composent des deux images proposées par Jean Piaget et d’une nouvelle 
image qui ajoute à ces dernières la dominante rythmique. Celle-ci évoque le mou-
vement dialectique entre les deux premières. Ces trois gestes différenciés en 
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schèmes déterminent les grands archétypes. On se souvient que le schème représente 
l’action et qu’il s’énonce sous la forme morphologique du verbe. L’archétype évoque 
l’action et ses images; c’est pourquoi nous parlons d’image-motrice.  

Les archétypes peuvent être considérés comme «substantification» des 
schèmes au contact de l’environnement social. C’est au contact des images de 
l’environnement que les schèmes se substantifient en archétypes. En se liant à des 
images différenciées selon les cultures, les archétypes s’actualisent en symboles. 
Par rapport à l’archétype, le symbole se caractérise par sa fragilité. En perdant de 
sa polyvalence, le symbole évolue vers ce que René Alleau nomme «synthème», la 
réduction sociologique de la fonction symbolique.  

La taxinomie des symboles retenue par Gilbert Durand tient compte de trois 
disciplines des sciences humaines qui proposent déjà leur classification des 
symboles (la psychologie des profondeurs, l’histoire des religions et 
l’anthropologie), pour en élaborer une synthèse et en établir des liens. La méthode 
de la convergence des images est utilisée pour repérer les vastes constellations de 
symboles que Gilbert Durand regroupe en deux régimes de l’Imaginaire qui se 
subdivisent, à leur tour, en trois grandes structures, puis, encore, en quatre 
archétypes. L’anthropologue français entend par symboles convergents: des images 
semblables dans leur forme, issues de différents domaines de l’imagination. Toutes 
ces images sont isomorphes par homologie, c’est-à-dire qu’elles contiennent une 
équivalence morphologique ou structurale, plutôt que fonctionnelle3. 

La classification des symboles issus de l’histoire des religions a la tendance à 
présenter une typologie double. Les deux grandes familles des symboles religieux 
sont fondées sur l’homologie des objets symboliques, d’un côté les symboles 
célestes, comme le ciel, le soleil, la lune, les étoiles etc., et de l’autre les symboles 
terrestres, telluriques ou chtoniens, des enfers ou du monde d’en-dessous, ou 
encore les volcans, les cataclysmes. 

L’essence de la formation des symboles est tout à la fois individuelle et 
sociale. La représentation s’élabore bien dans un trajet anthropologique qui tient 
compte de cette double coordonnée, accommodations psychologiques par des 
gestes primordiaux, mais aussi intimations anthropologiques par le biais des gestes 
fondamentaux. Le geste appelle sa matière, alors que l’imagination d’un 
mouvement réclame l’imagination d’une matière. C’est l’idée que Gilbert Durand 
reprend chez André Leroi-Gourhan lorsqu’il propose une typologie des outils 
élaborés par l’homme en tenant compte des gestes qu’ils induisent et des matières 
qu’ils nécessitent: l’air pour sécher; le feu pour chauffer, cuire, fondre, déformer; 
l’eau pour laver, délayer; la terre pour briser, couper, modeler. Il est possible de 
synthétiser les typologies des symboles en les intégrant les unes aux autres à partir 
du terme de schème qui leur est commun, et en particulier de «schèmes affectifs» 
                                                 

3 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’Imaginaire. Introduction à l’archétypologie 
générale, 11e édition, Paris, Dunod, 1992, pp. 41-43. Pour la valeur du Symbole, voir aussi Gilbert 
Durand, Champs de l’Imaginaire, textes réunis par Danièle Chauvin, Grenoble, Ellug, 1996, pp. 65-81.  
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qui permettent de condenser les relations que l’individu entretient avec le milieu 
environnant. 

2. LES RÉGIMES DE L’IMAGINAIRE 

Dans son ouvrage fondamental, Les structures anthropologiques de 
l’Imaginaire, Gilbert Durand considérait deux régimes, diurne et nocturne. En fait, 
le régime diurne correspond aux images déclenchées à partir de la dominante 
posturale et de ses schèmes; le régime nocturne correspond aux images 
déclenchées par la dominante de nutrition et ses schèmes, ainsi que par la 
dominante copulative et son schème qui est cyclique. 

Le régime diurne se construit sur le schème de la verticalité qui donne lieu 
aux images d’action de «trancher» ou de «se lever». Le régime diurne est ainsi le 
régime qui structure ses images par l’opposition ou encore par la structure de 
l’antithèse; les représentations associent les monstres du temps et de la mort aux 
figures héroïques et aux armes qui pourront les vaincre. Le régime diurne associe 
non pas seulement des héros de lumière, mais notamment des figures angéliques en 
franche opposition avec la noirceur des monstres. Le régime nocturne structure ses 
images par l’euphémisation: l’imagination atténue la terreur de la chute en descente 
initiatique, ou tempère l’aspect des ténèbres et de la mort par les rêveries de la 
quiétude et de l’intimité.  

Les catégories d’images diurnes et nocturnes se structurent en opposition. Les 
critères qui offrent la possibilité d’établir les complémentarités se fondent sur le 
caractère ambivalent du symbole. Il y a deux attitudes imaginatives propres à 
l’angoisse du temps et de la mort. L’imagination caractéristique au régime diurne 
cherche à inverser les visages du temps par l’attitude héroïque de l’antithèse. Il 
s’agit d’images de recherche de l’essence en contrepied des figures de la 
monstruosité. En effet, l’imagination dévoile les représentations de la 
transcendance, telles que les images d’envol, de remontée, d’espaces azurés.  

L’Imagination du régime nocturne cherche à inverser les visages du temps et 
de la mort; elle procède par une euphémisation de la violence. L’Imagination 
développe ses images à partir du schème de l’avalage; elle invoque alors la rassurante 
descente dans l’intimité. Utilisant le schème du cycle et du rythme, l’imagination peut 
développer les images de la promesse d’un éternel retour ou du progrès.  

Le premier critère de passage entre le diurne et le nocturne s’effectue par un 
mouvement d’inversion totale de l’imagination. Ce processus constitue une 
mutation, une metanoia, une conversion de la fonction de l’imagination. La 
dimension ambivalente de l’imagination est symbolisée par la figure d’Eros, plus 
particulièrement lorsqu’il se conjugue à ses frères Chronos et Thanatos.  

Le symbole d’Eros est ambivalent, exprimant à la fois l’amour et la source de 
la vie, mais aussi l’excès de la passion et la source de la mort. Platon a mis en 
évidence l’ambiguïté d’Eros lorsqu’il rappelle que le dieu est considéré comme 



Constantin Mihai 196 

« fils de la ressource et de la pauvreté ». Ce type d’ambiguïté a une autre 
conséquence logique que Platon nomme «l’anéantissement de l’être aimé». Selon 
Durand, l’ambivalence qui réside dans la série Eros-Chronos-Thanatos marque la 
limite-même à partir de laquelle tous les grands thèmes de la symbolique du régime 
diurne ne peuvent qu’inverser leur valeur pour entrer dans le régime nocturne.  

C’est à partir du caractère ambivalent de la notion de libido que 
l’anthropologue propose de fixer le second critère de la dichotomie entre le diurne 
et le nocturne. Freud opère une distinction nette entre une libido purement 
hédoniste incarnée par Eros, et une pulsion de la mort, incarnée par Thanatos, tan-
dis que Jung entend la libido dans son sens premier, celui d’un violent désir. Elle 
peut aussi être représentée par la figure de l’Eros platonicien ou du Dionysos 
thébain. Gilbert Durand opte pour la comparaison de la libido au vouloir 
fondamental de Schopenhauer. Il s’agit d’un désir violent comme une nécessité, 
sous sa double hypostase, celle aimée et subie ou détestée et combattue.  

Dans le régime diurne, Eros revêt un aspect sombre pour s’associer à 
Thanatos: le désir d’éternité compose avec l’agressivité, la négativité, transférée et 
objectivée, de l’instinct de mort pour combattre l’Éros nocturne et féminoïde, et 
nous avons jusqu’ici classé ces symboles antithétiques, purificateurs, militants4. 
L’Eros du régime diurne est du côté des représentations de la monstruosité. Il doit 
être combattu par les images qui dérivent du schème de la verticalité. Enfin, ce sont 
les images de la force foudroyante, comme celles des armes tranchantes, attributs 
propres à la puissance des souverains et des rois mages. L’énergie libidinale se met sous 
l’autorité d’un monarque divin et paternel, et ne tolère de la pulsion, que son 
agressivité mâle et sa combativité qu’elle assaisonne de purifications ascétiques et 
baptismales5. 

Les figures symboliques du régime diurne sont de type animus, et les rituels 
s’étayent sur des pratiques purificatrices. Gilbert Durand choisit de définir le 
sceptre et le glaive comme les marques qui représentent les deux grandes familles 
d’archétypes de la verticalité et de la souveraineté. Au contraire, dans le régime 
nocturne, la libido composera avec les douceurs du temps, renversant comme de 
l’intérieur le régime affectif des images de la mort, de la chair et de la nuit, c’est 
alors que l’aspect féminin et maternel de la libido sera valorisé, que les schèmes 
imaginaires vont s’incurver vers la régression et la libido sous ce régime se 
transfigurera en un symbole maternel6. 

                                                 
4 Ibidem, p. 223.  
5 Ibidem.  
6 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’Imaginaire. Introduction à l’archétypologie 

générale, 11e édition , Paris, Dunod, 1992, p. 223. Pour une approche plurielle de l’Imaginaire, voir 
Roger Bastide, Le rêve, la transe et la folie, Paris, Flammarion, 1972; Le sacré sauvage et autres 
essais, Paris, Payot, 1975; Christophe Bouriau, Qu’est-ce que l’imagination, Paris, Vrin, 2003 ou 
Roger Caillois, Images, images. Essai sur le rôle et les pouvoirs de l’imagination, Paris, José Corti, 1966.  
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Les figures du régime nocturne sont de type anima. Le sens différencié, voire 
opposé, de la figure d’Eros, s’associant à Chronos, s’incarne sous les aspects de la 
Grande Déesse-mère. La coupe devient ainsi le symbole de cette première famille 
d’archétypes du régime nocturne. Dans le dernier palier du régime nocturne, 
l’ambivalence de la libido est perçue au sein d’une totalité, celle d’un mythe ou 
d’un récit dramatique. Le denier et le bâton sont les symboles de cette famille 
d’archétypes du régime nocturne.  

Le troisième critère permet d’affiner le principe d’opposition en un principe de 
réversion des deux régimes de l’image. La dichotomie qui s’institue entre ces deux 
régimes rappelle la réversion entre l’animus et l’anima. Si l’animus est le principe 
masculin de l’inconscient de la femme, l’anima est le principe féminin de 
l’inconscient de l’homme. L’Animus, la dimension la plus active, correspond au 
régime diurne du héros qui se rend vainqueur du monstre, tandis que l’anima, la 
dimension la plus passive, correspond au régime nocturne des grandes déesses-mères. 

L’anthropologie durandienne, dans le prolongement de la psychanalyse 
jungienne, propose d’appréhender le psychisme dans son aspect «tigré», dans un 
pluralisme qui se structure à partir de ces deux engrammes – diurne et nocturne –, de 
l’imagination. Ces engrammes sont fondés sur des archétypes; par conséquent, ils 
sont archétypiques. Ils se nuancent selon les trois structures ou schèmes qui sont 
contenus dans les actions de «séparer», qui caractérisent la structure héroïque, dans 
les actions «d’inclure», pour la structure mystique, et dans les actions de 
«dramatiser», pour la structure synthétique. La perspective dialectique, d’ordre 
métaphysique et psychanalytique, qui gravite autour de ces deux complexes fonda-
mentaux, celui d’Empédocle et de Novalis, permet de mieux déchiffrer la 
symbolique des régimes durandiens, dans le sens où ils visent la transgression 
temporelle en vue d’accéder à une plénitude ontologique, marquée par la logique 
symbolique.    

3. LA LOGIQUE SYMBOLIQUE 

Les formes symboliques puisent dans un registre sui generis de l’Imaginaire 
que l’on commence à mieux connaître. Elles ne peuvent être analysées de manière 
simple. Il s’agit plutôt d’un profil culturel, d’une forme expressive des choses, d’un 
réel objectivé. À partir de la théorie de Cornelius Castoriadis, nous essaierons de 
déceler les traits essentiels de la logique symbolique.  

À la différence de l’archétypologie de Durand qui vise la taxinomie des 
symboles et de ses structures correspondantes, Castoriadis propose une autre 
manière de penser l’Imaginaire. Il le place sur un plan radical: dans la dynamique 
psychique et dans celle des relations sociales. Il nomme «imaginaire radical» la 
capacité humaine à faire surgir du sens ou des représentations. Cette faculté est le 
propre de l’imagination; elle le distingue de l’imaginaire effectif. L’Imaginaire 
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n’est donc pas seulement l’anticipation de ce qui pourrait être vérifié, car le social 
engendre de nouvelles institutions.  

«L’imaginaire radical» fonctionne en tant que paradigme «social-historique» et 
paradigme «psyché/soma ». Tout ce qui se manifeste au niveau du paradigme « 
social-historique » Castoriadis le qualifie d’imaginaire social, tandis que tout ce qui 
se manifeste au niveau du paradigme «psyché/soma» il le qualifie d’«imaginaire 
radical»7.  

La logique symbolique permet de traduire l’Imaginaire dans le Réel. 
L’Imaginaire doit utiliser le symbolique non seulement pour s’exprimer, mais pour 
exister, pour passer du virtuel à l’actuel. Le délire le plus élaboré comme le 
phantasme le plus secret et le plus vague sont faits d’images, mais ces images sont 
là comme représentant autre chose, elles ont donc une fonction symbolique8. Le 
symbolisme implique la capacité imaginaire ou la faculté d’imagination, c’est-à-dire 
la faculté de poser ou de se donner, sous la forme de la représentation, une chose 
ou une relation qui ne sont pas données dans la perception. La production 
symbolique s’organise en réseaux. Le réseau est un système de symboles amendés 
par une structure sociale dans la totalité de ses caractéristiques institutionnelles.  

Le symbolique implique une composante « rationnelle-réelle », ce qui signifie 
le Réel ou tout ce qui permet de le penser, ou bien d’agir. Cette composante se 
rattache d’une manière péremptoire à celle de l’Imaginaire, assurant un équilibre 
anthropologique parfait entre mythos et logos. Castoriadis s’interroge sur la raison 
pour laquelle la société doit chercher dans l’Imaginaire un pendant à son ordre 
social. En fait, il trouve au centre de l’Imaginaire un paradigme invisible qu’il 
compare au paradigme hégélien de l’esprit d’un peuple. Il s’agit d’un sens qui 
confère aux facteurs réels, rationnels et fonctionnels une grande importance et une 
grande place9.  

L’imaginaire central s’appuie sur des symboles élémentaires. C’est autour de ce 
type d’imaginaire que se constitue l’imaginaire secondaire ou périphérique. 
L’expression symbolique se développe par la prolifération d’images qui engendre 
une distanciation entre les images et leur sens, formant ainsi un imaginaire 
secondaire. Celui-ci se compose de plusieurs symboles qui correspondent à des 
couches successives de sédimentation d’images.  

Le paradigme invisible devient une source d’aliénation pour toutes les 
institutions du fait qu’elles n’ont pas la maîtrise de l’Imaginaire qui les fonde. 
L’aliénation se manifeste comme un moyen constitutif du rapport à l’institution; 
elle s’accentue avec l’autonomisation institutionnelle. Castoriadis affirme que les 
institutions sont créées pour assumer des fonctions que la société s’est représentées 
comme besoins. Les institutions sont perçues par Castoriadis comme des réseaux 

                                                 
7 Cornelius Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1999, p. 533. 
8 Ibidem, p. 190.   
9 Cornelius Castoriadis, op. cit., p. 193. 
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symboliques, socialement sanctionnés, où se combinent, en proportion variable, les 
composantes fonctionnelles et imaginaires.  

La question qui se dresse vise les modalités par lesquelles les institutions 
peuvent dépasser l’aliénation en tant qu’autonomisation du symbolique. De la 
même façon, le symbolisme institutionnel peut être mis en question par la société 
qui décide d’en faire un «usage lucide et réfléchi», d’autant plus que le 
cheminement de la culture occidentale semble aller vers une conquête graduelle de 
cet usage10.  

La logique symbolique devient un mécanisme de réglage pour les situations 
où le mythos et le logos se rencontrent, assurant la coexistence des contraires dans 
le cadre d’une unité plurielle qui marque les registres de l’existence. La conquête 
de la logique symbolique par les individus et par les institutions et sa 
rationalisation sont des processus historiques récents. Cette conquête passe par la 
reconnaissance des deux logiques à l’œuvre dans notre pensée: une logique 
fonctionnelle ou rationnelle et une logique imaginaire, d’une rationalité propre, non 
sue et non voulue comme telle par la logique fonctionnelle. Comprendre le choix 
qu’une société fait de son symbolisme, c’est saisir les significations imaginaires 
sociales qu’il porte11.  

La logique symbolique essaie de décrypter les significations imaginaires qui 
ne se réduisent pas à un certain réel. L’approche de l’imaginaire social dans la 
vision de Cornelius Castoriadis permet de s’interroger explicitement sur la fonction 
de la logique symbolique en tant que représentation collective du monde. 
Autrement dit, le sens majeur de la logique symbolique implique le passage du 
virtuel à l’actuel en vue de saisir le noyau de l’Imaginaire.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Martine Xiberras, Pratique de l’Imaginaire. Lecture de Gilbert Durand, Canada, Les Presses 

de l’Université de Laval, 2002, pp. 33-37.  
11 Martine Xiberras, op. cit., p. 37. Voir aussi Martine Xiberras, Les Théories de l’exclusion. Pour 

une construction de l’Imaginaire de la déviance, Paris, Armand Colin, 1996 ou Michel Maffesoli, La 
Connaissance ordinaire. Précis de sociologie compréhensive, Paris, Librairie des Méridiens, 1985. 
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INTERCULTURAL DIMENSIONS IN LANGUAGE TEACHING – 
THE FUNCTION OF PEDAGOGICAL TRANSLATION 

Ramona Elena CHIŢU∗ 

Abstract: Language teaching professionals acknowledge that teaching foreign 
languages aims at going beyond the acquisition of grammar content and the simple 
mastery of grammar skills, the weighty yearning being the accurate and appropriate 
use of language in order to communicate meaning in real situations. This is one of the 
reasons accounting for the long-lasting debate on the primacy of the most suitable 
language teaching method. The communicative language teaching approach has lately 
opposed to the traditional structural view and has included a wide range of methods 
mainly based on situational language teaching and audio-lingual methods so as to 
achieve a more complete communicative perspective. Whether written or oral, any 
communication act occurring in a language shall be achieved not only by using a 
range of linguistic forms, but also a set of strategies and linguistic forms adequate to 
concrete situations. One of the most characteristic feature of translation as a means of 
communicative language teaching is that it provides the systematic attention needed to 
be paid to both functional and structural aspects of language. It helps attaining one of 
the most important criteria of successful communication, namely not only conveying 
an intended meaning but also producing an accurate and appropriate stretch of 
discourse. By thoroughly pleading for implying translation as a convenient form of 
cross-cultural transmission of language in the process of foreign language 
learning/teaching, this article aims at highlighting the linking role translation plays in 
forming the relationship between linguistic/structural and communicative forms, more 
often than not non-linguistic realities, as well as in raising learners’ awareness of 
meaning and cross-cultural differences.  

Keywords: communicative method, extra-linguistic factors, cross-lingual interaction, 
language proficiency.  

1. AN OUTLINE OF TRANSLATION 

As acknowledged by Vanessa Leonardi, the term translate “has Latin and 
Greek roots and its basic meaning is that of carrying something across”1 (see Latin 
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transferre and Greek metapherein). At various periods of human culture (mainly 
European and American culture) certain types of approaching translation have 
emerged, hence determining a kind of variation in the role and function of 
translation. A diachronic study of translation would naturally begin with Cicero. 
Either literal expounding or free adaptation, translation started to be practiced as 
early as the Roman times, when its main functions were to be identified in training 
grammar and rhetoric, translation itself being hypothetically claimed to be a 
Roman invention.2  The essential heritage left to be further explored by later 
translators mainly consists in De optimo genere oratorum (Cicero), Ars poetica 
(Horace) and Letter to Pammachius (St Jerome), with the translation theories and 
statements emerging directly from the practical work of translating. 

According to T. R. Steiner’s periodization, the second stage runs up to the 
forties of the 20th century. Both in the Middle Ages and early Renaissance, 
translation continued to be performed in the tradition of textual interpretation and 
commentary, its main purpose being didactic, “with the moralisation overriding 
other considerations”3, as shown in such treaties as La manière de bien traduire 
d’une langue en autre (1540) by Etienne Dolet and Ars poetique (1555) by Jacques 
Peletier. In the medieval educational system, translation was an important component, 
seen as a means of improving the oratorical style and as a written exercise.  

Due to the inventions of printing techniques, significant changes were to be 
brought to the role and function of translation, as well as to the volume of such 
undertakings. Among the several attempts made to develop a vocabulary and 
methodology in approaching translation, Susan Bannett4 outlined the five 
principles the French humanist Etienne Dolet suggested for the translator, namely:  

 fully understand the sense and meaning of the original;  
 have a perfect knowledge of both languages;  
 avoid word-for-word rendering (see also Cicero and Horace);  
 seize commonly used forms of speech;  
 produce the correct tone by appropriate words choice and order.  

Hence, translation started to be approached within attempts of developing a 
vocabulary and a certain methodology. This focus on the interpretative approach 
(inherited by Chapman and his contemporaries) “directed attention to the meanings 
– to the words which ought, as either representatives or explanations, to stand for 
the words of the original”5. In the 17th century (the Bible’s versions) translation 
was mainly used as a tool in the fight against dogmatic and political disputes. 

The following period is to be correlated with the introduction of structural 
linguistics and communication study while since the 1960s onwards, the act of 
                                                            

2 Susan Bannett, Translation Studies, 3rd edition, London and New York: Routledge, 1988, p. 48. 
3 T.R. Steiner, English Translation Theory 1650-1800, Netherlands: Van Gorcum, Assen, 1975, p. 7. 
4 Susan Bannett, op. cit., p. 61. 
5 T.R.Steiner, op. cit., p. 10. 
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translation has included philology, literature, formal rhetoric, poetics and the study 
of grammar6. 

Although such a temporal periodization is impeded by a set of difficulties 
among which the dynamic character of culture itself, such undertakings allow for 
useful frameworks in better understanding the evolution of the concept, by clearly 
underlying the aspects prevailing at different times. As Susan Banett points it out, 
irrespective of the clear-cut divisions of periods “the word for word vs. the sense 
for sense lines can be seen emerging again and again with different degrees of 
emphasis in accordance with different concepts of language and communication”7. 

2. TRANSLATION EMPLOYED FOR PEDAGOGICAL PURPOSES 

 
When employed for pedagogical reasons, translation becomes pedagogical, 

that is a useful tool meant to assist foreign language teaching and learning. Unlike 
real translation, pedagogical translation offers information about the language 
learners’ level of language proficiency. Although recalling of the much-debated 
Grammar Translation method, the term pedagogical translation is completely 
different in purpose and approach on condition extra-linguistic factors, such as 
culture, are taken into consideration. Quoting authors like Vanessa Leonardi, 
“Translation exercises can serve a variety of purposes ranging from linguistic 
problems to more cultural, semantic and pragmatic concerns. Furthermore, 
translation can help learners enhance their analytical and problem-solving skills 
which are essential in everyday life as well as in most working fields”8. So, 
pedagogical translation should not be correlated either with the Grammar 
Translation method or, even less, with the activity designed only for training 
translators as future professionals. 

In the early 19th century, traditional methods used in teaching/learning a 
second language started to be improved to the point of their complete replacement 
nowadays. Practised over several decades with so much expected success in 
achieving the aimed target, the Grammar Translation method was designed to 
emphasize the role of translation techniques in understanding and using grammar 
better by creating meaning. On its turn, the Grammar-Translation Method was a 
modified version of the ancient Scholastic Method, which was traditionally used to 
study the written form of the classical languages through a thorough lexical and 
grammatical analysis of classic texts. This method involved, as a natural 
component of language learning, producing translations of parts of the original 
text. The main focus of such a method was on deductively learning both grammar 
                                                            

6 George Steiner, After Babel, London: Oxford University Press, 1975, p. 236 ff. 
7 Susan Bannett, op. cit., p. 50 
8 Vanessa Leonardi, op. cit., pp. 81-82. 
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and vocabulary. Without including listening and speaking activities, the Grammar 
Translation method often ran the risk of inducing the conclusion that the word for 
word/phrase for phrase translation is appropriate between languages. 

Towards the end of the 19th century, the Direct Method, “challenged the 
value of translation and the efficiency of formal grammar study”9, disfavouring 
translation for the benefit of interactions and placing listening prior to speaking. 

By the middle of the 20th century, second language was taught by means of 
the Audio-lingual Method. Much opposed by Chomsky’s cognitive approach10, this 
method was based on behaviourism with much attention paid to surface structures 
of the language, mainly by exposure to available language input. Chomsky’s 
theories occasioned the preferment of the Communicative Approach which focused 
on meaningful input in realistic situations. Under the Communicative Method, 
teaching explicit linguistic forms and the use of mother tongue are to be avoided. 
Still, considering the underlying reasons of most objections brought against, 
learners could not communicate successfully only by exposure to meaningful input 
alone. Recently, specialists in the field have evidence the need of including certain 
explicit guidelines in the communicative approach. 

The way William Littlewood describes a most efficient communicator in 
foreign languages best fits our perception of the way translation activities assist 
foreign language learners/teachers: “the most efficient communicator in a foreign 
language is not always the person who is best at manipulating its structures; it is 
often the person who is most skilled at processing the complete situation involving 
himself and the hearer, taking account of what knowledge is already shared 
between them and selecting items which will communicate its message effectively”11. 

According to many other well-known specialists, trainers are seen as the only 
responsible for their achievement of practicing the best method and translation is 
seen as a “legitimate pedagogical tool in foreign language teaching”12. 

Duff summarizes succinctly: “Translation develops three qualities essential to 
all language learning: flexibility, accuracy, and clarity. It trains the learner to 
search (flexibility) for the most appropriate words (accuracy) to convey what is 
meant (clarity)”13.  

                                                            
9 Harold Madsen, J Donald Bowen et. al., TESOL Techniques and Procedures, Cambridge, 

MA: Newbury House Publishers, 1985, p. 20.  
10 Noam Chomsky, Syntactic Structures, Berlin: Mountan de Gruyter, 2002, p.87: “To 

understand a sentence, then it is necessary to reconstruct its analysis on each linguistic level; and we 
can test the adequacy of a given set of abstract linguistic levels by asking whether or not grammar 
formulated in terms of these levels enables us to provide a satisfactory analysis of the notion of 
understanding”. 

11 William Littlewood, Communicative Language Teaching, USA-New York: Cmabridge University 
Press, 1981, page 4. 

12 Tim Bowen, Jonathan M. Marks, Inside Translation, Oxford: Heinemann, 1994, p. 93. 
13 Alan Duff, Translation, Oxford: Oxford University Press, 1989, p. 7. 
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Many were those who pleaded for the need of grammar teaching along with the 
communicative task. Interpreted in structural linguistic terms, where grammar consists 
in morphology and syntax, without much appeal to meaning itself, grammatical 
structures may seem meaningless and out of the context. By practicing grammar 
through translation instances we can achieve the long-term challenge of understanding 
when to use such structures, that is, grasping the favourable discourse contexts, since 
the attainment of grammatical structures would be incomplete without the 
comprehension of their function. As Fred Eckman suggests, there are three dimensions 
which should not be overlooked in building discourse utterances: form, meaning and 
function of language. Grammar consists of arbitrary rules but its organization does not 
necessarily involve an arbitrary process and one of the solutions suggested by the 
above-mentioned author is looking at language from a discourse perspective, which 
allows seeing why the rules are the way they are. Due to the systematicity and order of 
language learners are accustomed to in their native language, they often use “certain 
forms erroneously by target speakers standards but consistently as a response to certain 
extra linguistic factors such as task demands”14. All in all, translation includes both 
traditional synthetic grammar teaching and the analytic approach by context using.  

With much emphasis on the bilingual and cross-lingual interaction, 
translation supports the shift from the monolingual perspective to the 
understanding of the nature of native competence. Here are the three well-
appreciated methods suggested by Guy Cook in support of language interaction15: 

 

Method  Advantages  
Close translation It helps to transmit ideas as faithfully as possible 
Word for word translation It helps emphasizing the difference and similarities 

between common utterances in the two languages 
Round the class translation building Attention shifted to forms during communication 

 

Another reason for introducing translation into language teaching classes is 
that it prevents using the learned structures only one at a time, as language 
acquisition is a matter of accumulating structural items, far from being uniformly 
and constantly used. In this way, translation provides the acquisition of structures 
interdependently, without omissions and time wasted for backsliding16.  

Moreover, the shift towards communicative perspective has allowed learners 
express their own meanings, while paying less attention to errors in favour of 
creating opportunities to use language authentically and spontaneously. At this 
point, translation provides an explicit focus on the language itself and on forms.  

The purpose of translation during languages classes is to help learners 
develop their knowledge of the second language being taught. A cognitively 

                                                            
14 Fred Ecknen, Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford: Oxford University 

Press, 2000, pp. 133-134. 
15 Guy Cook, Translation in Language Teaching, Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 127. 
16 William Rutherford, Second Language Grammar Learning and Teaching, London: Longman, 

1987, p. 4. 
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demanding process, translation is more appropriate for adult learners but still 
applied at all levels and ages, if properly designed and structures. Moreover, 
translation activities would rather be integrated with other existing language 
learning/teaching practices. While attempting to provide a framework with the 
main stages to be used for ensuring a successful translation process, we daresay 
there are three kinds of activities preceding, accompanying and following 
translation itself, that is making up what actually constitutes pedagogical translation. 

 Pre-translation activities whose main purpose is to revise grammar and 
vocabulary practical skills; 

 Translation activities usually used for consolidation; 
 Post-translation activities including such activities as rewording, reading or 

writing again, revision. 
Within the larger purpose of integrating certain skills in order to activate 

schemata, pre-translation activities may consist in: discussions initiated over the 
topics of the day, eliciting some key words from the text to be translated, asking 
learners to look for equivalents, comparing results with the class. 

Also considering the very same division between the three types of activities 
related with translation, Vanessa Leonardi devised a useful framework, as shown 
below:17 

Adequate 
introduction 
of the new 
vocabulary 

Reading/speaking 
and listening and 
finally writing 
activities  

Generating 
commentaries 
over the achieved 
translation 

Revision and 
consolidation 
of existing 
vocabulary 

Literal translation Free discussions 
about further 
related topics 
for improving 
intercultural 
competence 

Providing 
appropriate 
guidelines for 
words choice 

Summary 
translation 

Parallel texts 

Bilingual 
glossary 
creation 

Grammar 
explanations 

 
 
 
 
 
Pre-
translation 
activities 

 
 
 
 
 
Translation 
activities 

Bridge the gap 
between the two 
cultures 

 
 
 
 
Post-
translation 
activities 

 

 

 

 Intercultural 
awareness 
development 

  

Pedagogical translation framework, adapted from V. Leonardi, The Role of Pedagogical Translation 
in Second Language Acquisition. From Theory to Practice, 2010, p. 88. 

All translation activities should mainly focus on raising awareness of the 
context and cultural register. For better achieving this final goal, it is recommended 
                                                            

17 Vanessa Leonardi, op. cit., p. 87. 
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to have translation done in groups for allowing them to compare, discuss and make 
necessary changes over their pieces of work. Trough post-translation activities  
learners’ awareness of how translation is an intercultural phenomenon is at stake, 
that is why favourable activities would be comparisons and discussions over the 
differences occurring in their translations or even better, over the causes 
determining them. It is to be noted that radical departures from the original text 
such as updates, summaries, paraphrases, and popularisations in the target culture 
are to be avoided.  

In the currently practiced post-communicative approach, translation as a 
teaching method has the following strengths: 

 
 Learners are encouraged to focus not only on meaning, but also on the form 
of the text; 
 As a working-on-text method, pedagogical translation favours discussions on 
linguistic and non-linguistic forms;  
 It offers the unique opportunity of exploring the dimensions of both languages; 
 It helps developing both skills and style of written expression beyond 
standard communication; 
 It helps developing sensitivity to the meaning which is entirely culture-specific; 
 It ensures growth in language proficiency 
 It enhances learners’ awareness and their understanding of the culture and 
society as representing the foundation of language itself. 

 
3. CONCLUSIONS ON THE NEED TO ACHIEVE CROSS-CULTURAL 

COMMUNICATION THROUGH TRANSLATION 

 
Taking into account the fact that foreign language teaching/learning should 

not overlook the permanent linkage existing between language conceptions and 
human identity, translation becomes an instructional means likely to both achieve 
humanistic educational endeavour and provide deeply effective communicative 
experience. We daresay that throughout the history of translation, most approaches 
have tended to focus more on the linguistic side and less on extra-linguistic factors. 
For instance, when looking up for a definition of the concept in the dictionary, we 
are likely to find rather simplistic ones, such as “the activity of changing spoken or 
written words into a different language”18 or “the process of changing something 
that is either written or spoken into another language”19. Far from being only a 

                                                            
18 Michael Rundell, Macmillan English Dictionary for Advanced Leraners, London: Macmillan 

Education, 2007, p. 1153. 
19 *** Oxford Advanced Learner’s Dictionary, London: Oxford University Press, 2003, p. 1382. 
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linguistic act, translation operates as an act of communication across cultures. 
Language and culture can never be split apart and the cultural embedment of 
language into culture, which has to be part of any foreign language training, is best 
supported by translation. By transferring texts from one language into another, the 
meaning of linguistic items is to be understood while considered together with the 
cultural realities. While moved from one language to another, any communicative 
text will carry its cultural features along; hence the conversion of texts between 
languages is one act of cross-cultural communication entailing linguistic and 
cultural knowledge of both languages. 

To conclude with, “both meaning and form will have to be analysed and 
assessed in order to decide what gets translated and how. Focus will be laid upon 
both linguistic and extra-linguistic features which, most of the time, are only 
superficially dealt with or completely ignored in reading activities”20. 

At this point of our article, we considered it appropriate to use a quantitative 
method of research based on applying and interpreting the results of a survey by 
means of questionnaires to a sample of 20 students, whose language proficiency is 
satisfactory. Viewing the results of the students’ assessment of translation as a 
language training tool, 50% of them considered it an appropriate method, while 
25% expressed their mistrust in translation tasks and the other 25% doubted 
whether translation could provide any progress in language training: 

 
Question 1. How useful do you consider pedagogical translation in improving 

language proficiency? 
 

 

                                                            
20 Vanessa Leonardi, op. cit., p. 82. 

 l am not confident in translation methods 
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So far the results show that half of the interviewed have a positive attitude 
about such attempts. 

When asked about the effects they have become aware of when involved in 
translation activities, 40% of respondents thought about the culture gap, while 35% 
spoke about a faster progress and the remaining 25% chose the role translation is 
likely to play in improving both written and oral communication skills.   

Question 2: What are the effects of using translation to learn a foreign language  
(in our case English)? 

 
The question regarding students’ assessment of translation role in their 

preparation for the language competence exam reveals an overall good appreciation 
on their part. 

Question 3: Has translation helped you get prepared for your final language exam? 
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When asked to decide whether translation activities should be excluded or 
not from language training classes, 12 respondents proved to be supporters of such 
activities while the remaining 8 gave a negative answer. 

 

Question 4. Should translation activities be used in the language classroom? 

 
 
Eventually, all respondents admitted they enjoyed the translation activities 

provided to them. 
A complex activity, pedagogical translation involves both linguistic and 

cognitive factors but above all communicative and cultural ones. When closely 
related to foreign language learning, translation used with teaching/learning 
purposes becomes more than necessary, rather unavoidable and naturally-
occurring. Only by reference to concepts derived from structural linguistics alone, 
translation activities would lose their complexity, well designed as both a cognitive 
and social activity21. To express it differently, besides its linguistic role, that of 
complying with both source and target language message and conventions, 
pedagogical translation is also a cultural activity, its role being that of mediating 
cultures as faithfully as possible. At the same time, translation occurs naturally, 
both in speech and writing, when faced with foreign words and phrases, that is, 
learners should be taught how to achieve an efficient rendering into the target 
language. 

 
 

                                                            
21 Schäffner, C., The Role of Discourse Analysis for Translation and Translator Training, 

Clevedon-Buffalo-Toronto-Sydney: Multilingual Matters, 2002, p. 1. 
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Annex 1 

QUESTIONNAIRE  
 
Respondent’s personal data: 
Name: 
E-mail: 
Phone number: 
 
Questions: 

1. How useful do you consider pedagogical translation in improving 
language proficiency? 
a) Helpful 
b) I am not confident enough in the translation methods 
c) Questionable  

 
2. What are the effects of using translation to learn a foreign language 

(in our case, English)? 
a) Become more aware of the cultures gap 
b) Make faster progress than by using other methods 
c) Improve communicative competence 

 
3. Has translation helped you get prepared for your final language 

exam? 
a) Excellent preparation 
b) Good preparation opportunity 
c) Insuffcient 

 
4. Should translation activities be used in the language classroom? 

a) Yes 
b) No 

 
5. Did you enjoy translation activities you attended? 

a) Yes 
b) No 
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ISTORIA IDEILOR ŞI REFLECŢIE FILOSOFICĂ 

O LECTURĂ PARALELĂ A CRITICII RAŢIUNII PURE: 
GOTTFRIED AUGUST BÜRGER, UIMITOARELE CĂLĂTORII  
ŞI AVENTURI PE USCAT ŞI PE APĂ ALE BARONULUI VON 

MÜNCHHAUSEN, AŞA CUM OBIŞNUIA SĂ LE POVESTEASCĂ  
EL ÎNSUŞI, LA UN PAHAR DE VIN, PRIETENILOR SĂI 

Ion MILITARU∗ 

Abstract: Such a severe and imperative experiment, as Kant did in Critique of 
Pure Reason, couldn’t fill the entire 18th century cultural scene. Although fertile, the 
necessity of a cultural variety of this period represented the cause for the 
abandonment of the reason asceticism in imagination’s benefit. And yet a 
simultaneous and further reading is very seasonable. One such writing belongs to 
August Bürger, precisely Marvellous Travels on Water and Land: Campaigns and 
Comical Adventures of the Baron of Münchhausen. 

Keywords: history of ideas, 18th Century Europe, Kant and August Bürger, 
baron of Münchhausen. 

 
Ca oricare alt intelectual, Kant aprecia informaţia. Abundenţa acesteia, în 

ipostaza lumii moderne,  l-ar fi satisfăcut din plin. Dacă ar fi trăit în secolul XX sau 
XXI, este mai mult ca sigur că Immanuel Kant ar fi fost încântat de serviciile 
calculatorului şi internetului. Există cel puţin câteva oferte ale informaticii pe care 
filosoful german le-ar fi savurat cu încântare. 

Kant nu ar fi depreciat, în al doilea rând, posibilităţile realităţii virtuale. 
Apetitul său pentru geografie şi cunoaştere socială puteau găsi în canalele 
electronicii şi ale variantelor sale, i-paduri, ebook reader-uri, mijloace mai mult 
decât suficiente pentru a-l mulţumi. 

Filosoful era interesat de călătorii, dar nu în forma lor fizică, implicând o 
durată excesiv de lungă pentru a-i consuma timp, zile şi săptămâni. Lui Kant i-ar fi 
plăcut să călătorească în chip concentrat, repede. Cu siguranţă, în zilele noastre i-ar 
fi plăcut călătoriile virtuale, cu toate serviciile lor, prompte şi ubicue.  
                                                 

∗ Cercetător ştiinţific I, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” 
din Craiova, al Academiei Române. E-mail: militaruion_l@yahoo.com. 
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Numai că Immanuel Kant nu s-a născut în secolul XXI, ci în secolul al 
XVIII-lea, într-un oraş german de margine. Posibilităţile sale de a călători, timpul 
de care dispunea, erau dependente de un post, de o catedră, de mijloacele materiale 
şi, nu în ultimul rând, de disponibilitatea sa lăuntrică. Filosoful nu dispunea de 
suficiente resurse psihologice care să-i permită luxul de a-şi pierde vremea în 
călătorii. Dacă nu a vizitat niciodată Londra, de care era interesat şi care ar fi 
însemnat un mare consum de timp, ar fi putut, cu siguranţă, vizita Lübeck-ul sau 
Danzig-ul din imediata vecinătate a Königsberg- ului. Kant nu a vizitat nimic, nu 
avea suficientă răbdare pentru asta. Călătoriile l-au interesat însă întotdeauna. 

Între a călători şi a citi despre călătorii, Kant a preferat ultima variantă. 
Pentru un filosof care deduce lumea din gând, reconstruind-o din sisteme de 
concepte şi categorii,  a citi sau a asculta relatări de călătorie este nu numai ceva 
rapid şi plăcut, dar şi serviciu gata dat, cu ajutorul mijloacelor  imediate. Într-un 
fel, mijloacele cu care Kant construia lumea erau unele şi aceleaşi cu cele care 
urmăreau diferitele relatări de călătorie: imaginaţie, judecată, comparaţie etc.  

* 
Este sigur că orice încercare de a citi Critica raţiunii pure prin grila baronului 

Münchhausen l-ar fi deranjat pe Kant. Acesta nu prea avea simţul umorului (sau al 
autoironiei), iar o încercare de a-i pune opera în vecinătatea unui asemenea rol l-ar 
fi îndepărtat definitiv de temerar1.  

La prima vedere, o astfel de încercare nici nu-şi are locul. Nu este nimic care 
să le apropie, totul le desparte. Cu excepţia spaţiului cultural comun şi anului de 
apariţie, 1781, în contul celor două nu se poate trece nimic. Între „încercarea de a 
schimba metoda de până acum  a metafizicii şi de a efectua  astfel cu ea, /…/o 
revoluţie totală …”2 şi Uimitoarele călătorii şi aventuri pe uscat şi pe apă ale 
baronului von Münchhausen povestite de el însuşi, la un pahar de vin, prietenilor 
săi, este întreaga diferenţă pe care genurile o aştern între realism şi fantezie. Cei 
doi aparţin însă aceleiaşi epoci, iar epoca este una şi aceeaşi în mai mare măsură 
decât diferă personalităţile celor doi şi manierele variate de a gândi şi imagina ce 
este aproape sau departe. 

* 
Nu există nicio informaţie conform căreia Kant ar fi citit cartea despre 

extraordinarele călătorii şi aventuri ale baronului Münchhausen şi nici că ar fi luat 
vreodată cunoştinţă despre aşa ceva. În exerciţiul ipotetic imaginar că aşa ceva i-ar 
fi stat vreodată în mâini sau că unul dintre prietenii şi apropiaţii săi i-ar fi putut 
vorbi despre ea, este uşor de dedus că profesorul de la Königsberg i-ar fi acordat 
vreo atenţie. El, care niciodată nu şi-a părăsit oraşul, care nu a încercat nici măcar 

                                                 
1 Nietzsche vorbeşte despre umorul ascuns (!) al lui Kant: „Kant vroia să dovedească de o 

manieră ofensatoare pentru toată lumea”, că „toată lumea” ar avea dreptate, acesta este umorul ascuns 
al spiritului său. (Nietzsche, Ştiinţa voioasă, în Friedrich Nietzsche, Ştiinţa voioasă („la gaya 
scienza”). Genealogia moralei. Amurgul idolilor, Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 151. 

2 Immanuel Kant,  Critica raţiunii pure, Editura ştiinţifică, 1969, p. 14 
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temporara despărţire de casă şi aşezare pe parcursul unei vacanţe, mereu curios 
însă de ce se găseşte dincolo de mica sa lume, care şi-a impresionat vizitatorii 
englezi cu descrierea de ultimă a oră Londrei încât aceştia l-au întrebat când a fost 
ultima dată acolo – nu putea decât să-l invidieze pe cel care, imaginar sau nu, 
povesteşte cum întregul pământ nu i-a mai fost îndeajuns încât a mers până şi pe Lună! 

În faţa unei asemenea cărţi şi a unui asemenea personaj, Kant are toate datele 
unui personaj frustrat. Este mult, totuşi, a-l imagina pe Kant în postura unuia care 
să-l invidieze pe Münchhausen sau dorind pentru sine identitatea acestuia. Apetitul 
pentru călătorie rămâne însă, astfel încât el poate fi o primă platformă a punerii faţă 
în faţă a celor doi. 

* 
Lăsând la o parte anecdotica biografică potrivit căreia Kant nu a părăsit 

niciodată Königsbergul, acestuia i-ar fi plăcut să călătorească. Opera îi este 
întreţesută cu date furnizate de călătorii reale şi imaginare.  

În introducere la cartea sa târzie Spre pacea eternă.Un proiect filosofic, Kant 
se referă la inscripţia unei firme de han olandez: „Putem lăsa de-o parte întrebarea 
dacă acest titlu satiric – spre pacea eternă [n.m. I.M]– de pe firma acelui hangiu 
olandez, pe care era pictat un cimitir, i-ar privi pe oameni în genere sau în special 
pe conducătorii statelor…”3.  

Este probabil că într-un han, Kant nu a călcat niciodată. Nici nu ar fi avut 
cum din moment ce nu şi-a părăsit niciodată oraşul. La acea dată, 1795, hanurile 
împânzeau toate drumurile care legau între ele oraşele şi localităţile. Despre ele, un 
alt călător, unul veritabil de astă dată, ar fi putut da seamă şi oferi o descriere 
bogată: baronul Münchhausen (şi cine ştie ce alte date de pe inscripţii i-ar fi putut 
furniza acesta curiozităţii lui Kant!). 

Aventurile baronului Münchhausen încep cu relatarea călătoriei sale în Rusia, 
ţintă predilectă a mai multor călători din ţinuturile nordice la acea dată.. „Mi-am 
început călătoria spre Rusia în toiul iernii, – povesteşte Münchhausen – socotind, 
pe bună dreptate, că îngheţul şi zăpada, scutind de cheltuieli deosebite prea 
grijuliile ocârmuiri, vor fi netezit drumurile din ţinuturile de nord…”4.  

Prusia Orientală, de care ţinea oraşul lui Kant, se găsea şi ea în vecinătatea 
imediată a Rusiei astfel încât nu este lipsit de interes cum ar fi arătat un prezumtiv 
interes al acestuia pentru Rusia. 

L-ar fi interesat pe Kant, cu adevărat, Rusia din punctul de vedere al filosofiei 
sale, aşa cum, în urmă cu două mii de ani, îl interesase pe Platon, Sicilia? Ceva de 
felul unui stat, suficient de disponibil şi înţelept prin guvernarea sa încât să accepte 
proiectele filosofice ale unei politici înalte, construite de o minte filosofică a cărei 
abilitate numai ce se afirmase în reforma generală a metafizicii? 

                                                 
3 Scrieri moral-politice, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1991, p. 388. 
4 Gottfried August Bürger, Uimitoarele călătorii şi aventuri pe uscat şi pe apă ale baronului 

von Münchhausen, aşa cum obişnuia să le povestească el însuşi, la un pahar de vin, prietenilor săi, 
Bucureşti, Editura Tineretului, 1955, p. 7. 
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Împărăteasa Ecaterina a II-a era de origine germană, iar talentele şi cultura 
formate printr-o educaţie severă o îndemnaseră, cu bună credinţă, să apeleze la 
serviciile celor mai înaintate minţi luminate ale Franţei pentru întocmirea unor 
bune proiecte de guvernare. La apelul împărătesei, nu întârziaseră să răspundă 
Voltaire, Diderot sau Rousseau. Kant ar fi putut, fără probleme, să o facă şi el. Este 
adevărat, el nu s-a bucurat de-a lungul vieţii de celebritatea luminiştilor francezi. 
Admiraţia nutrită de Kant pentru Rousseau şi pentru tot ce înseamnă mişcare 
luministă nu dezminte varianta influenţei puternice a acestuia din urmă asupra 
scrierilor politice ale filosofului german5.  

Altminteri, având în vedere ceea ce Kant socotea obligatoriu în vederea 
obţinerii păcii eterne, nu-şi avea în Rusia terenul adecvat decât cu preţul distrugerii 
întregului ei sistem politic aşa cum exista la acea dată. De exemplu, „primul articol 
definitiv în vederea păcii eterne are în vedere ideea conform căreia constituţia 
civilă a fiecărui stat trebuie să fie republicană6”. Or, autocraţia existentă în Rusia 
nu părea să fie compatibilă cu cerinţa lui Kant şi nici pe viitor nu părea să existe 
semne că aşa ceva ar fi devenit acceptabil. Mai departe, „al doilea articol definitiv 
în vederea păcii eterne prevede cum dreptul internaţional trebuie să fie întemeiat pe 
un federalism al statelor libere”. În Rusia sfârşitului de secol XVIII, statele libere 
nu-şi găseau locul nici pe hârtie7 ş.a.m.d. 

* 
Atunci când vorbeşte despre pace în sens cosmopolit, temeiul în baza căruia o 

face este forma universală a includerii. De la o asemenea pace nimeni nu este 
exclus. Cosmopolitismul este un concept a cărui sferă nu este posibilă decât prin 
refuzul excluziunii. Călătoriile imaginare ale lui Kant nu puteau să excludă nimic. 

În planul imaginar al călătorului, Kant nu poate fi decât genul globe-trotter-
ului (potenţial sau imaginar!), ceea ce şi Münchhasen este prin excelenţă. 
Călătoriile ultimului nu se limitează doar la nivelul Europei, pământul întreg  nu-i 
ajunge, îi intră în măruntaie, îl lasă în urmă, face călătorii tur-retur pe lună, ajunge 
la poli etc. Münchhausen este, prin întinderea călătoriilor, un globe-trotter greu de 
egalat, atât în realitate, cât şi în ficţiune. De aceea şi înţelepciunea aferentă, 
dobândită prin experienţă şi reflecţie, îl arată pe baron mai degrabă în varianta  
geo-soph-ului, nu a înţeleptului pur şi simplu. 

* 
Încă de la prima călătorie relatată de către Münchhausen, îşi fac apariţia 

aventurile. Călătoriile care încep să se deruleze ies de sub marca definiţiei ca atare 
şi îmbracă ţinuta contingentă a extraordinarului. Aventura este nota care transformă 

                                                 
5 Luminarea de care vorbeşte Kant în celebrul său text este, în esenţă, o idee luministă franceză. În 

contul ei poate fi trecută întreaga mişcare enciclopedistă franceză care, în ciuda titulaturii – unde ideea pare 
mai mult să se disipize – este adunată în direcţia emancipării raţiunii lipsite de sprijin divin.  

6 Immanuel Kant, Scrieri moral-politice, ed. cit. p. 394. 
7 Aşa cum consemna Radiscev în Călătorie de la Petersburg la Moscova (A. N. Radiscev, 

Călătorie de la Petersburg la Moscova, Bucureşti, Editura Cartea Rusă, 1956). 
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călătoria, desfiinţându-i conţinutul şi păstrându-i o vagă formă a scopului. În 
relatarea călătoriilor lui Münchhausen, apariţia contingentă a factorilor imprevizibili 
deturnează atenţia de la călătorie spre ceea ce este în plus. Nu mai interesează 
călătoria cât aventura, astfel încât orice viziune practică şi realistă cu care se 
începe, este abandonată în favoarea uneia neprogramate. 

Baronul Münchaussen are parte atât de călătorii, cât şi de aventuri. Există o 
deosebire care face din călătorie ceva posibil în afara aventurii, dar şi aventurile ca 
atare. Ele se petrec atât pe uscat, cât şi pe mare. Titlul este: Uimitoarele călătorii şi 
aventuri pe uscat şi pe apă ale baronului Münchhausen. Determinarea este triplă: 
călătoriile şi aventurile se petrec pe uscat şi pe apă, sunt uimitoare dar şi – ceea ce 
titlul nu mai spune –, în aer, căci de nenumărate ori baronul călătoreşte pe 
ghiuleaua unui tun, încărcătura unei praştii sau altceva de acest gen. 

În ordinea morală a lui Kant, în care individul este subiect, şi în ordinea sa 
istorică în care societatea este subiect, strategia de urmărire a scopului pune la 
dispoziţie un plan în al cărui dispozitiv strict realismul este unitate de măsură. Kant 
nu poate să includă în lista mijloacelor sau instrumentelor de lucru aventura. 
Apariţia acesteia ca urmare a intervenţiei unui factor perturbator imprevizibil nu 
poate fi inclusă ca posibilă. Kant nu vorbeşte despre ceea ce ar putea sta în calea 
realizării unui proiect, astfel încât proiectul deturnat să implice o atitudine spontană 
lipsită de reflecţie anterioară. Aventura este atitudinea practică apărută în clipa în 
care raţiunea încorporată în plan nu poate fi derulată, fără ca voinţa avansării să fie 
oprită. Ea este mai degrabă o expresie a voinţei care împinge raţiunea dincolo de 
terenul real pe care se exercită, forţând limitele ambelor.  

Orice proiect, odată depăşit stadiul construcţiei teoretice, poate fi aplicat sau 
nu. În varianta în care nu poate fi aplicat, factorii care determină imposibilitatea sau 
posibilitatea redusă a aplicării pot fi prevăzuţi într-o formă sau alta. Este posibil ca 
proiectul păcii eterne să nu fie aplicat. Împotriva lui pot pleda o mulţime de motive 
empirice, grupate în tot felul de clase. Unele dintre dificultăţi pot fi prevăzute încă 
din momentul formulării proiectului şi preîntâmpinate prin operaţia de reconstrucţie a 
acestuia. Altele nu pot fi prevăzute, devenind evidente în momentul aplicării. În 
strategiile riguroase de aplicare ale proiectelor există secţiuni separate în care sunt 
prevăzute măsuri ad-hoc de neutralizare a diverselor obstacole. Niciun proiect nu se 
construieşte însă luând în calcul totalitatea factorilor de teren. Există mereu o cotă de 
imprevizibil care nu poate fi calculată. Este secţiunea în care se naşte atitudinea 
spontană, nepregătită de nimic anterior, al cărei scop este menţinerea aproximativă a 
scopului originar dar care, în fapt, înseamnă devieri mai mici sau mai mari. 

Un astfel de context oferă datele formale complete pentru posibilitatea 
practică a aventurii8. Posibilitatea acesteia se construieşte în spaţiul imprevizibil al 
                                                 

8 Este situaţia pe care o descrie Carl Schmitt în Teologia politică. Omul politic autentic este cel 
care, în opinia lui Schmitt, are iniţiativa de a ieşi din spaţiul nereglementat de nimic şi a atinge, în 
ciuda oricărei viziuni anterioare, scopul. Dacă demonstraţia de aici are toate datele, atunci omul 
politic este şi ilustrarea perfectă a aventurierului! Altminteri, omul politic care adaptează datele şi 
construieşte echilibrul între resurse şi piaţă nu este decât varianta banală a oricărui tehnocrat de 
duzină –util, indiscutabil, dar prin mecanica ecuaţiei, lipsit de ingeniozitate şi originalitate! 



Ion Militaru 218 

oricărui proiect, iar varianta strictă a acesteia, de dragul ei însăşi, nu este decât  
de-clasare şi de-generare. Aventura care îşi are raţiunea în sine, eliberată de planul 
pe care să-l slujească este o absurditate. Originar, ea este soluţie de avarie, iar 
urmărirea ei în tautologia posibilă este un non-sens.  

* 
Pentru Kant, urgenţa istorică a epocii era luminarea, ieşirea omului din 

propriul minorat în care el se complace să rămână. El nu-şi foloseşte instrumentarul 
de care dispune perpetuând starea de comoditate în care se află. În corecţia istorică 
a luminării, aventura nu este strategia pe care se poate miza. Nu poate fi lăsat pe 
seama ei şi a imprevizibilităţii sale destinul înalt la care omul poate accede.  

Desigur, luminarea, adică ieşirea omului din minorat, nu este simplă. Ea este 
aidoma locuitorilor din peştera lui Platon, în ideea că ar fi fost scoşi la lumina 
soarelui sau cineva le-ar relata ce se găseşte dincolo de pereţii peşterii.  

* 

Non-experienţa părţii de lume care nu este obiectul intuiţiilor, aparţine 
raţiunii practice, adică acelei lumi în care subiectul, prin libertatea sa, nu se mai 
supune ordinii naturale şi cauzalităţii acesteia, manifestându-se a-cauzal, adică prin 
voinţa nedeterminată de cauze naturale. 

* 

În Critica raţiunii pure, subiectul este disciplinarea raţiunii încât domeniul ei 
metafizic să obţină rezultate la fel de sigure cum obţinuse intelectul din prelucrarea  
intuiţiilor operate în natură. Cu alte cuvinte, siguranţa maximă sub raport cognitiv, 
dată fiind întâlnirea primă cu natura, era de ordinul intelectului şi al informaţiilor 
furnizate de acesta în contul naturii. 

* 
Atât pentru Kant, cât şi pentru baronul Münchausen, lumea este dată în 

imensitatea existenţei sale. Ea este atât de multă încât impune strategii de control şi 
siguranţă. De o parte este exerciţiul raţiunii, de alta – al fanteziei. Ambele sunt 
supuse aceluiaşi rost al raţiunii avare. Ceea ce poate raţiunea pentru Kant, pentru 
Münchausen poate fantezia. 

Pe de altă parte, un exerciţiu atât de auster şi imperativ cum este cel fixat de 
Kant prin critici, nu avea cum să ocupe întreaga scenă. Nevoia acesteia de varietate 
a fost la originea apariţiei unei lucrări opuse, în care ascetica raţiunii să fie complet 
abandonată în favoarea dezlănţuirii fanteziei cele mai nestrunite.  
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SIMPLITATEA ÎNCEPUTUTLUI SAU TEORIA DESPRE UNU  
ÎN FILOSOFIA LUI HEGEL ∗ 

   Gheorghe DĂNIŞOR∗ 

Abstract: No other philosopher had the chance to dispose of a set of concepts 
as Hegel did in order to highlight the specificity of the intelligible world in relation to 
the world body. It is important to distinguish between these two worlds, because only 
then we can discuss about the place that Hegelian speculative thought fills in the 
history of philosophy. 

Keywords: Hegel, beginning, the One, world, intelligible. 

La Hegel, mai cu seamă în Ştiinţa logicii, este vorba despre mişcarea gândirii 
în imperiul inteligibilităţii pure. Aşa se face că el avertizează mereu că la nivelul 
filosofiei pe care el o propune, reprezentarea, ca atribut al corporalităţii, trebuie 
suprimată. 

Situată la acest nivel al inteligibilităţii pure, problema Unului revine 
obsedant; chiar dacă ea nu este pusă, de cele mai multe ori în mod explicit, ea 
indică ţinta întregului travaliu filosofic. De fapt, la nivelul inteligibilului, această 
problemă este de neocolit. Ea vine dintr-o tradiţie filosofică al cărei început este 
făcut de Parmenide. Acesta a avut însă în vedere conceptul de Unu, dar a exclus 
Multiplul. De atunci, raportul Unului cu Multiplul a fost cel care i-a pus pe filosofi 
în postura de a căuta soluţii, lucru ce a dat naştere la o efervescenţă filosofică de 
mari proporţii. Foarte puţini însă au înţeles că acest raport trebuie să ocolească 
relaţiile ce se instituie între lucrurile corporale. Este vorba de o cu totul altă lume 
pentru că regulile întâlnite la nivelul corporalităţii nu mai au nici o relevanţă aici. 

În Lămuriri preliminare la opera lui Plotin, Andrei Cornea semnalează 
diferenţele dintre regulile logicii incorporalului, „adică logica obiectelor «fără 
loc»” şi regulile logicii corporalului. Astfel el consemnează: 

 
1. LI: Distribuţia unei entităţi incorporale nu presupune separarea sa în părţi 

disjuncte. 
 LC: Distribuţia presupune întotdeauna separare. 

                                                 
∗∗ Cercetător ştiinţific I dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”, Craiova. 
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2. LI: Partea este echivalentă cu întregul ori poate reconstitui oricând întregul. 
LC: Partea este diferită de întreg şi nu-l poate niciodată reface. 

3. LI: Transmiterea se face fără pierdere din partea transmiţătorului. Acesta 
poate rămâne în sine şi fi oriunde în altă parte. 
LC: Transmiterea se face numai cu pierderea din partea transmiţătorului. 
Acesta este ori în sine ori într-un loc. 

4. LI: Ceva poate fi deopotrivă în afara a altceva şi înăuntru 
LC: Ceva este ori în afară, ori înăuntru a altceva1. 
 

Pentru a-l înţelege pe Hegel, aceste diferenţe între logica incorporalului şi cea 
a corporalului sunt esenţiale. Este evident că în filosofia lui Hegel suntem în 
prezenţa logicii incorporalului şi, de aceea, orice exemplu din lumea corporalului 
este inadecvat. De aceea, el ne avertizează că este absolut necesară trecerea de 
reprezentare, cea care ne menţine în domeniul corporalului. Este neîngăduit să 
transferăm caracterele regăsite în domeniul corporalului în cel al incorporalului, 
pentru că, aşa cum am văzut mai sus, ele formează două domenii necesar distincte. 
Numai pentru faptul că filosofia lui Hegel este o logică a incorporalului ea poate fi 
considerată ca ontologie. Cu privire la gândirea lui Plotin, Andrei Cornea, 
sesizează că „Inteligibilul «fără loc» este descris de Plotin ca o lume esenţialmente 
interpenetrabilă şi transparentă”2. Aceeaşi lume o întâlnim şi la Hegel. 

Inteligibilul «fără loc» ne aminteşte de universalul lui Aristotel cel care este 
„întotdeauna şi pretutindeni” şi nici unde şi nici când anume. El este prezent fără a 
putea fi localizat nici spaţial şi nici temporal, ceea ce vrea să spună că în lumea 
inteligibilului ceea ce este real nu-şi este exterior sieşi, ci este în sine întreg chiar 
dacă se distribuie: acel a-fi-în-afară-în-sine-însuşi. Acest mod de a gândi introduce 
ideea că lumea este reductibilă la Unul. Dar, pe de altă parte, dacă ceea ce e real 
este întotdeauna şi pretutindeni, cu alte cuvinte, fără loc, înseamnă că inteligibilul 
autentic este în sine Unu-Multiplu pentru că se distribuie fără să se împartă. În 
concepţia lui Plotin acest Unu-Multiplu este intelectul. Acesta din urmă fiind Unu-
Multiplu înseamnă că face parte din rândul celor ce sunt ceva, adică suntem în 
prezenţa determinării, o determinare cu totul specială pentru că vorbim de lumea 
inteligibilului. 

Dincolo de intelect şi de inteligibil se află Unul, iar „Acela nu este ceva, ci el 
se află înaintea oricărui ceva individual, nefiind ceea-ce-este-ceva. Căci ceea-ce-este 
ceva posedă cumva o Formă a ceea-ce-este ceva, dar Acela nu are formă, fie ea şi 
inteligibilă”3. Unul este astfel simplu şi, datorită acestei simplităţi, el nu este ceva. 
Este neformă, fiind înaintea oricărei forme. Fiind dincolo de formă, cunoaşterea 
Unului nu aparţine ştiinţei. „Într-adevăr, zice Plotin, când Sufletul capătă ştiinţa a 
ceva, el îndură o îndepărtare de condiţia unităţii şi nu este întru totul unitate. Căci 

                                                 
1 Andrei Cornea, Lămuriri preliminare, în: Plotin, Opere I, Bucureşti, Humanitas, 2002, p. 85. 
2 Ibidem. 
3 Plotin, Opere, I, ed. cit., Humanitas, 2002, Despre Bine sau Unu, 9. VI, 9, p. 292. 
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ştiinţa este discurs raţional «logos», iar discursul raţional presupune o 
multiplicitate ... Trebuie deci dat fuga dincolo de ştiinţă ... trebuie să ne separăm de 
ştiinţă, de obiectele ştiinţei ...”4. Pentru cei ce vor să se înalţe la Unu „dificultatea 
cea mai mare este că înţelegerea Lui nu se face nici în temeiul ştiinţei, nici în acela 
al gândirii, după cum este cazul cu celelalte inteligibile, ci în temeiul unei prezenţe 
«kata parousian» superioare ştiinţei”5.  

Această înţelegere se poate realiza prin intermediul intelectului printr-un fel 
de cufundare în adâncimea Unului în care intelectul devine Fiinţă. Este vorba de 
Fiinţa pură care nu este ceva pentru că este simplitatea ca atare. 

Când abordăm problema Unului nu mai suntem, în opinia lui Plotin, în 
domeniul cunoaşterii raţionale, ci în cel al intuiţiei intelectuale, o intuiţie identică 
cu Fiinţa pură. În această ridicare la simplitatea Unului, „Intelectul stă în tihnă, e o 
mişcare neclintită «atreme kinesin»”6. Cunoaşterea raţională presupune raportul, 
ori în Unu nu există raportare. Atunci „Unu nu poate fi nici Realitatea. Căci 
Realitatea este echivalentă cu totalitatea lucrurilor”7. Pentru cunoaşterea raţională, 
Unul este vidul absolut din care totuşi purcede totul şi spre care tinde totul. 

Suntem, după cum se vede, în faţa a trei lumi distincte: 1. lumea Unului care 
nu este ceva; 2. lumea inteligibilului, care în opinia lui Plotin, este ceva şi implică 
multiplicitatea; 3. lumea corporalităţii. Fiecare din aceste lumi impune gândirii o 
abordare distinctă. Astfel, lumea Unului care nu este ceva este inaccesibilă 
cunoaşterii discursiv-raţionale, lumea inteligibilului implică o cunoaştere raţional-
logică, iar lumea corporală o cunoaştere de ordinul sensibilului. 

Am comentat puţin filosofia lui Plotin pentru că ea încearcă să găsească 
soluţii la problemele ridicate de teoria Unului gândită de Platon în dialogul său 
Parmenide. Plotin, încearcă, de asemenea, să-l împace pe Platon cu Aristotel în 
această problemă. Toţi cei trei filosofi se încadrează în curentul de gândire 
speculativ, cel de care se va interesa în mod deosebit şi-l va întemeia aducând noi 
argumente, Hegel, astfel că problema Unului este o problemă esenţială şi pentru 
filosofia sa. În opinia noastră, Ştiinţa logicii este, până la urmă, un răspuns la 
această provocare lansată, cu mult timp înainte, de gânditorii amintiţi aici. 

Întrebarea esenţială care se pune aici vizează problematica trecerii Unului în 
Multiplu. Trecerea aceasta este cea care a creat mari dificultăţi lui Platon; la ea a 
încercat să răspundă şi Aristotel, fiind o problemă metafizică de mare dificultate. 
Cum trece Unul în Multiplu? De ce trece Unul în Multiplu? Din moment ce el îşi 
este suficient sieşi, de ce mai pune alteritatea? Este vorba de o trecere în sens obişnuit? 

Răspunsul în sens speculativ conţine în sine ideea că aici trecerea nu este 
trecere pentru că conceptul de trecere luat ca atare tinde să disocieze cele două 
concepte şi să le alterneze în timp. Or, în realitate, Unul şi Multiplul nu sunt 
                                                 

4 Ibidem, p. 294. 
5 Ibidem, p. 293. 
6 Ibidem, p. 296. 
7 Ibidem, p. 290. 
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disociabile. Excepţie face Plotin şi apoi, cum vom vedea, Hegel. În acest sens, 
Platon, în Parmenide, va susţine că 

 
„Dacă cineva îmi demonstrează că eu sunt unu şi multiplu, nu mă miră. 

Anume, întrucât îmi arată că sunt un multiplu şi indică partea mea dreaptă, pe cea 
stângă, partea de sus, pe cea de jos, pe cea din faţă şi pe cea dinapoi, el dovedeşte că 
în mine este inerent multiplul; şi iarăşi unitatea, deoarece dintre noi şapte eu sunt 
unul. Tot aşa cu privire la piatră şi la lemn etc. Însă m-ar mira dacă cineva ar 
determina mai întâi ideile de identitate şi neidentitate, multiplicitate şi unitate, 
repaus şi mişcare, fiecare pentru sine (aūto kath'aūto); şi apoi ar arăta cum ele în ele 
însele se afirmă ca fiind identice şi ca fiind diferite”8.  

 
Este exprimată aici chintesenţa dialecticităţii unului cu multiplu, anume aceea că 
cele două nu sunt în alternanţă ci fiecare este în sine celălalt. Acest mod dialectic 
de a pune problema pune gândirea raţională, discursivă (dianoia) într-o mare 
dificultate. Ea nu ar putea înţelege finalul dialogului Parmenide în care se spune: 
„Fie spus aceasta şi, deopotrivă, că după cum se pare, fie că Unul este, fie că nu 
este, atât el însuşi cât şi celelalte lucruri, atât faţă de sine cât şi unele faţă de altele, 
sunt şi nu sunt toate şi întru totul, apar şi nu apar”9. 

Acest mod de a gândi, credem, l-a determinat pe Kant să afirme că raţiunea 
nu duce la cunoaştere pentru că ea intră în aporii insurmontabile. El greşea însă 
pentru că avea în vedere raţiunea discursivă şi nu o gândire dialectică mai înaltă. 
La Platon, este vorba de intuiţia intelectuală care vizează o logică a incorporalului 
ce nu-şi găseşte corespondentul în logica corporalului. Am arătat deja aceste 
diferenţe. În logica incorporalului, ceva poate fi deopotrivă în afara a altceva şi 
înăuntru, ceea ce nu este posibil în logica corporalului în care este pusă în joc 
diferenţa lui ori-ori. O astfel de dialectică o acceptă Hegel, şi, datorită acestui fapt, 
dă o înaltă apreciere filosofiei lui Platon şi mai ales dialogului Parmenide. 

Faţă de metoda lui Plotin, Hegel avea rezerve pentru faptul că acesta reduce 
totul la substanţă, singura adevărată, egală cu sine în toate şi din care ia fiinţă totul. 
„Însă acest lucru, zice Hegel, nu poate fi înţeles plecând de la absolut, dacă acesta 
este abstract, ceva determinat, şi dacă nu este, dimpotrivă, conceput ca Unul activ 
în sine. Această trecere de la al doilea (moment) nu este făcută însă de Plotin 
filosofic sau dialectic, ci această necesitate este exprimată de el în reprezentări şi 
metafore”10. De la această critică porneşte Hegel în fundamentarea dialecticităţii 
Unului. Se înţelege că el încearcă să dea şi un răspuns la aporiile kantiene care 
pornesc de la acea disjuncţie a lui ori-ori. 

Pentru gândirea discursivă problema Unului, aşa cum am schiţat-o aici, este 
de neînţeles. Ca urmare, Unul nu poate fi cunoscut discursiv. De la o astfel de 

                                                 
 8 Platon, Parmenide, Opere VI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 138. 
 9 Ibidem. 
10 Hegel, Istoria filosofiei, op. cit., p. 173. 
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premisă porneşte Ştiinţa logicii atunci când pune în discuţie conceptul fiinţei pure 
ca început al filosofiei autentice. 

Întrebarea care trebuie să ne-o punem atunci când ne referim la Ştiinţa logicii 
este aceea dacă aceasta este o ştiinţă a reflexivităţii. Şi, dacă este o ştiinţă a 
reflexivităţii, este această reflexivitate un scop în sine sau ea este pusă în slujba a 
ceva mai înalt? Este reflexivitatea o modalitate de a descoperi o stare prereflexivă? 
Aceste întrebări îşi au rostul lor pentru că logica lui Hegel se transpune ca 
ontologie cu tendinţa de a depăşi reflexivitatea. Cu alte cuvinte, logica presupune şi 
este pusă în slujba prelogicului, acesta din urmă fiind ţinta travaliului filosofic 
hegelian: ea vizează fiinţa pură, cea care scapă reflexivităţii pentru că aceasta este 
dincolo de separare. Astfel, ontologia nu este decât un mod de a vorbi (logos) 
despre ontic. 

Cunoaşterea raţională vizează inteligibilul, ea însăşi fiind inteligibilă. Dar, o 
astfel de cunoaştere este o cunoaştere a formelor, ceea ce înseamnă că ea se fixează 
asupra unei unităţi în multiplicitate. Ca urmare, inteligibilul presupune raportul, 
relaţionalul. Metafizica însă, aşa cum am văzut că susţine chiar Hegel, este 
suprimare a oricărei raportări. Cum logica lui Hegel este metafizic – ontologică, 
înseamnă că, dincolo de orice îndoială, ea vizează nerelaţionalul, ceea ce are ca 
rezultat trecerea de inteligibilitate într-o sferă a prereflexivităţii în slujba căreia este 
pus însăşi actul reflexiv. Este ceva dincolo de raţional, fiinţa, care poate trece drept 
temei al raţionalităţii. Dacă nu vom aborda de o astfel de manieră filosofia lui 
Hegel, nu vom înţelege de ce el pune atât de mare accent pe conceptul de început. 
În realitate, începutul este fundament a tot ceea ce urmează. Or, începutul nu este 
raţional sau reflexiv, ci temeiul oricărei reflexivităţi, care ţine în acest context, de 
metafizică. Când spunem că începutul este temei, vrem să zicem că el nu mai are 
temei, că este, deci, absolut liber. 

Dacă în conceptul de început suntem deja în prezenţa fiinţei, atunci ce rost 
mai are desfăşurarea raţională către sfârşit? Răspunsul este acela că a fi în prezenţa 
fiinţei nu înseamnă şi a o cunoaşte. Cunoaşterea nu este altceva decât o modalitate 
de dovedire, de justificare a acestui început, ca fiinţă pură, este, cu alte cuvinte, un 
fel de a face accesibil omului – discursiv, ceea ce nu ţine de discursivitate. Fiinţa 
pură a începutului iese din sine în alteritate, pentru că numai prin intermediul 
alterităţii este posibilă cunoaşterea. A nu rămâne însă în alteritate prin revenirea la 
sine pune în evidenţă conceptul libertăţii care transcende alteritatea. Alteritatea 
este negare, iar revenirea la sine este negarea acestei negaţii, sau ceea ce este 
acelaşi lucru, este libertatea: pozitivul la care se revine, adică Fiinţa. 

Afirmând aceste lucruri, rezultă că pentru Hegel pre-reflexivitatea, ca 
intimitate a fiinţei pure a începutului, nu este suficientă pentru a fundamenta 
libertatea în accepţia ei umană. În acelaşi timp însă, pentru el, reflexivitatea, ca 
raţiune în mişcare, nu este decât mijloc prin intermediul căruia ne devine 
accesibilă, ca fiinţă discursivă, fiinţă pură a pre-reflexivităţii. Sfârşitul nu este 
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altceva decât începutul devenit clar din punct de vedere raţional? Sau sfârşitul 
travaliului dialectic vizează tot o realitate care scapă discursivităţii? 

Ne va fi mai uşor să înţelegem cele susţinute aici, mergând chiar pe firul 
gândirii lui Hegel, aşa cum se desfăşoară ea în Ştiinţa logicii. Pentru că 
Fenomenologia spiritului este un fel de introducere la Ştiinţa logicii, urmează că 
logica este cea care fundamentează tot sistemul hegelian. De aceea, trebuie 
acordată o atenţie deosebită logicului. Este însă necesar să observăm că logicul este 
pus în slujba sesizării unei realităţi care depăşeşte logicul, depăşeşte sfera  
inteligibilului. Această realitate este fiinţa pură a începutului. Inteligibilul face 
posibilă cunoaşterea, pe când fiinţa pură a începutului, ca unitate absolută, ca Unul, 
scapă cunoaşterii. Începutul, ca fiinţă pură, aşa cum este el pus în Ştiinţa logicii, 
este rezultat al cunoaşterii de sine realizată de conştiinţă în Fenomenologie; 
începutul ar trebui să fie mijlocit pentru că el este pus de conştiinţa ce realizează 
cunoaşterea absolută. Dar, ne atenţionează Hegel, 

 

în acel rezultat, ideea aceasta s-a determinat ca fiind certitudinea devenită adevăr, 
certitudine care, pe de o parte, nu se mai găseşte în faţa obiectului, ci şi l-a făcut 
interior şi îl ştie ca fiind ea însăşi, certitudine care, pe de altă parte, a abandonat 
ştiinţa despre sine ca fiind unu ce ar sta în faţa obiectului şi ar fi numai distrugere a 
acestuia; ea se înstrăinează de această obiectivitate şi se uneşte cu înstrăinarea sa11. 

 

Fiinţa pură a începutului din Ştiinţa logicii a depăşit stadiul cunoaşterii, şi se 
pune ca o realitate liberă de subiectivitate şi cu ea începe un alt ciclu dialectic. 
Trebuie înlăturate toate reflexiile, toate părerile pe care le avem şi să receptăm 
numai ce e dat: fiinţa pură, ca Unu, absolută. Trebuie abandonată, cu alte cuvinte, 
cunoaşterea relativă, pentru că în felul acesta, „cunoaşterea pură, strânsă în această 
unitate, a anulat orice raportare la un altceva şi la mijlocire; ea este ceea ce e lipsit 
de diferenţă; acest nediferenţiat încetează deci chiar a fi cunoaştere: nu e prezentă 
decât simpla nemijlocire”12. Aceste afirmaţii justifică gândul că Ştiinţa logicii, ca 
teorie a fiinţei are ca temei conceptul de libertate. A spune că ceva este lipsit de  
diferenţă înseamnă a spune că este lipsit de constrângere, adică nu e ceva. 

Nu recunoaştem oare aici problema Unului care scapă inteligibilului în stil 
plotinian? Ca urmare, suntem în prezenţa Unului plasat dincolo de multiplicitate 
pentru că Hegel afirmă că fiinţa pură este :1) lipsită de orice raportare în sine şi în 
afara sa; 2) nu este cunoaştere; 3) este simplă nemijlocire. Nu întâlnim aici 
concentrată întreaga metafizică de la Platon până la Hegel, cu menţiunea că aceasta 
din urmă adaugă conceptul de libertate, neîntâlnit până la el în metafizică. Aceste 
caracteristici, dacă le putem numi aşa, echivalează fiinţa cu nimicul, un nimic însă 
care „trebuie să fie temei al întregii ştiinţe”13. Cu alte cuvinte, temeiul întregii 
ştiinţe trebuie să fie conceptul de libertate, o libertate atinsă de om la sfârşitul 

                                                 
11 Hegel, Ştiinţa logicii, op. cit., p. 51. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 52. 
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drumului său în istorie, aşa cum e prezentat în Fenomenologie. Cu alte cuvinte, 
omul nu creează libertate, ci o descoperă. La sfârşitul istoriei, omul are revelaţia 
libertăţii şi atunci are revelaţia sa însuşi ca parte a unui On lipsit de constrângeri. 
Omul este fiinţă liberă, atunci când are revelaţia libertăţii. De aceea, cunoaşterea 
absolută este, pentru Hegel, revelaţie a lui On, adică a libertăţii cu care începe 
ştiinţa adevărată. Etapele istorice nu sunt decât tatonări imperfecte de a determina 
revelaţia fiinţei, adică a libertăţii. Hegel, prin cunoaşterea absolută, pune în 
evidenţă faptul că libertatea nu este pur umană, ci ea este temei al întregii existenţe.  

Acest început este gândirea ca atare, ceea ce înseamnă că începutul logicii 
este gândirea sa absolută, liberă de orice relaţie în sine sau cu altceva. Observăm 
că libertatea este inserată, sau este acest început care devine temei a tot ceea ce 
urmează. Nu cumva această realitate primă şi pură a fiinţei ca început absolut trece 
de principii? Pentru că, până la urmă, principiile fundamentează cunoaşterea, or 
aici nu mai este vorba de cunoaştere. Nu pune oare Hegel în joc aici intuiţia 
intelectuală, cea care se situează în obiect, depăşind subiectivitatea, şi devine una 
cu acesta? Cum să înţelegem altfel afirmaţia lui Hegel conform căreia „după 
această expunere simplă a ceea ce ţine de ceea ce e însuşi tot ce poate fi mai 
simplu, adică de începutul logic, mai pot fi adăugate reflexiile ce urmează, reflexii 
ce nu vor putea, totuşi, să servească la lămurirea şi la întărirea expunerii (care, ca 
atare, e deja terminată s.n.)...”14. 

Noi credem că Hegel vrea să spună că odată sesizat începutul absolut, orice 
explicaţie este de prisos, pentru că începutul se produce pe el însuşi din sine însuşi 
şi este astfel rezultat autentic. Această producere este gândire pură; de aceea, 
filosofia nu este explicativă. 

Ştiinţa logicii departajează deci două lumi: una metafizică, situată dincolo de 
inteligibil, în care fiinţa pură este unitate absolută nediferenţiată, liberă, accesibilă 
numai intuiţiei intelectuale, şi cealaltă, care aparţine inteligibilului şi e cognoscibilă 
raţional, în care intervine raportul a ceva cu altceva. Prima realitate nu este ceva, pe 
când cea de a doua este ceva pentru că intervine raportarea, diferenţierea. În prima 
situaţie, fiinţa pură nu se raportează decât la sine însăşi, dar acesta nu este un raport 
faţă de altceva, deci nu e un raport; în cea de-a doua situaţie, apare problema 
multiplicităţii. Cea de-a treia este suprimată complet în Ştiinţa logicii. Este vorba 
de lumea reprezentării. 

Domeniul inteligibilului apare ca un intermediar între început şi sfârşit, 
ambele puse ca simplitate absolută. Pentru a pune în evidenţă acest lucru, Hegel 
afirmă frecvent că „esenţialul pentru ştiinţă nu e atât faptul ca începutul ei să fie 
nemijlocitul pur, ci faptul că ansamblul ei este ca linia unui cerc închisă în sine 
însăşi, unde ceea ce e prim este şi ultim, şi ceea ce e ultim este şi prim”15. 

Ceea ce este important, este ceea ce e prim şi ceea ce e ultim, care de fapt 
sunt identice, calea de la început spre sfârşit nefiind altceva decât drum al 
                                                 

14 Ibidem. 
15 Ibidem, p. 53. 
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cunoaşterii raţional-ştiinţifice care încearcă să se lămurească pe sine cu privire la 
aceste două concepte. Inteligibilul este cu o treaptă mai jos decât unitatea absolută 
a fiinţei pure, a începutului, o fiinţă pură care e şi rezultat. Începutul şi sfârşitul, 
ceea ce pare paradoxal, sunt prereflexive. Intuiţia intelectuală este fiinţa pură din 
noi şi, de aceea, este anterioară şi superioară cunoaşterii reflexive. Chiar dacă 
Hegel nu ar fi de acord cu aceste afirmaţii, ele rezultă din desfăşurarea gândirii 
sale. Fiinţa pură este însă gândirea, ceea ce înseamnă că gândirea nu se confundă 
cu cunoaşterea raţional-ştiinţifică. 

Începutul, fiinţa pură nu poate fi ceva concret, nu poate fi ceva ce conţine o 
raportare în propriul său cuprins. Deoarece aşa ceva presupune mijlocire şi trecere, 
în interiorul lui, de la un prim ce la un alt ce, ceea ce ar avea ca rezultat concretul 
devenit simplu. Dar începutul nu trebuie să fie el însuşi deja un ce prim şi un alt ce; 
un început care ar fi în sine un prim ce şi un alt ce conţine deja o trecere mai departe 
ce a fost făcută. Ceea ce constituie începutul, începutul însuşi, trebuie deci 
considerat ca ceva neanalizabil (s.n.) în simplul şi neînfăptuitul lui mod de a fi 
nemijlocit, deci ca fiinţă, ca vidul total16. 

Rezultă din această afirmaţie că fiinţa nu este ceva şi nu poate fi analizabilă, adică 
nu poate fi cunoscută, ceea ce înseamnă că întemeierea ştiinţei se realizează 
dincolo de ştiinţă sau ceea ce este acelaşi lucru principiul ştiinţei nu este ştiinţa 
însăşi. Ceea ce vizează Hegel prin fiinţa pură, ca început absolut, este ceea ce se 
situează dincolo de început. Ontologia este gândirea noastră despre On. Acesta din 
urmă însă, în sine, este neanalizabil.  

La Hegel, nemijlocitul semnifică ceea ce este direct, fără mijlocire, ceea ce 
înseamnă că aici nu e prezentă cunoaşterea demonstrativă care presupune 
separarea. Intuiţia intelectuală este acceptată în mod implicit, pentru că în termeni 
expliciţi, Hegel nu o acceptă pentru că şi intuiţia presupune doi factori: subiectul 
care intuieşte şi obiectul care este intuit, ceea ce ar presupune determinaţia. Or, 
fiinţa nu este determinată şi ea este situată în cadrul sistemului acolo unde subiectul 
s-a unit cu obiectul, acolo unde nu mai este vorba de un raport între subiect şi 
obiect, chiar considerat în calitate de contact direct între cei doi termeni, pentru că 
în felul acesta, fiinţa pură ar fi ceva, determinaţie. În sistemul hegelian, subiectul 
fiind abandonat fiinţei pure, înseamnă că intuiţia intelectuală a fiinţei este fiinţa 
care intuieşte, este, în fond, acel gol cu care începe orice cunoaştere raţională, un 
gol însă care întemeiază orice cunoaştere. 

Intuiţia intelectuală în sens hegelian nu mai presupune relaţia subiect-obiect, 
ci este însăşi fiinţa pură, cea situată dincolo de inteligibil, este, de fapt, privirea 
interioară a interiorului în propria interioritate, este Unul. De aceea, Hegel susţine 
că „intuiţia intelectuală este, fără îndoială, repudierea hotărâtă a mijlocirii şi a 
reflexiei ce argumentează, a reflexiei exterioare”17. El adaugă că, în sens obişnuit, 

                                                 
16 Ibidem, p. 57. 
17 Hegel, Ştiinţa logicii, op. cit., p. 59. 
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intuiţia intelectuală este considerată ca vizând ceva concret, ceea ce alterează 
caracterul nemijlocit al fiinţei pure. Omul, prin intuiţie intelectuală, întruchipează 
pe sum, el este fiinţa pură însăşi, liber de determinaţia subiectivităţii şi, ca atare, 
liber. Libertatea transcende câmpul inteligibilului. Şi în viaţa de toate zilele se face 
adeseori afirmaţia de maniera că „am intuit bine o problemă care a devenit după 
aceea temeiul a tot ceea ce am dezvoltat raţional”. Fără această intuiţie al cărei 
conţinut nu poate fi explicat, pentru că nu există încă un conţinut, ci numai 
nelinişte existenţial-creatoare, înaintarea nu este posibilă. Începutul oricărui 
raţionament este intuiţia intelectuală, inexplicabilă, dar fundamentală. Dacă cineva 
încearcă să explice acea clipă a intuiţiei, se va izbi de mari dificultăţi, pentru că ea 
este în ea însăşi vidă de conţinut. De unde şi cum se produce o astfel de intuiţie 
rămâne o enigmă pentru subiectul cunoscător, ceea ce poate însemna că nu este 
vorba de subiectul cunoscător aici, ci de fiinţa din noi care intuieşte, fiinţa pură în 
general, acel nimic care pune în mişcare cunoaşterea subiectivă. Fiinţa pură 
existentă în mine nu este a mea, ci este fiinţa în sens absolut, de aceea intuiţia nu 
este a mea ca subiect ce cunoaşte, nici ceva în mod strict exterior, ci este a fiinţei 
care intuieşte în mine. În acelaşi timp însă, intuiţia este temei al fiinţei mele topită 
în fiinţa pură universală. Ulterior, eu cunosc pentru că fiinţa se cunoaşte pe sine. 
Apariţia mea ca ceva determinat este rezultat al trecerii fiinţei în ceva care pune pe 
acel altceva ca început al inteligibilităţii, acest ultim termen neregăsindu-se în fiinţa 
pură nemijlocită a începutului filosofiei. 

De aceea, cunoaşterea ce se în firipă în om este cunoaştere ce aparţine fiinţei 
în unitatea ei absolută. Fără să vorbească prea des de intuiţia intelectuală, Hegel 
susţine acest mod de a gândi prin faptul că menţionează că „în istorie trebuie să fie 
înfăptuită ideea: Dumnezeu guvernează în lume, ideea este puterea absolută care se 
produce pe sine. Istoria este ideea care se înfăptuieşte pe sine în chip natural, 
neavând conştiinţa ideii...”18. Fenomenologia este drumul de urcare la fiinţa pură, 
la Dumnezeu. Fenomenologia este astfel drum al libertăţii, ca eliberare de raport. 
Ştiinţa logicii are ca fundament libertatea absolută înfăptuită. La nivelul acestei 
unităţi între Fenomenoligie şi Ştiinţă se înrădăcinează filosofia şi acesta este 
domeniul său, diferit de orice alt domeniu al cunoaşterii. Dacă unitatea absolută a 
fiinţei nu ar fi vidul absolut, atunci orice început al ştiinţei ca filosofie ar fi 
compromis, pentru că ceea ce este determinat este deja dezvoltat. S-ar compromite 
în felul acesta dialectica şi, de aceea, „fiinţa pură trebuie luată aici în chip esenţial 
numai în unilateralitatea ei de a fi nemijlocitul pur, tocmai pentru faptul că aici ea 
figurează ca început. Întrucât ea n-ar fi acest determinat pur, în măsura în care ea ar 
fi determinată, ea ar fi luată ca ceva mijlocit, ca ceva deja dezvoltat: un ce 
determinat conţine un alt ce ca pe un ce prim. Ţine deci de însăşi natura 
începutului cu e să fie fiinţa şi nimic altceva”19. Cu conceptul de început, Hegel 

                                                 
18 Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, I, Editura Academiei, 1963, p. 481. 
19 Ibidem, p. 54. 
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încearcă să surmonteze formalismul logic, pentru că începutul nu este formă, ci ne-
formă absolută. 

Considerând începutul ca fiinţă pură care scapă cunoaşterii, Hegel se 
detaşează de o întreagă tradiţie filosofică, conform căreia începutul ca principiu 
este ceea ce e mai bine cunoscut. La Hegel sunt două diferenţe notabile:  
1) începutul nu este principiu; 2) nefiind principiu el nu este cunoscut. Acest fel de 
a pune problema începutului îi permite să treacă de la ceea ce nu e cunoscut la ceea 
ce este cunoscut. Totuşi, parcurgând Ştiinţa logicii, avem noi convingerea că 
sfârşitul reprezintă ceea ce este mai bine cunoscut? Cu alte cuvinte, travaliul 
dialectic, încorporat în această lucrare, ne convinge că prin cunoaştere raţională 
cunoaştem ceea ce nu mai ţine de raţionalitate? Suntem noi liberi dacă reuşim să 
unim începutul cu sfârşitul? Dar cui se expune această unitate, cunoaşterii raţionale 
sau intuiţiei intelectuale, căreia Hegel nu-i acordă o atenţie cuvenită? Altfel spus, 
este sfârşitul pe deplin raţional? 

Răspunsul la această ultimă întrebare ridică mari dificultăţi. Aceste dificultăţi 
pot să apară, pe de o parte, din cauza complexităţii operei hegeliene datorită căreia 
cel ce se apleacă asupra sa poate să se piardă în lucruri colaterale şi să scape astfel 
esenţialul, iar pe de altă parte, din cauza greutăţii de a găsi în opera filosofului ceea 
ce acesta nu a intenţionat să spună. Opera spune, de fiecare dată, mai mult decât a 
intenţionat să spună autorul. 

Noi, deducem că Hegel a intenţionat să spună că sfârşitul  mişcării dialectice 
este adevărul, adică ceea ce este cunoscut. Cu alte cuvinte, filosofia lui Hegel este 
o filosofie de rezultat. Dar, dincolo de această intenţie, rezultă că sfârşitul, dintr-un 
anumit punct de vedere, este ceea ce este cunoscut, dar din alt punct de vedere, el 
rămâne necunoscut. Fiinţa începutului în simplitatea sa absolută se expune sau iese 
din sine numai în măsura în care se adânceşte în sine. Din punct de vedere al 
cunoaşterii, care în gândirea lui Hegel devine conţinut al fiinţei, este cunoscut ceea 
ce iese din sine, ceea ce se expune, dar rămâne necunoscut ceea ce se adânceşte în 
sine. Aceste două momente fiind ale fiinţei, rezultă că fiinţa, în timp ce se expune, 
adică se pune în alteritate, rămâne în sine însăşi. Acest în-sine este simplitatea 
absolută care scapă cunoaşterii raţionale, pentru că ea nu mai ţine de raţionalitate. 
Cu cât se expune mai tare cu atât fiinţa se cufundă mai mult în adâncul său insondabil. 

Cele susţinute de noi aici rezultă chiar din textul hegelian. În acest sens, 
Hegel afirmă: 

 

Orice nouă treaptă a ieşirii-din-sine, adică a determinării mai departe, este şi 
o intrare-în-sine sau o adâncire, iar extinderea mai mare este în acelaşi timp şi o mai 
mare intensitate. Prin urmare, ceea ce este cel mai bogat e cel mai concret şi mai 
subiectiv şi ceea ce se retrage în cea mai simplă profunzime este ceea ce este cel mai 
puternic şi mai predominant. Culmea cea mai înaltă şi mai proeminentă e 
personalitatea pură, care singură, prin dialectica absolută ce-i constituie natura, 
cuprinde şi conţine în sine totul, fiindcă ea face din sine ceea ce este tot ce e mai 
liber: simplitate care e primul mod nemijlocit şi prima universalitate20.  

                                                 
20 Ibidem, p. 842. 
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Putem aplica aici maxima sceptică a lui Democrit conform căreia „dacă adevărul 
există, cel puţin el ne este ascuns?” Sau şi mai sceptic: „cu adevărat nu ştim nimic, 
căci adevărul este în adâncuri”. Hegel nu dă dovadă de un astfel de scepticism. 
Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că raţionalitatea este numai termen mediu între 
început şi sfârşit, că aceste două concepte în adevărul lor scapă raţionalităţii şi că 
ele aparţin intuiţiei intelectuale, singura care are acces la ceea ce nu este ceva. 

Dacă am rămâne însă la nivelul intuiţiei intelectuale, adevărul nu ar putea fi 
comunicat. Aceasta a fost temerea lui Hegel şi de aceea el a recurs la cunoaşterea 
raţională care aparţine domeniului mediu al inteligibilităţii şi este absolut necesară 
pentru ca datul intuiţiei intelectuale să fie transmis, atât cât poate fi transmis, 
raţional, în felul acesta fiind posibilă relaţia cu celălalt. De la libertatea absolută 
sesizată în intuiţia intelectuală se ajunge la libertatea relaţie. De aceea, filosofia lui 
Hegel dă mereu impresia că părăseşte metafizicul în favoarea logicului. Surprins în 
felul acesta, Hegel nu poate fi socotit metafizician pentru că metafizica rămâne în 
nemijlocit-nedeterminare, pe când el caută cu disperare determinarea (Horos-ul). 

Adevărul, va susţine Hegel, este întregul, iar întregul nu este atceva decât 
unitatea indivizibilă între început, devenire şi sfârşit. Pentru divin, începutul cu 
sfârşitul sunt identice, omul însă are nevoie să descopere această unitate, este 
nevoie de devenire şi, ca urmare, de cunoaştere raţională, de desfăşurare. Nu 
cumva în acest fel omul îşi sacrifică libertatea? 

Rezultatul este adevărul, dar pentru un ciclu în care acest rezultat revine la 
începutul său. Acest rezultat însă, ca adevăr, se pune ca început al unui alt ciclu, 
început care este din nou neanalizabil şi din care, deci, cunoaşterea lipseşte. 
Rezultatul se pune, de fiecare dată, ca fiind necunoaştere a cunoaşterii, iar 
dialectica este un cerc de cercuri în care fiecare început se uneşte cu sfârşitul, 
acesta din urmă fiind mereu un alt început în simplitatea sa absolută care nu se 
supune cunoaşterii. 

Ieşirea-din-sine a fiinţei reprezintă ceea ce este concret şi subiectiv, aparţine 
deci conştiinţei de sine, iar intrarea-în-sine este ceea ce este mai puternic şi 
determinant, necunoscutul. Unirea celor două sensuri aparţine personalităţii şi 
astfel ea este liberă. A conştientiza iraţionalul  echivalează cu eliberarea 
personalităţii de unilateralitate şi situarea ei în câmpul libertăţii. Şi de această dată, 
Hegel are în vedere conceptul de libertate, care nu este altceva decât această unitate 
nemijlocită a ceea ce nu este ceva cu ceea ce este ceva, a universalului cu 
particularul, a finitului cu infinitul. Iraţionalul este de neocolit în sistemul hegelian. 
Chiar dacă cunoaşterea este implicată în fiinţă, rămâne mereu ceva care scapă 
cunoaşterii raţionale: ne-ceva-ul absolut. Acest ne-ceva este negativitate absolută 
care, aşa cum vom vedea, întruchipează, în fond, libertatea originară în care fiinţa 
umană este implicată în mod originar. 

Revenind la acel Unu, cu care am început această scurtă analiză, rezultă că 
Hegel are în vedere Fiinţa care, dincolo de datul raţional, nu este ceva: fiinţa pură 
este tot atât de mult nimicul pur. Nu este vorba aici de două realităţi şi nici de o 
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realitate unică ce cuprinde în sine diversitatea, ci ea este Una în care lipseşte în 
sens absolut relaţia. Fiinţa pură nu ţine de raţionalitate.  

Din cele analizate aici se desprinde ideea că sistemul hegelian se 
întemeiază pe ne-ceva-ul originar care, ca negativitate este libertatea. Cu alte 
cuvinte, libertatea este consubstanţială lui On, iar spusa despre On (ontologia) este 
spusa despre libertatea originară. Libertatea nu are o întemeiere în raţionalitate, ci 
este temei al raţionalităţii, sau, ceea ce este acelaşi lucru, nimicul este temei al 
raţionalităţii. De acest nimic, sesizat în intuiţia noetică, Hegel fuge cât poate de 
repede. De aceea el subestimează intuiţia noetică, apreciind raţionamentul. 
Nemijlocierea este sacrificată în numele medierii. Hegel pune nemijlocit-
determinarea, dar o părăseşte în fugă. În această fugă se întrevede fuga lui Hegel 
din faţa morţii. 



Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XV, 2014, pp. 231–251 

GLOBALIZAREA ŞI PROBLEMELE EI:  
TEORIE, INVESTIŢII ECONOMICE  

ŞI MOBILITATE SOCIALĂ 

DESPRE GLOBALIZARE ŞI SECURITATE, SUVERANITATE  
ŞI INTERVENŢIE UMANITARĂ: NEVOIA DE RECONFIGURARE 

A ACESTOR CONCEPTE  

Cezar AVRAM, Roxana RADU* 
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Procesul de globalizare a fost iniţial un proces de natură economică, însă a 
ajuns să afecteze treptat sfera politicului şi a relaţiilor internaţionale, având 
implicaţii majore şi în domeniul cultural, social, diplomatic etc.  

Iniţial, globalizarea economică a presupus extinderea pieţei şi a economiei 
naţionale la nivel mai întâi regional, continental şi ulterior mondial, pe baza unei 
crescânde interdependenţe dintre actorii economici publici şi privaţi şi a extinderii 
principiilor liberei circulaţii, liberei concurenţe şi a liberei iniţiative. Totodată, 
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ceilalţi factori care au declanşat şi, ulterior, au consolidat globalizarea, în special 
după prăbuşirea regimurilor comuniste, au fost conştientizarea dezavantajelor 
economiilor închise, autarhice, naşterea «„iluziei” societăţii civile la putere»1 şi 
dispariţia considerentelor ideologice în conducerea relaţiilor economice între state. 

Fenomen complex, cu multiple efecte de natură economică, politică, socială 
(demografică, culturală, religioasă), militară şi ecologică, globalizarea poate 
implica consecinţe care pot fi atât pozitive, cât şi negative. Cunoaşterea şi 
înţelegerea acestor beneficii şi dezavantaje, precum şi a interacţiunilor dintre ele 
este deosebit de importantă deoarece nesocotirea acestor interacţiuni poate fi 
extrem de distructivă, generând noi riscuri, pericole şi ameninţări la adresa 
securităţii, în general, şi la adresa securităţii umane, în special.  

 
Evenimentele actuale din mediul internaţional sunt efectul pervers al 

globalizării deoarece criza economică, deşi pornită la nivel naţional, a atins foarte 
rapid dimensiuni planetare2.  

 
Analizând globalizarea din punctul de vedere al evoluţiilor actuale, putem 

constata că ea îmbracă mai multe aspecte: economic, pus în evidenţă de criza 
economică globală actuală; instituţional, apărut pe fondul perimării instituţiilor 
internaţionale înfiinţate după cel de-al doilea război mondial; geografic, generat de 
efectul mutării centrului de greutate al lumii contemporane, spre est, spre Asia; 
ierarhic, cauzat de redistribuţia rolurilor interpretate de principalii actori pe scena 
relaţiilor internaţionale3. 

În lucrarea sa, Mecanismele globalizării4, Joseph E. Stiglitz identifica 
următoarele aspecte ale fenomenului globalizării: circulaţia internaţională a ideilor 
şi informaţiilor; experienţe culturale comune; societate civilă globală; mişcare 
ecologistă globală; cooperare mai intensă între ţările lumii, prin intermediul 
intensificării circulaţiei bunurilor şi serviciilor, a capitalului şi a persoanelor. 

Cu privire la speranţele asociate globalizării, Stiglitz afirma că:  
 

marea speranţă a globalizării constă în faptul că va contribui la creşterea 
nivelului de trai din întreaga lume: ţările sărace vor avea acces la pieţele străine 
pentru a-şi putea vinde produsele, investitorii străini vor putea pătrunde pe pieţele 
lor pentru a facilita obţinerea unor produse noi la preţuri mai mici, iar graniţele se 
vor deschide, astfel încât oamenii să poată călători în alte ţări pentru a se instrui, 

                                                 
1 Aleksander Smolar, De la opoziţie la atomizare, în: Larry Diamond, Yun-han Chu, Marc F. 

Plattner, Huang-mao Tien (coord.), Cum se consolidează democraţia, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 282. 
2 Mihai Marcel Neag, Implicaţiile crizei globale asupra formelor şi metodelor de asigurare a 

securităţii umane, în Perspective ale securităţii şi apărării în Europa, Universitatea Naţională de 
Apărare Carol I, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Bucureşti, 
2009 (se va cita în continuare Perspective ale securităţii şi apărării în Europa, ....,), p. 92. 

3 Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian (coordonatori), Lumea 2009, Enciclopedie politică şi 
militară, Bucureşti, Editura ACTEA, 2009, p. 11. 

4 Joseph Stiglitz, Mecanismele globalizării, Iaşi, Editura Polirom, 2008, p.19. 
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pentru a lucra şi pentru a trimite acasă banii câştigaţi, ca să-şi ajute familiile şi să 
pună bazele unei noi afaceri5.  

 

În ciuda acestor aşteptări optimiste, realitatea a demonstrat că doar puţine 
state au avut de câştigat de pe urma globalizării în sensul creşterii Produsului Intern 
Brut, însă nici măcar în aceste situaţii globalizarea nu a însemnat un avantaj major 
pentru populaţia ţărilor respective. Deşi nu poate fi contestat faptul că globalizarea 
prezintă avantajele ei, există şi „motive de îngrijorare”6 care, negestionate în mod 
corespunzător, s-ar putea transforma în elemente de risc la adresa securităţii: 

a) globalizarea este guvernată de legi nedrepte care sunt concepute în avantajul 
statelor industrializate dezvoltate;    

b) globalizarea pune valorile financiare înaintea altor valori, cum ar fi preocuparea 
pentru mediul înconjurător, pentru drepturile omului sau pentru viaţa însăşi; 

c) modalitatea de gestionare a globalizării a afectat suveranitatea ţărilor slab 
dezvoltate sau în curs de dezvoltare, capacitatea acestora de a lua decizii, 
subminând regimul democratic, economia naţională şi puterea de stat7; 

d) deşi adepţii globalizării au fost unanimi în a afirma că toată lumea va avea 
de câştigat din punct de vedere economic, există dovezi că mulţi au avut de pierdut; 

e) sistemul economic impus ţărilor în curs de dezvoltare este, în unele cazuri, 
inadecvat şi împovărător, chiar dăunător. 

Având în vedere faptul că securitatea, fie ea naţională sau internaţională, este 
tot mai strâns legată de alte aspecte presante precum migraţia, comerţul 
internaţional, pirateria informaţională, terorismul sau drepturile omului, dar mai 
ales de situaţiile conflictuale, trebuie subliniată fragilitatea echilibrului mondial:  

[…] la nivel global lumea continuă să rămână puternic conflictuală. Motoarele 
conflictelor operează atât în domeniul accesului la resurse, la mecanismele de 
distribuţie ale acestora şi la pieţele de desfacere, cât şi în cel al diferenţelor identitare 
de natură civică, etnică, religioasă, culturală sau ideologică. Probabilitatea unui 
conflict militar de mare amploare este redusă, în timp ce conflictele regionale şi cele 
interne pot fi mai frecvente, iar efectul lor – direct sau cumulat – tinde să devină tot 
mai greu de controlat8. 

Menţinerea echilibrului de forţe al noului mileniu se referă la transformările 
profunde, aberante chiar, produse în lumea contemporană, globalizată, dar totuşi 
evident divizată, ca într-un joc de şah, în state-naţiuni, unele cu o relativ robustă 
identitate naţională şi culturală, altele, mai fragile, aflate în sfera de influenţă a 
statelor şi organizaţiilor celor mai puternice şi stabile. Aceste state cu o identitate 
proprie constituie elementul de bază pe care se clădeşte fundamentul sistemului 

                                                 
5 Ibidem, p. 20. 
6 Ibidem, p. 23. 
7 Paul Hirst, Grahame Thompson, The Future of Globalization, în: Cooperation and Conflict: 

Journal of the Nordic International Studies Association, 37(3)/2002, p. 249. 
8 Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2007, p. 10. 
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global. Globalizarea se insinuează constant şi, cel mai adesea, extrem de subtil, 
erodând „zidul naţional” şi impunând o nouă configuraţie pe tabla de şah mondială, 
prin tendinţele de erodare a graniţelor fizice ale statelor şi de instaurare „a altui tip 
de frontiere, de regulă invizibile şi de altă natură”9. Modificarea hotarelor 
tradiţionale dintre state, ca efect al globalizării, a determinat schimbări esenţiale în 
modul de percepere a conceptului de securitate naţională, precum şi a rolului 
statului national, a regimului suveranităţii în contextul apartenenţei la vasta reţea de 
organizaţii internaţionale. Preocuparea care se ridică în aceste circumstanţe este 
evidentă: către ce ne îndreptăm ? 

În opinia lui P. Hirst şi G. Thompson, noul sistem la care se vor raporta 
relaţiile internaţionale va fi unul “tranziţional, în care lumea nu este una constituită 
din state, dar nici una rezultată din complementaritatea celor două sisteme practicate 
(capitalist şi socialist)”10. Ideea de la care se porneşte în această concepţie este aceea a 
globalizării (mobilităţii) capitalurilor, însoţită de divizarea societăţii în noi clase 
specifice, în vederea acceptării, în final, a „sistemului global”. 

Este evident că globalizarea a devenit preocuparea cea mai pregnantă a 
secolului trecut, preocupare care a fost adâncită la începutul acestui secol de 
presiunea cauzată de actele teroriste. Perceperea schimbărilor ce au loc la nivel 
global este condiţionată de conceperea efectelor acestora asupra întregii umanităţi, 
care este o rezultantă a evoluţiilor locale, a interacţiunilor statale, a operaţiunilor 
economice şi a tendinţelor globalizante provocate de marile state industrializate. 
Studiile şi analizele efectuate la  nivel mondial au evidenţiat patru tipuri principale 
de transformări produse de globalizare:  

– schimbările intervenite în activităţile sociale, politice şi economice la 
nivelul statelor naţionale, precum şi în schimburile inter-regionale; 

– creşterea şi diversificarea sistemelor şi reţelelor de comunicaţie, a modului 
de realizare a transferurilor de capital şi de efectuare a investiţiilor la nivel global; 

– creşterea vitezei interacţiunilor dintre sistemele şi reţelele actuale locale; 
– adâncirea impactului fenomenelor globale asupra vieţii individuale, în 

special sub aspectul creşterii sentimentului de insecuritate şi al apariţiei unor noi 
forme de nesiguranţă socială: criminalitate infantilă, delincvenţă urbană, disoluţia 
familiei, ameninţări internaţionale11. 

Aceste schimbări ale căror efecte sunt încă în curs de a se produce, dar 
previzibile în timp, arată că politica, diplomaţia şi relaţiile internaţionale trebuie să 
ţină cont de inter-conexiunile şi intercondiţionările dintre fenomenul globalizare şi 
securitate, relaţia dintre aceşti doi termeni distincţi, dinamici şi aflaţi într-o 

                                                 
9 Costică Silion, Impactul globalizării asupra ordinii publice, în: Spaţiul sud-est european în 

contextul globalizării, Securitate şi apărare, vol. I, Universitatea Naţională de Apărare Carol I, 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Bucureşti, 2007, p. 29. 

10 Paul Hirst, Grahame Thompson, Globalizarea sub semnul întrebării: economia internaţională şi 
posibilităţile de guvernare, Bucureşti, Editura Trei, 2002, p. 23. 

11 Pierre Rosanvallon, Noua problemă socială, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 37. 
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permanentă transformare fiind supusă înţelegerii şi revizuirii continue. Precizăm 
că, în contextul lucrării de faţă, prin noţiunea de securitate înţelegem nu doar 
apărarea integrităţii teritoriale (securitatea militară), ci, într-o accepţiune largă, 
stabilitatea sistemului economic (securitatea economică) şi a regimului politic 
(securitate politică), asigurarea şi protejarea resurselor indispensabile mediului 
ambiant şi supravieţuirii unei comunităţi umane (securitatea ecologică), însăşi 
dezvoltarea umană durabilă, concept materializat prin menţinerea unor condiţii 
economice, sociale, politice, culturale şi de mediu care să garanteze că generaţiile 
viitoare vor beneficia de condiţii cel puţin similare celor de care beneficiază 
societatea actuală. 

În concepţia analiştilor politici, un model posibil al societăţii viitorului este 
cel al „cosmopolitismului”12, construit sub forma „social-democraţiei”13 şi pe baza 
a câtorva principii fundamentale:  

– construirea, dezvoltarea şi desfăşurarea relaţiilor internaţionale este globală, 
nu mai ţine seama – în noul context al comunităţii politice mondiale - de micile 
comunităţi locale şi regionale; 

– colaborarea externă nu mai este atributul exclusiv al guvernelor naţionale, 
puterea de decizie mutându-se încet spre centrele de putere economică şi financiară 
globală; 

– transformările generate de instaurarea noii ordini mondiale tind să modifice 
fundamental întregul sistem economic şi social; 

– obiectivul principal al socio-democraţiei este justiţia socială, atribuţia 
principală a guvernelor fiind de regularizare a progresului economic şi de asigurare 
a solidarităţii sociale; 

– securitatea internă şi internaţională trebuie concepută, pe termen lung, ca 
cel mai important segment al politicilor de protecţie socială, decisiv în asigurarea 
păcii şi menţinerea relaţiilor de colaborare între statele din întreaga lume. 

În cadrul acestui scenariu, elementele de impulsionare şi sprijinire a 
impunerii modelului cosmopolit provin, pe de o parte, din spaţiul european, a 
ţărilor cu tradiţie şi experienţă în construcţia social-democraţiei, şi, pe de altă parte, 
din SUA, de la grupurile liberale susţinătoare ale “„liberalismului încorporat”14, 
care sprijină multilateralismul15.      

                                                 
12 Charles Beitz, Cosmopolitan Ideals and National Sentiment, în: Journal of Phylosophy, 

80/1983, pp. 591-600; Jeremy Waldron, Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative, în: 
University of Michigan Journal of Law Reform, 25/1992, pp. 751-793. 

13 Thomas Meyer, The Theory of Social-Democracy, Cambridge, Polity Press, 2007, p. 71; 
Wolfgang Merkel, Social Democracy in Power: The Capacity to Reform, Oxon & New York, 
Routledge Publishing House, 2008, p. 10; Philippe Marlière, Le modèle social-démocrate en question, 
Universalia 2003, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2003, pp. 97-102; Donald F. Busky, Democratic 
Socialism: A Global Survey, Westport, Connecticut, Greenwood Publishing Group, Inc., p. 8.  

14 Doctrina „liberalismului încorporat” combină deschiderea pieţei economice cu o puternică 
guvernare şi protecţie socială, în comparaţie cu doctrina liberală economică contemporană care 
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O caracteristică esenţială a procesului globalizării este construirea unei noi 
ordini în lipsa unei raţiuni finale şi a unui model de dezvoltare dinainte stabilite. 
Inexistenţa unui ţel prestabilit a întregii construcţii a cauzat numeroase angoase în 
domeniile asupra cărora fenomenul globalizării a avut impact direct, suscitând 
variate opinii în literatura de specialitate din diverse ramuri ştiinţifice, surse de 
dispute controversate la nivel academic, politic şi nu numai.  

În literatura de specialitate16 au fost identificate o serie de ameninţări care 
pun în pericol atât statele puternice, cât şi pe cele slabe: consecinţele negative ale 
globalizării economiei, soldate cu sărăcirea a milioane de oameni; răspândirea 
epidemiilor şi molimelor; proliferarea armelor de distrugere în masă; incapacitatea 
actorilor non-statali de a-şi procura mijloace de luptă din această categorie; 
terorismul internaţional şi războaiele locale stimulate de sărăcie, criză economică, 
epidemii şi degradarea mediului; conflictele locale şi interne, inter-religioase şi 
inter-etnice; extinderea reţelelor crimei organizate care ameninţă stabilitatea 
naţională şi echilibrul internaţional. 

Printre principalele efecte ale globalizării care au afectat dimensiunile 
conceptului de securitate se numără dezvoltarea tehnicilor de comunicare, 
proliferarea tehnologiei informaţionale pe scară largă şi atenuarea distincţiei dintre 
sfera publică şi cea privată. 

Într-o „eră a informaţiei” calitativ diferită, din punct de vedere al căilor de 
comunicare şi al tehnologiei informaţiei, faţă de ceea ce am putea numi „era 
diplomaţiei”, este incontestabil faptul că mărirea incomensurabilă a vitezei de 
circulaţie a informaţiilor şi intensitatea interacţiunilor la nivelul actorilor politici şi 
instituţionali are implicaţii deosebite asupra modului în care evoluează şi sunt 
dirijate relaţiile internaţionale la nivel mondial. Susţinerea erodării rolului 
diplomaţiei clasice în contextul globalizării este parţial neîntemeiată, dat fiind 
faptul că sporirea vitezei comunicaţiilor şi transmiterea informaţiilor „în timp real” 
a dus la facilitarea sarcinilor ambasadorilor care, capabili să comunice mai rapid cu 
centrul naţional de decizie politică, au devenit, ca o consecinţă logică, mai apţi să 
reprezinte interesele naţionale. O altă consecinţă a globalizării, conjugată cu 
facilităţile moderne de transport şi comunicaţii, constă în apariţia şi extinderea unui 
nou tip de acţiune diplomatică denumită „de nivel înalt” sau „la vârf”, care se 
transpune în participarea directă a şefilor de stat sau guvern, a miniştrilor de 
externe sau a diferiţilor miniştri de resort, la reuniunile cu caracter bilateral sau 
multilateral între state17. 
                                                                                                                            
susţine o utilizare simplă a puterii politice pentru a spori domeniul de aplicare al forţelor pieţei. J. G. 
Ruggie, Constructing the World Polity, London, Routledge Publishing House, 1998, chapter II. 

15 Paul Hirst, Grahame Thompson, The Future of Globalization, în: Cooperation and Conflict: 
Journal of the Nordic International Studies Association, 37(3)/2002, pp. 252-253. 

16 Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, op. cit., p. 85. 
17 Stan P. Darius George, Diplomaţia – Rolul diplomaţiei în buna convieţuire a statelor, Bucureşti, 

Editura AIT Laboratories s.r.l., 2005, p. 23. 
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În noile circumstanţe, relaţiile diplomatice pot juca rolul de punte de legătură 
între mediul naţional şi mediile internaţionale, construind şi dezvoltând o serie de 
reţele prin coagularea intereselor în materie de securitate, prin cooptarea unor 
actori guvernamentali şi non-guvernamentali, în special din sfera economică, 
pentru că agenţii privaţi, în speţă economici, au dobândit o putere din ce în ce mai 
mare de influenţare a politicii la nivel global. Acţiunile diplomatice coordonate ale 
statelor sunt specifice fenomenului accentuat de globalizare18, într-o lume 
frământată de un număr crescut de conflicte culturale şi religioase, care pun în 
pericol securitatea mondială, şi în care însăşi societatea civilă poate afecta, în mod 
paradoxal, instaurarea, consolidarea şi funcţionarea democraţiei în mai multe 
moduri negative (dificultatea de formare a majorităţilor, configurarea politicilor 
publice într-un mod părtinitor pentru reprezentanţii clasei înstărite a societăţii – 
aspect din ce în ce mai pregnant şi în România, accentuarea tendinţei de a face 
compromisuri în viaţa politică, investirea unor importante fonduri bugetare în 
implementarea unor politici populiste, în scopul atragerii sau chiar al cumpărării 
voturilor, cu efecte dezastruoase asupra economiei naţionale), dintre care 

 

[…] aspectul cel mai pregnant negativ îl constituie faptul că se dovedeşte 
existenţa nu a uneia, ci a mai multor societăţi civile, toate ocupând acelaşi spaţiu 
geografic, social şi politic, dar organizându-şi interesele în comunităţi care sunt 
etnic, lingvistic sau cultural distincte, dar exclusiviste19. 

 

O altă provocare cu care se confruntă securitatea în contextul globalizării este 
reprezentată de atenuarea distincţiei dintre mediul naţional, regional şi cel 
internaţional, contopirea sferei publice cu viaţa privată, fapt care obligă factorii 
politico-instituţionali să îşi gestioneze resursele materiale, comunicaţionale şi 
umane în cadrul unor parteneriate care înglobează atât sfera publică, cât şi cea 
privată. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, deşi statele naţiune au continuat să 
joace un rol semnificativ în relaţiile internaţionale, ele au fost nevoite să se 
adapteze noilor cerinţe, făcând loc pe scena internaţională unui număr crescut de 
actori non-statali: organisme şi organizaţii internaţionale. În contextul în care 
scopul acestor organizaţii internaţionale a fost acela de a coagula şi dirija o serie de 
interese pentru rezolvarea problemelor globale de securitate, transparenţa şi 
vizibilitatea acestora a crescut, inerent şi legitimitatea lor a avut de câştigat. În 
astfel de circumstanţe, diplomaţia este departe de a-şi pierde din importanţă, 
devenind extrem de important ar putea fi rolul diplomatului ca mediator ce poate 
genera consens cu privire la diferitele valori şi instituţii care subsumează sfera 
internaţională, ca „opţiune raţională, necesară”20.  
                                                 

18 Iulian Mărgărit, Gestionarea crizelor din mediul internaţional de securitate fără implicarea 
componentei militare, în: Perspective ale securităţii şi apărării în Europa, ...., p. 309. 

19 Philippe C. Schmitter, Societatea civilă în Orient şi Occident, în Larry Diamond, Yun-han 
Chu, Marc F. Plattner, Huang-mao Tien (coord.), op. cit., p. 265. 

20 Dumitru Mazilu, Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura 
Lumina Lex, 2006, p. 419. 
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În ceea ce priveşte securitatea, interdependenţele dintre spaţiul naţional şi cel 
internaţional, în tendinţa tot mai accentuată de contopire a primului în cel de-al 
doilea, cauzată de crescânda interdependenţă economică, politică şi militară, au dus 
la politicizarea mediului de securitate. În prezent, procesul de ratificare a diferitelor 
convenţii ori tratate bi sau multilaterale presupune, alături de procesul de negociere 
la nivel internaţional, iniţierea unui dialog continuu la nivel naţional, desfăşurat pe 
două planuri: în plan orizontal, între reprezentanţii diferitelor centre de putere 
politică, dar şi un dialog în plan vertical, cu reprezentanţii diferitelor grupuri de 
interese din cadrul societăţii civile.  

Depăşind conceptele clasice de „balanţă a puterilor”21 şi de „securitate 
colectivă”22, modul în care este privită securitatea trebuie regândit. Fără îndoială, 
cel mai important mecanism prin care poate fi evitată ameninţarea unui alt război 
mondial, generalizat, este balanţa de putere însă, în actualele circumstanţe 
internaţionale, este dovedit faptul că există conflicte pentru aplanarea cărora 
această balanţă nu este suficientă. De asemenea, este unanim acceptat faptul că 
există ameninţări care nu vin din partea unui stat la adresa altui stat, iar acestea nu 
mai pot fi evitate sau înlăturate prin strategiile şi mijloacele clasice. Reconsiderarea 
rolului statului, identificarea sectoarelor de aplicabilitate a termenului de 
„securitate”, delimitarea unor noi categorii de ameninţări specifice procesului de 
globalizare au antrenat o repunere în discuţie a conceptului de securitate, o 
redimensionare a acestuia, ridicându-se două întrebări: Cine/ce este ameninţat? şi 
Cine/ce ameninţă? 

Nivelurile internaţional şi statal fiind deja depăşite în discuţiile cu privire la 
securitate, putem spune că „[…] esenţa procesului de extindere a «securităţii» este 
regândirea acesteia pornind chiar de la cei care se pot simţi în pericol – indivizii – , 
şi nu de la identificarea intelectuală a unei ameninţări la adresa  unei instituţii 
sociale cum este statul”23.  

Mulţi cercetători au acordat o mare atenţie nivelului regional în investigarea 
raporturilor dintre state, avansând conceptul de „complex regional de securitate”, 
noţiune care se referă la un ansamblu de unităţi atât de strâns legate între ele încât 
problemele lor de securitate nu pot fi abordate coerent decât împreună, nu luate în 
mod separat24. 

Globalizarea reprezintă în prezent fundalul, „pelicula”, am putea spune în 
termini cinematografici, pe care se derulează „filmul” tuturor proceselor şi 
                                                 

21 Pentru detalii, a se vedea Andrei Miroiu, Simona Soare, Balanţa de putere, în: Andrei 
Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu (coord.), Manual de relaţii internaţionale, Iaşi, Editura Polirom, 
2006, pp. 199-288. 

22 Pentru definirea conceptului de „securitate colectivă”, a se vedea Radu-Sebastian Ungureanu, 
Securitatea colectivă, în: Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu (coord.), op. cit., pp. 223-232. 

23 Radu-Sebastian Ungureanu, Extinderea conceptului de „securitate”, în Andrei Miroiu, 
Radu-Sebastian Ungureanu (coord.), op. cit., p. 188. 

24 Barry Buzan, Ole Wæver, Regions and Powers. The Structure of International Security, 
Cambridge Cambridge, University Press, 2003, p. 44, citat în Radu-Sebastian Ungureanu, op. cit., loc. 
cit., p. 193. 
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conflictelor cu implicaţii majore asupra societăţilor contemporane. Globalizarea are 
efecte mixte (pozitive şi negative, directe şi indirecte) asupra societăţii umane, 
generând oportunităţi de dezvoltare, dar şi riscuri asociate securităţii umane. 
Globalizarea nu semnifică doar comerţ liber, asociat creşterii bunăstării populaţiei, 
deplasarea liberă a mărfurilor, capitalurilor şi persoanelor (cu anumite restricţii, 
totuşi), ci şi consum şi trafic de droguri şi de persoane, criminalitate organizată, 
terorism, răspândirea bolilor, poluare necontrolabilă. Răspândirea acestor 
fenomene negative pe scară largă, migraţia internaţională au dus la eşecul statului 
în a asigura siguranţa, sănătatea şi securitatea cetăţenilor săi. Astfel, a devenit 
necesară o reconsiderare a ideii de securitate naţională:  

 

Acolo unde aproape că nu există o idee de stat, iar instituţiile guvernamentale 
constituie ele însele principala ameninţare la adresa multor indivizi, securitatea 
naţională aproape că încetează să mai aibă un conţinut şi trebuie să considerăm 
indivizii şi unităţile substatale drept referinţe cu un sens real25. 

 

În funcţie de problemele cu care se confruntă statul, în literatura de 
specialitate26 au fost identificate cinci sectoare ale securităţii naţionale, 
corespunzătoare celor cinci categorii de ameninţări: de ordin militar, politic, 
economic, societal şi ecologic. 

Preocuparea centrală a securităţii unui stat a fost şi va rămâne întotdeauna 
ameninţarea de ordin militar, având în vedere pericolul material, iminent şi direct 
pe care îl reprezintă violenţa armată, viteza de propagare şi efectele pe care le poate 
produce atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung: anexări teritoriale, blocadă, 
bombardamente, criză economică, război total, schimbarea regimului politic, 
dispariţia statului în sine. Obiectivul securităţii naţionale în contextul unei astfel de 
ameninţări militare este acela de a identifica potenţialii inamici, de a preveni 
conflictele armate, de a găsi strategii adecvate de răspuns. 

O altă categorie de ameninţări la adresa securităţii sunt conflictele interne de 
ordin politic. Ele se manifestă în sânul societăţilor puternic divizate de clivaje 
ideologice ori de minorităţi etnice, lingvistice sau religioase, ceea ce face foarte 
greu de determinat sursa de provenienţă a pericolului/ameninţării – din interiorul 
sau din exteriorul statului. Cert este însă faptul că ele duc la slăbirea sau 
schimbarea regimului politic şi că pot ameninţa, în egală măsură, securitatea 
internaţională din cauza implicării unor state terţe şi/sau comunităţii internaţionale 
în încercarea de stingere a conflictului. Astfel, o importantă consecinţă a 
globalizării în planul dreptului internaţional este reprezentată de tendinţa de a 
institui un mecanism de constrângere internaţională, bazat pe raţiuni de ordin 

                                                 
25 Barry Buzan, Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de securitate internaţională în 

epoca de după Războiul Rece, Chişinău, Editura Cartier, 2000, p. 110. 
26 Ibidem, pp. 124-141. 
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umanitar. Astfel, anumite limitări ale suveranităţii statelor27 pot fi justificate uneori 
de raţiuni umanitare, deşi art. 2 din Carta de la San Francisco statuează că niciuna 
dintre dispoziţiile sale „nu autorizează Naţiunile Unite să intervină în afacerile care 
sunt dependente în mod esenţial de competenţa naţională a unui stat”. Principiul 
suveranităţii a prevalat asupra principiului umanităţii, iar drepturile statelor asupra 
drepturilor omului. 

Numeroase organizaţii non-guvernamentale au ales totuşi să intervină în toate 
situaţiile de criză, în sensul acordării de ajutoare fără a urmări, prin aceasta, să 
aducă atingere suveranităţii statelor. Acestei „datorii de ingerinţă umanitară”, 
văzută ca o obligaţie morală, a-juridică pentru moment, s-a încercat să i se adauge 
un echivalent juridic prin introducerea unui „drept la asistenţă umanitară”, un fel 
de drept de creanţă pe care ţările slab dezvoltate l-ar putea solicita statelor bogate 
în temeiul a numeroase texte internaţionale28. Trecerea de la acest concept foarte 
vast şi mult prea vag la cel de „drept de asistenţă umanitară” s-a realizat odată cu 
adoptarea, de către Adunarea generală a Naţiunilor Unite, la 8 decembrie 1988, a 
Rezoluţiei 43-131 privind „asistenţa umanitară a victimelor catastrofelor naturale şi 
ale altor situaţii de urgenţă de acelaşi fel”. Această rezoluţie, „reafirmând 
suveranitatea, integritatea teritorială şi unitatea naţională a statelor şi recunoscând 
că sarcina de a a avea grijă de victimele catastrofelor produse pe teritoriul său (...) 
revine statului respectiv”, îi invită pe toţi cei care au nevoie de o asemenea 
asistenţă să uşureze îndeplinirea acestei sarcini. Venind în aplicarea principiului 
subsidiarităţii, această rezoluţie legitimează intervenţia de urgenţă a organizaţiilor 
non-guvernamentale sau a persoanelor private (medici, personal de prim-ajutor) în 
caz de catastrofe naturale sau alte situaţii asemănătoare (de exemplu, ajutorarea 
victimelor cutremurului din Armenia din 1989 sau a celui din India din 1993)29. Ea 
a fost completată prin Rezoluţia 45-100 din 14 decembrie 1990 referitoare la 
instituirea culoarelor sau coridoarelor umanitare pentru facilitarea accesului la 
victime. Aceste intervenţii nu încalcă suveranitatea statelor în cauză deoarece îşi 
găseşte fundamente juridice solide atât în dreptul internaţional general, cât şi în 
dreptul internaţional umanitar referitor la conflictele armate30:  
                                                 

27 Pentru detalii, a se vedea S. Mohammed Azaad, Sovereignty versus Humanitarian 
Intervention, în B. Krishnamurthy, Geetha Ganapathy-Doré (ed.), European Convention on Human 
Rights. Sixty Years and Beyond, New Delhi, New Century Publications, 2012, pp. 161-176; Cezar 
Avram, Roxana Radu, Adela Lupu, Evoluţia conţinutului conceptului de suveranitate, în Revista de 
studii socio-umane, 4-5/2004, pp. 100-118; Cezar Avram, Roxana Radu, Eroziunea suveranităţii, 
legalităţii şi stabilităţii în Balcani, în Revista de Ştiinţe Politice/ Revue de Sciences Politiques,  
9-10/2006, pp. 131-146. 

28 Declaraţia universală din 1948 (art. 3); Pactul de la New York privind drepturile civile şi politice 
(art. 6) şi drepturile economice, sociale şi culturale (art. 12); Carta de la San Francisco (art. 55-56). 

29 Dominique Turpin, Droit constitutionnel, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 21. 
30 De exemplu, art. 23 al celei de-a patra Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 impune 

tuturor părţilor să „acorde libera trecere a bunurilor sanitare, obiectelor de cult, bunurilor 
indispensabile copiilor, femeilor însărcinate sau a celor care nasc”; art. 70 al Protocolului adiţional nr. 
I din 1977 specifică: „atât părţile în conflict, cât şi părţile contractante vor autoriza şi facilita trecerea 
rapidă şi fără piedici a coletelor, echipamentelor şi personalului de prim-ajutor (...), chiar dacă acest 
ajutor este destinat populaţiei civile a părţii adverse”. 
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„[…] oferirea de ajutoare alimentare şi sanitare unui stat a cărui populaţie este 
grav ameninţată în ceea ce priveşte viaţa sau sănătatea sa nu poate fi considerată ca o 
intervenţie ilicită în afacerile interne ale statului”31. 

 

Acest drept de ingerinţă nu trebuie să conducă la confundarea „cortegiului de 
ambulanţe cu diviziile blindate, a stetoscopului cu periscopul”32. Din aceste motive, 

 

„[…] trebuie să fim mult mai rezervaţi faţă de intervenţiile militaro-umanitare 
autorizate de Consiliul de Securitate al O.N.U., cum au fost cele din Irak sau fosta 
Yugoslavie în cadrul capitolului VII al Cartei Naţiunilor Unite, căci ele tind să facă 
o confuzie între drepturile ce trebuie respectate într-un conflict armat (jus in bello) şi 
dreptul de a recurge la război (jus ad bellum), căci dacă primele tipuri de ingerinţe 
nu pun în discuţie suveranitatea statelor, cel de-al doilea tip de intervenţie duce la un 
neo-colonialism al marilor puteri, care face ca suveranitatea statelor mai sărace să fie 
practic neantizată”33.  

 

De exemplu, UNPROFOR nu a fost o forţă de menţinere a păcii, aşa cum a 
fost misiunea CSCE Spillover Monitor Mission to Skopje din Macedonia şi, 
ulterior, operaţiunea Concordia. Contrar practicii obişnuite a ONU de a trimite 
misiuni umanitare sau de menţinere a păcii numai în zonele în care ostilităţile au 
luat sfârşit, UNPROFOR a constituit „în parte o tentativă de a pune capăt luptelor 
şi în parte o reacţie la neaşteptat de atrocele violenţe comise în timpul luptelor”34, 
fără a avea autoritatea sau capacitatea de a se implica în război. O vădită 
disproporţie între mijloacele utilizate şi scopurile urmărite s-a manifestat şi în cazul 
războiului din Kosovo, intervenţia NATO fiind departe de a putea fi calificată drept 
o operaţiune de salvare umanitară:  

 

„Inadecvarea evidentă a mijloacelor utilizate faţă de scopurile umanitare 
declarate era mai mult decât suficientă pentru a ridica semne de întrebare asupra 
motivelor ascunse, acea hidden agenda a unui război”35. 

 

Aceasta a fost însă o expresie a tendinţei generale „de a face din ce în ce mai 
des uz de astfel de intervenţii militare şi deci de a institui un adevărat sistem de 
constrângere armată internaţională, care limitează drastic suveranitatea”36. 

Organizaţia Naţiunilor Unite, mult timp fondată pe ideea că „orice stat are 
dreptul inalienabil de a-şi alege sistemul său politic, economic, social şi cultural 
fără nici un fel de ingerinţă din partea altui stat”37, a evoluat, în urma prăbuşirii 
blocului comunist, spre un fel de universalizare, mai mult sau mai puţin impusă, a 

                                                 
31 Rezoluţia finală a Institutului de Drept internaţional, rostită în cadrul Congresului de la 

Saint-Jacques-de-Compostelle din 14 septembrie 1989. 
32 Mario Bettati, Droit d’assitance, în L’Expres, 14-7-1989, p. 39. 
33 Dan Claudiu Dănişor, Actorii vieţii politice, Craiova, Editura Sitech, 2003, p. 84. 
34 Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Bucureşti, Editura Allfa, 2000, p. 311. 
35 Gilbert Achcar, Noul Război Rece. Lumea după Kosovo, Bucureşti, Editura Corint, 2002, p. 90. 
36 Dan Claudiu Dănişor, op. cit., p. 84. 
37 Rezoluţia nr. 2625 a Adunării generale O.N.U. din 24 octombrie 1970. 
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modelului economiei de piaţă şi al democraţiei liberale, evoluţie marcată de 
diversele rezoluţii adoptate de Adunarea generală O.N.U.38. Secretarul general 
O.N.U., Boutros Boutros-Ghali, asigura, la 23 octombrie 1993, că: 

 

„Este de neconceput ca un stat să se ascundă în spatele paravanului 
suveranităţii pentru a batjocori, pe teritoriul său şi la adăpostul acestuia, principiile 
democratice şi drepturile omului”39.  

 

Această evoluţie, confirmată de reuniunile asupra „dimensiunii umane” din 
cadrul Conferinţelor asupra securităţii şi cooperării în Europa (Viena-1989, 
Copenhaga-1990, Paris-1990) şi din cadrul Conferinţei mondiale de la Viena 
asupra drepturilor omului (1993) a făcut ca O.N.U. să se angajeze din ce în ce mai 
mult în operaţiunile de asistenţă electorală şi luptă împotriva loviturilor de stat 
(Haiti, Burundi). De asemenea, Consiliul de securitate a autorizat acţiunile militare 
pentru restabilirea democraţiei în temeiul Capitolului VII al Cartei (Rezoluţia 917 
din 6 mai 1994 pentru Haiti). 

Semnarea, la Roma, la 17 iulie 1998, a Tratatului asupra Statutului Curţii 
Penale Internaţionale Permanente, cu sediul la Haga, pentru judecarea autorilor 
genocidelor, crimelor contra umanităţii, crimelor de război constituie un real 
progres al luptei contra barbariei şi nedreptăţii în lume40, progres datorat în special 
fenomenului globalizării, discutabil însă având în vedere că astfel se instituie „un 
mecanism de constrângere internaţională”, de „impunere a unui sistem politic şi 
economic”41. 

Edificarea şi menţinerea unor relaţii internaţionale paşnice şi a păcii mondiale 
impun ca cerinţe fundamentale egalitatea suverană a statelor şi principiul 
reciprocităţii. Astfel, manifestarea suveranităţii unui stat nu se poate face decât în 
condiţii de reciprocitate42, cu condiţia respectării drepturilor altor state, a normelor şi 
principiilor dreptului internaţional. În contextul vieţii internaţionale, suveranitatea îşi 
pierde caracterul de putere supremă şi absolută, lăsând loc „suveranităţii limitate”.  

Frecvenţa şi violenţa conflictelor interne de natură etnică, rasială sau 
religioasă sunt în măsură să sporească migraţia internă, fluxul de refugiaţi, 
urgenţele umanitare şi să contribuie la destabilizarea regională. Astfel de conflicte 
interne pot degenera în conflicte inter-statale, statele vecine putând exploata 
oportunităţile de a câştiga sau limita posibilităţile distrugerii propriilor interese43. 

                                                 
38 Dominique Turpin, op. cit., p. 23. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Dan Claudiu Dănişor, op. cit., pp. 125-126. 
42 A se vedea Francois Luchaire, La souveraineté, în Revue française de Droit constitutionnel, 

43/2000, pp. 455-456. 
43 Un exemplu ilustrativ în acest sens îl constituie adoptarea Legii privind statutul maghiarilor 

din statele vecine Ungariei (19 iunie 2001) care are drept obiectiv principal promovarea conceptului 
„naţiunii ungare ca întreg”, în scopul reparării prejudiciilor suferite de etnicii maghiari „care şi-au 
pierdut cetăţenia ungară în alte moduri decât prin propria lor voinţă” (art. 1). A se vedea Bogdan 
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Ineficienţa statelor de a asigura securitatea cetăţenilor lor va duce la sporirea 
conflictelor interne şi la ameninţarea stabilităţii şi securităţii internaţionale:  

 

„Conflictul intern este cea mai letală formă de violenţă care a erupt în urma 
Războiului Rece şi a produs mai multe victime în rândul civililor decât războaiele 
terorist si inter-statal la un loc”44.   

 

Cât timp vor continua să existe state cu o guvernare ineficientă, cu tensiuni 
etnice, culturale sau religioase, cu o economie slab dezvoltată şi frontiere 
permeabile, ONU şi alte organizaţii regionale vor continua să se implice în 
gestionarea conflictelor interne deoarece „statele puternice vor dori să minimizeze 
implicarea directă, în special prin sprijinirea uneia din părţi (îndeosebi prin 
asigurarea armamentului necesar)”45.  

Un alt efect pe care globalizarea l-a antrenat asupra securităţii şi suveranităţii 
statelor, reflectat de tratatele privind drepturile omului, constă în dreptul de 
ingerinţă. În conformitate cu art. 24. din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, fiecare stat are dreptul să depună o plângere contra unui alt stat membru, 
fără să trebuiască, în mod necesar, ca resortisanţii săi să fie în cauză. Acest drept de 
ingerinţă semnifică însă numai o acţiune juridică la nivel internaţional, nu o acţiune 
militară. Dreptul de ingerinţă nu poate deci legitima amestecul brutal al unui stat în 
treburile interne ale altui stat, ci doar instituirea unui mecanism internaţional de 
protecţie a drepturilor persoanelor. 

Factorii economici pot afecta în egală măsură echilibrul securităţii şi „balanţa 
de puteri” întrucât există o legătură indisolubilă între puterea economică şi cea 
militară a unui stat:  

 

„Nu există putere economică acolo unde nu există securitate economică şi nici 
securitate economică acolo unde nu există putere economică”46.  

 

Efectele unor probleme de ordin economic sunt mult amplificate în condiţiile 
globalizării, din cauza creşterii competiţiei, amplificării comerţului ilegal, creşterii 
inflaţiei şi şomajului, autorii de specialitate subliniind faptul că: 

 

„[…] sunt necesare unele activităţi care să contribuie la consolidarea 
securităţii naţionale: 1. creşterea resurselor generatoare de securitate naţională;  
2. dezvoltarea, pe plan regional, a apărării cooperative; 3. reducerea vulnerabilităţilor 
economice, sociale, politice, militare şi de mediu; 4. dezvoltarea unor mecanisme 

                                                                                                                            
Aurescu, Noua suveranitate, Bucureşti, Editura All Beck, 2003, p. 85. Un alt exemplu, mult mai 
recent, îl constituie abrogarea, de către Parlamentul Ucrainei, la 23 februarie 2014, a legii privind 
bazele politicii de stat în domeniul lingvistic, lege care a conferit limbii ruse statut de limbă regională 
în 13 (din 27) regiuni administrative ale Ucrainei. 

44 Gheorghe Badea, Tipuri de conflicte ce se vor manifesta în noul mediu de securitate, în: 
Perspective ale securităţii şi apărării în Europa, ....., p. 75. 

45 Ibidem. 
46 Constantin Năstase, Cooperarea economică – vector al securităţii şi bunăstării, în: 

Perspective ale securităţii şi apărării în Europa, ...., p. 88. 
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viabile de reglare si control; 5. sporirea operativităţii sistemelor de securitate 
colectivă; 6. sporirea cooperării economice, pe fondul diminuării, prin demersuri 
comune, a efectelor negative ale globalizării; 7. dezvoltarea sistemelor de gestionare 
şi combatere a ameninţărilor asimetrice; 8. sporirea preocupărilor pentru securitatea 
globală”47. 

 

O problemă recentă apărută la nivel internaţional, dar care nu dă nici un semn 
de redresare, este degradarea bunăstării şi a nivelului de trai pe fondul apariţiei 
crizei economice. Izbucnirea crizei economice globale care a afectat toate statele 
lumii, iar întrebarea care se ridică în mod inerent este dacă şi în ce măsură criza 
economică internaţională poate fi o ameninţare la adresa securităţii internaţionale. 
Incontestabil, criza a afectat economia naţională a mai tuturor statelor, prezentând 
interes şi stârnind îngrijorare, pe măsura extinderii şi agravării ei, pentru securitatea 
naţională şi internaţională. Având în vedere legătura indisolubilă dintre securitatea 
economică şi cea militară, orice tip de ameninţare îndreptată din interior sau 
exterior împotriva capacităţii economice reprezintă o agresiune la adresa securităţii. 
Înlăturarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor, aceste „ameninţări potenţiale, 
structurale şi permanente”48 reprezintă cele mai sigure căi şi mijloace de prevenire 
şi protecţie utilizate de către factorii politici de decizie în gestionarea politicilor 
economice şi de securitate. 

Schimbările majore operate în ansamblul sistemului economic mondial au 
afectat echilibrul pieţelor de resurse energetice, de materii prime, de capital, de 
forţă de muncă, precum şi echilibrul ecologic global:  

„Criza imobiliară din diverse ţări dezvoltate, fluctuaţiile preţului petrolului şi 
gazelor naturale, inflaţia, criza din domeniu agroalimentar, criza de pe pieţele 
financiare, reducerea ritmului dezvoltării economice în unele ţări sunt aspecte ale 
fenomenelor de reglare/autoreglare a unei economii «tot mai globale»”49.  

Actuala criză economică mondială a pus în evidenţă vulnerabilitatea unor 
regiuni întregi, chiar a unor naţiuni, fragilitatea echilibrului international faţă de 
fluctuaţiile spontane ale economiei mondiale. Un exemplu sugestiv în acest sens 
este zona cuprinsă între Orientul Apropiat şi litoralul Asiatic, care este puternic 
marcată de grave probleme economice, sociale, politice, dar şi de securitate: 
sărăcie, ineficacitatea guvernării, dezechilibrul puterii, şomaj ridicat, fundamentalism 
islamic extremist şi, ceea ce este mai grav, absenţa securităţii. 

Apărută în anul 2008, pe aşa-zisa piaţă „sub-prime” din Statele Unite, criza a 
cuprins rapid întreaga Europă şi Marea Britanie şi a provocat, într-un singur an, o 
                                                 

47 Cornelia Elena Tureac, Valentin Curteanu, Alin Constantin Filip, Efectele crizei economice 
globale asupra securităţii naţionale prin prisma globalizării, în: Perspective ale securităţii şi 
apărării în Europa, ...., p. 148. 

48 Radu-Sebastian Ungureanu, op. cit., loc. cit., p. 191. 
49 Cornelia Elena Tureac, Valentin Curteanu, Alin Constantin Filip, Efectele crizei economice 

globale asupra securităţii naţionale prin prisma globalizării, în: Perspective ale securităţii şi 
apărării în Europa, ...., p. 143. 
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cădere cu 60% a bursei din Shanghai, căderea burselor importante din America de 
Sud, precum şi criza sistemelor bancare din Australia şi Noua Zeelandă. 
Manifestându-se iniţial mai curând ca o criză de lichidităţi şi de încredere în 
sectorul financiar decât ca un declin în sectoarele industrial şi comercial, a avut 
efecte negative substanţiale tocmai în aceste domenii, în condiţiile în care sursele 
de finanţare a investiţiilor s-au diminuat consistent. Criza a îmbrăcat caracter 
global nu numai pentru că a cuprins întregul glob, ci şi pentru că afectează toate 
sectoarele economiei, precum şi toate domeniile politicilor publice, printre care şi 
securitatea. Stresul generat de criza economică şi de criza de resurse este generator 
de posibile conflicte armate între naţiuni, putându-se transforma într-o criză strategică:  

„Actuala stare de insecuritate a expus, fără jumătăţi de ton, actuala forţă a 
globalizării şi, în acelaşi timp, disoluţia puterii globale. Tranziţia de la o lume 
«unipolară», bazată pe unicul leadership al Statelor Unite ale Americii, către o lume 
«non polară», în care puterea, cu doar câteva reguli sau poate fără nicio regulă, se 
distribuie mai multor entităţi statale şi actorilor non-statali, pare să fi ajuns într-un 
punct fără întoarcere”50. 

Prin urmare, unul dintre cele mai grave efecte ale crizei este acela că va 
destabiliza sistemul de securitate naţională, ca şi securitatea internatională, pe 
termen lung. În termenii riscurilor de securitate, restricţiile bugetare au determinat 
o anumită scădere a cheltuielilor militare şi o reorientare a priorităţilor de apărare 
naţională şi de securitate ale guvernelor naţionale. În literatura de specialitate51 s-a 
subliniat faptul că statele dezvoltate, cu un sistem democratic solid, cu o implicare 
mai mare şi cu un control mai puternic al opiniei publice asupra actelor de 
guvernare, au avut de întâmpinat dificultăţi foarte mari în afectarea unor cheltuieli 
bugetare suficiente, aşa cum făceau în trecut, pentru apărare şi securitate. Sub 
presiunea opiniei publice, problemele referitoare la apărare şi securitate au trecut 
într-un plan secundar în comparaţie cu anumite aspecte socio-economice pe care 
cetăţenii le consideră mai importante (pentru că o afectează direct şi nemijlocit), 
cum ar fi acţiunile pe termen scurt, focalizate pe eliminarea efectelor crizei 
economice şi pe refacerea sistemului financiar, cum ar fi: scăderea ratei şomajului, 
creşterea puterii de cumpărare, protecţia socială, ocrotirea sănătăţii, restaurarea 
calităţii vieţii şi creşterea nivelului de trai. Pe de altă parte, statele cu democraţii 
slabe sau cu regimuri totalitare (caracterizate, de obicei, de un sistem economic 
centralizat, o mai mare izolare economică, concentrarea puterii şi lipsa 
pluralismului politic), foarte probabil vor adopta o strategie total opusă. Impactul 
pe plan intern al crizei globale – scăderea PIB-ului din cauza căderii preţurilor 
internaţionale ale comodităţilor sau din cauza unor dificultăţi financiare – va fi 
trecut cu vederea sau subestimat de către guvernele acestor state. Consecinţa unei 

                                                 
50 Vasile Munteanu, Criza economico-financiară şi securitatea globală, în: Perspective ale 

securităţii şi apărării în Europa, …, p. 270. 
51 Ibidem. 
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astfel de abordări radicale la nivelul sistemului de securitate naţională va fi vizibilă 
în special în ceea ce priveşte alocarea resurselor: programele militare ofensive sau 
defensive vor beneficia de investiţii (achiziţii şi dezvoltare) în detrimentul 
sistemului de protecţie socială52. Mai mult, regimurile totalitare (sau cele cu 
democraţii în curs de formare), caracterizate de concentrarea puterii în mâinile unui 
aparat birocratic relative restrâns, dar care manipulează fondurile şi priorităţile 
politicilor publice în mod discreţionar, ar putea fi tentate, pe fondul slăbirii puterii 
economice şi militare a altor state, să-şi consolideze sau chiar să-şi extindă 
influenţa la nivel regional sau globală, ceea ce ar putea eventual determina şi o 
potenţială creştere a nivelului de folosire a forţei. 

Ameninţările de ordin societal – etnic, religios, lingvistic, rasial, cultural etc. 
– erodează sentimentul de apartenenţă al indivizilor la comunitate/stat. Încercarea 
de separare a minorităţilor entice, lingvistice sau religioase şi crearea de legături 
directe între statul străin şi acestea doar în temeiul etnicităţii este de natură să 
destabilizeze autoritatea de stat, reprezentând un atac la adresa suveranităţii statului 
prin deteritorializarea exerciţiului suveranităţii. Chiar dacă s-a admis ideea că 
suveranitatea este un principiu care poate fi limitat de comunitatea internaţională, 
nici un stat nu poate face apel la aceasta dacă nu respectă drepturile omului în 
general, ale minorităţilor, în special. Este evident că suveranitatea nu trebuie să mai 
camufleze barbarii şi acte antiumanitare însă, cu toate acestea,  

 

„[…] o concepţie privind recunoaşterea grupurilor etnice şi minoritare ca 
subiecte de drept internaţional nu s-a impus nici în gândirea teoretică şi nici în 
practica convenţională a statelor”53. 

 

Migraţia, depopularea, competiţia orizontală sau verticală54 pot pune în 
pericol nu numai siguranţa indivizilor, ci şi securitatea statului în ansamblul său. 
Astfel, deşi fenomenul migraţiei are rădăcini istorice în România, ţara noastră fiind 
prima ca volum al migraţiei în spaţiul UE, încă nu se acordă atenţia necesară unui 
proces cu implicaţii profunde pe termen lung asupra stabilităţii interne şi securităţii 
naţionale. Se poate afirma că migraţia internaţională în scopul găsirii unui loc de 
muncă reprezintă o consecinţă încă incomplet conturată şi insuficient conştientizată 
a globalizării, fiind totodată un exemplu al modului în care a fost concepută 
globalizarea până în prezent. În contextul intensificării migraţiei internaţionale, a 
devenit stringentă stabilirea unor mecanisme transparente care să canalizeze 
migraţia spre modalităţi sigure, legale şi umane, în care securitatea şi protecţia 
socială a indivizilor, garantarea drepturilor fundamentale ale emigranţilor va ocupa 
un loc primordial, în scopul maximizării beneficiilor şi minimizării riscurilor care 

                                                 
52 Ibidem, p. 271. 
53 Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului – mijloace interne şi internaţionale, 

Bucureşti, Editura Lumina Lex, p. 250. 
54 Radu-Sebastian Ungureanu, Extinderea conceptului de „securitate”, în: Andrei Miroiu, 

Radu-Sebastian Ungureanu (coord.), op. cit., p. 190. 
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rezultă din acest proces. Lipsa de consecvenţă în urmărirea acestui obiectiv 
prioritar în construirea politicilor publice din diverse domenii – securitate 
naţională, ocuparea forţei de muncă, fiscalitate, protecţie socială, sănătate etc. – nu 
numai că va afecta negativ creşterea economică şi prosperitatea globală, dar va 
alimenta migraţia ilegală, utilizarea muncii „la negru” sau a muncii remunerate sub 
valoarea ei, economia subterană, exploatarea muncii copiilor, traficul cu fiinţe 
umane şi alte activităţi ilicite. Modul în care migraţia va fi înţeleasă şi reglementată 
la nivel naţional şi internaţional, dirijată în interesul securităţii statelor, dar şi al 
indivizilor, va reprezenta o mare provocare a secolului XXI. Migraţia, chiar dacă 
îmbracă un aspect forţat sau aparent voluntar, este tot mai evident legată de alte 
probleme presante ale omenirii, precum dezvoltarea, comerţul sau drepturile 
omului, iar luarea în considerare a acestor aspecte trebuie să constituie parte 
integrantă atât în construirea politicilor publice, cât şi în managementul conflictelor 
(intrarea pe teritoriul unui stat a numeroşi indivizi de aceeaşi etnie sau religie poate 
genera conflicte de ordin etnic sau religios), în soluţionarea diferendelor, în 
construirea şi menţinerea păcii.  

O altă ameninţare specifică la adresa securităţii, care a devenit „vizibilă” tot 
mai mult în contextul globalizării, este distrugerea mediului înconjurător:  

„Ameninţările provenite din sectorul mediului înconjurător sunt, probabil, 
printre cele mai complexe, mai ales datorită implicaţiilor oricărei intervenţii”55.  

Aceste ameninţări nu pot fi ignorate în procesul de redimensionare a 
conceptului de “securitate” tocmai prin prisma efectelor dezastruoase pe care le pot 
avea: catastrofe naturale sau accidente nucleare provocate de factorul uman, 
poluare, degradarea mediului prin exploatare etc. O problemă actuală este aceea a 
exploatării resurselor, componentă importantă a fenomenului globalizării, fenomen 
care pentru ţările în curs de dezvoltare bogate în resurse a adus mai mult eşecuri 
decât succese: „blestemul resurselor naturale nu este o consecinţă a sorţii, ci o 
opţiune”56. În lucrarea sa „Mecanismele globalizării”, Joseph E. Stiglitz este de 
părere că ţările dezvoltate ar trebui să întreprindă acţiuni concrete pentru ajutorarea 
ţărilor în curs de dezvoltare, bogate în resurse, în vederea unei exploatări rezonabile, 
judicioase a acestor resurse, de natură să aducă beneficii pe multiple planuri. O serie 
de măsuri ar trebui să vizeze ca obiective „diminuarea corupţiei, investirea banilor 
proveniţi din exploatarea resurselor în afaceri profitabile, alocarea unui procent 
însemnat din încasări pentru cheltuieli în domeniul sănătăţii, al educaţiei, al culturii 
sau de modernizare a infrastructurii”57. Stiglitz a propus, în aceeaşi lucrare, un „plan 
de acţiune pentru comunitatea internaţională”, în şapte puncte58: 

                                                 
55 Ibidem, p. 191. 
56 Joseph Stiglitz, Mecanismele globalizării, Iaşi, Editura Polirom, 2008, p. 133. 
57 Romeo Aurelian Popovici, Dezechilibrele economice şi conflictele armate, în: Perspective 

ale securităţii şi apărării în Europa, …, p. 123. 
58 Joseph Stiglitz, op. cit., pp. 138-141. 
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1. Iniţiativa privitoare la transparenţa industriilor extractive ar fi de natură să 
descurajeze corupţia, aplicând principiul că nimeni nu ar putea obţine o scutire de 
taxe pentru banii cheltuiţi pe drepturi de exploatare sau alte plăţi către guverne 
străine, decât dacă face publice toate plăţile, precum şi cantitatea de resurse extrasă. 

2. Reducerea vânzărilor de arme. În acest sens, s-ar putea adopta o serie de 
măsuri precum creşterea preţului armelor, taxe mai mari pe vânzările de arme, 
controlul provenienţei banilor cu care se fac plăţile, sporirea dificultăţilor de 
procurare a armelor. 

3. Certificarea este o măsură care ar putea elimina exploatarea ilegală a 
resurselor, fiind aplicată în comerţul cu diamante provenite din Sierra Leone. 
Diamantele neînsoţite de asemenea certificate sunt denumite „diamante de 
conflict”, fiind o recunoaştere publică a rolului resurselor în finanţarea conflictelor. 
Un sistem de certificare s-ar impune şi în exploatarea altor resurse, cum ar fi 
lemnul de esenţă tare din zona tropicală, fapt ce ar duce la protejarea lumii 
împotriva unei despăduriri masive. 

4. Obţinerea sprijinului financiar de către ţările în curs de dezvoltare din 
partea ţărilor dezvoltate atât în mod direct, prin intermediul programelor de 
asistenţă, cât şi în mod indirect, prin intermediul Băncii Mondiale. Legat de acest 
ultim aspect există numeroase controverse legate de condiţionările care se fac 
pentru acordarea sprijinului însă motivarea acestor condiţionări se bazează, în 
primul rând, pe ideea că acordarea de sprijin financiar ţărilor care au dovedit 
capacitatea de a implementa strategii adecvate reprezintă un stimulent şi o speranţă 
că aceste fonduri vor ajuta ţările beneficiare. 

5. Limitarea daunelor ecologice este o măsură care se impune întrucât, în 
procesul de exploatare a resurselor, companiile multinaţionale care activează în 
ţările în curs de dezvoltare produc în mod frecvent dezastre ecologice, după care îşi 
încetează activitatea şi părăsesc statul respectiv. Companiile multinaţionale au 
nevoie atât de stimulente pentru a limita daunele ecologice, dar şi de constrângeri 
prin care să li se impună plata daunelor care rezultă din activitatea lor59. 

6. Aplicarea prevederilor legale se poate realiza prin aplicarea de sancţiuni 
comerciale celor care se folosesc de practici comerciale injuste. 

Competiţia pentru asigurarea resurselor, în general, şi cea pentru asigurarea 
resurselor energetice, în special, au devenit probleme majore ale tuturor statelor 
contemporane. Într-o formă sau alta, toate conflictele locale sau regionale 
desfăşurate încep să îmbrace o dimensiune economică, fiind legate de asigurarea 
resurselor. Privitor la acest aspect, Silviu Brucan aprecia că:  

                                                 
59 În Dreptul Mediului, principiul „poluatorul plăteşte” trebuie aplicat numai coroborat cu 

principiul acţiunii preventive, al reţinerii poluanţilor la sursă şi principiul precauţiei în luarea deciziei 
deoarece, aplicat singur, duce la consecinţe inadmisibile – „plătesc deci pot să poluez”. A se vedea şi 
Recomandarea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică C (74) 223 din 1974 privind 
implementarea principiului „poluatorul plăteşte” şi Recomandarea OCDE (89)99 din 1989 privind 
aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” la poluările accidentale. 
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„[…] ameninţarea războiului nuclear s-a risipit şi balansoarul rămâne înclinat 
înspre factorul economic şi tehnologic, care domină acum jocul puterii pe arena 
internaţională. Principalul câmp de bătălie a devenit piaţa mondială. Aş putea spune 
că am ajuns la situaţia în care succesul în luptă pentru puterea în lume nu se mai 
măsoară cu metrul cuceririlor teritoriale şi cu metrul de bombe şi rachete, ci cu locul 
sau ponderea câştigată pe piaţa mondială”60. 

 

Pornind de la analiza mediului de securitate şi de la noile surse de ameninţări 
care se manifestă în lumea contemporană, Gheorghe Badea a schiţat patru scenarii 
probabile61: 

1) Globalizarea cuprinzătoare, scenariu conform căruia beneficiile globalizării 
se vor răsfrânge asupra majorităţii populaţiei, cu efecte pozitive asupra mediului şi 
sănătăţii populaţiei, ca şi asupra nivelului de trai. Creşterea economică globală 
stabilă, dacă nu va mai fi afectată de nici o criză, va duce la împărţirea bogăţiei, în 
mare măsură, către marea masă a populaţiei, rezolvând câteva probleme 
democratice şi sociale. Guvernarea eficientă şi cooperarea, atât la nivel naţional, 
cât şi internaţional, va contribui la minimalizarea conflictelor intra şi interstatale, 
ca urmare a beneficiilor globalizării. Acest scenariu optimist nu va cuprinde însă 
întreaga omenire, rămânând o minoritate a populaţiei, în special în Africa 
Subsahariană, Orientul Mijlociu şi Asia, centrală şi de sud, care nu va profita de 
beneficiile globalizării cuprinzătoare din cauza persistenţei conflictelor interne. 

2) Globalizarea periculoasă este opusul primului scenariu întrucât numai 
elitele se vor bucura de prosperitate, în timp ce majoritatea populaţiei nu va profita 
de beneficiile acestui fenomen, fiind în continuare afectată de sărăcie şi epuizarea 
resurselor. Aceasta va duce la creşterea migraţiei, care va deveni o sursă majoră de 
conflicte interne. Economia mondială se va scinda pe trei paliere: „dezvoltarea 
continuă în ţările motor; creşterea lentă sau declinul moderat al capitalului în multe 
ţări dezvoltate, ca rezultat al creşterii decalajelor dintre bogaţi şi sărac şi 
proliferarea dramatică a economiilor ilicite”62, iar conflictele interne vor creşte ca 
urmare a frustrărilor, inechităţii şi tensiunilor politice interne în faţa incapacităţii 
guvernelor şi liderilor politici la nivel naţional şi internaţional. 

3) Competiţia regională va duce la accentuarea identităţilor regionale şi la 
creşterea rezistenţei politice locale faţă de interferenţele externe, cu preponderenţă 
în Europa, Orientul Mijlociu şi estul Asiei. SUA va fi puterea care va conduce 
procesul globalizării, dar fiecare regiune va fi mai preocupată de priorităţile sale 
politice şi economice, crescând riscul protecţionist. Astfel, multe dintre 
tehnologiile moderne, revoluţionare nu vor mai fi exportate, fapt ce va duce la 
accentuarea diferenţelor regionale. Integrarea economică regională, în special în 
producţie şi finanţe, se va amplifica, însă multe ţări din afara acestor regiuni 
                                                 

60 Silviu Brucan, Lumea după războiul rece – locul României şi viitorul ei, Bucureşti, Editura 
„România Liberă”, 1996, p. 56. 

61 Gheorghe Badea, op. cit, pp. 76-78. 
62 Ibidem, p. 77. 
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(precum cele din Africa Subsahariană, Asia centrală şi de sud, sau cele din „Marele 
Orient Mijlociu”) se vor confrunta cu o lipsă de resurse şi sprijin politic. Din punct 
de vedere militar, probabil că se va ajunge la o amplificare a conflictelor violente 
interne, nefiind exclusă nici posibilitatea izbucnirii unor conflicte militare majore 
în interiorul acestor regiuni. 

4) Post Război Rece este un al patrulea scenariu, în care „tensiunile politice 
dintre SUA şi Europa vor creşte, relaţiile transatlantice se vor deteriora, SUA îşi 
vor retrage trupele de pe bătrânul continent, în timp ce Uniunea Europeană se va 
retrage în propriile graniţe, concomitent cu alocarea unor resurse semnificative 
pentru stabilitatea vecinătăţii apropiate, prin angajarea mai activă a instituţiilor 
comunitare”63. Concomitent, crizele din America Latină (Venezuela, Columbia, 
Mexic şi Panama) vor atrage atenţia SUA asupra regiunii. Normalizarea relaţiilor 
coreene şi posibila unificare de facto a celor două ţări din peninsulă ar putea atrage 
sprijinul financiar al Chinei şi Japoniei, în timp ce SUA va decide retragerea 
propriilor forţe din regiune. În acelaşi timp, rivalităţile naţionale dintre puterile 
Asiei vor duce la creşterea pregătirilor militare sau la reluarea programelor de 
înarmare, inclusiv la creşterea producţiei de arme de distrugere în masă. Din cauza 
incapacităţii instituţiilor regionale şi mondiale de a gestiona eficient situaţiile 
conflictuale din periferiile Europei, Eurasiei, Orientului Mijlociu, Asiei şi Africii 
Subsahariene, multe ţări vor fi marginalizate, fapt ce va avea implicaţii majore 
asupra stării de securitate, stabilităţii, democraţiei, protecţiei drepturilor omului şi 
prosperităţii. 

Evident fictive, cele patru scenarii sunt rodul imaginaţiei, însă „ne ajută să ne 
organizăm ideile astfel încât să nu fim surprinşi de realitatea tangenţială şi să 
identificăm cele mai eficiente metode şi instrumente pentru prevenirea conflictelor”64. 

Concluzionând, putem afirma că statele aparţinând comunităţii internaţionale 
pot contribui la crearea unui mediu în care cooperarea să fie posibilă. Cooperarea 
poate oferi resurse şi oportunităţi, însă, în final, responsabilitatea pentru succesul 
dezvoltării şi pentru ca aceasta să fie susţinută în continuare – iar avantajele de pe 
urma ei să fie în folosul tuturor – aparţine tuturor statelor, atât celor dezvoltate, cât 
şi celor în curs de dezvoltare. După atentatul de la 11 septembrie 2001, a devenit 
din ce în ce mai evident faptul că independenţa şi suveranitatea unei ţări nu vor 
putea fi asigurate exclusiv prin mijloace politice, fără a poseda şi o industrie de 
apărare modernă în structura sistemului de securitate, care să fie susţinută de o 
economie solidă65. 

În mediul de securitate contemporan, modelat de exigenţele globalizării, 
niciun stat nu se poate izola sau rămâne neutru, niciun stat nu este la adăpost şi 
niciunul nu trebuie să rămână în afara vieţii politice internaţionale. Securitatea 
                                                 

63 Ibidem. 
64 Ibidem, p. 78. 
65 Emil Hedeşiu, Constantin Stoica, Gheorghe Toma, Securitatea internaţională sub impactul 

globalizării. Realităţi, Provocări, Schimbări, Bucureşti, Editura ANI, 2007, p. 11.  
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internaţională tinde tot mai mult să-şi manifeste caracterul indivizibil, iar 
comunitatea internaţională este tot mai conştientă de riscuri şi de responsabilităţile 
ce îi revin în vederea asigurării unui echilibru între principiul suveranităţii şi 
intervenţiile de ordin umanitar. Ideal ar fi ca formarea şi menţinerea unei armate 
profesioniste, bine antrenate, bine înzestrate şi capabile să facă faţă gamei din ce în 
ce mai extinse de riscuri şi ameninţări, iar aceste exigenţe să se obţină cu cât mai 
puţine costuri. Din păcate însă, efectele pe termen lung şi scurt ale crizei 
economice constrâng autorităţile politico-militare ale statelor dezvoltate, în curs de 
dezvoltare sau nedezvoltate să facă alegeri dificile în stabilirea nivelului fondurilor 
alocate bugetului destinat apărării naţionale. Dată fiind interdependenţa sectorului 
economic cu cel militar, guvernele vor trebui să găsească şi să menţină acel 
echilibru între necesităţile interne şi externe, adică să realizeze o balanţă între 
puterea economică şi cea militară care să nu se încline prea mult înntr-o parte sau 
alta. Chiar dacă statisticile arată că, pe termen scurt, tendinţa de creştere a 
cheltuielilor mondiale pentru apărare a înregistrat o anumită stagnare sau chiar 
descreştere, iar fonduri importante au fost dirijate spre alte domenii prioritare, 
precum programe de redresare economică şi protecţie socială, pe termen lung, 
statele dezvoltate vor continua să investească sume semnificative în inovaţie şi 
cercetare, în noi tehnologii şi echipamente militare, iar cele mai puţin bogate – să-şi 
modernizeze armata prin derularea unor programe majore de modernizare şi 
înzestrare. Şi aceasta întrucât, aşa cum afirma Robert Kogan, lumea nu a cunoscut 
transformări majore:  

 

„…naţiunile rămân la fel de puternice ca întotdeauna, şi la fel ambiţiile 
naţionaliste, pasiunile şi competiţia între naţiuni care au dat formă istoriei”66.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Robert Kogan, End of Dream, Return of History, în: Melvyn P. Leffler, Jeffrey W. Legro 

(eds.), Totead the World. American Strategy after the Bush Doctrine, Oxford, Oxford University 
Press, 2008, p. 51. 
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POLUAREA ROMÂNIEI 
ÎN ULTIMUL AN AL REGIMULUI COMUNIST 

Petre OPRIŞ 
Laura-Antoaneta SAVA∗ 

Abstract: The Romanians used to say in 1989 that Nicolae Ceauşescu did not 
know what was happening in the country because the local authorities did not want to 
have problems because of that. This well-known opinion was completely false and we 
show in our paper two very important Romanian problems of that period studied by 
Ceauşescu: the chemical pollution and the water for agriculture. 

Keywords: history of communism, Ceauşescu, pollution, radioactivity. 
 
 

În anul 1989, diferiţi români obişnuiau să spună: „Ceauşescu nu ştie ce 
anume se întâmplă în ţară! Dacă ar şti, toate problemele ar fi rezolvate!”. Astfel, 
mitul conducătorului infailibil, atotputernic şi priceput la orice şi-a făcut simţită 
prezenţa în mentalul şi în obiceiurile cetăţenilor care erau dornici mai curând să le 
fie rezolvate problemele de către altcineva, uneori chiar de către preşedintele ţării. 

Ceauşescu nu ştia ce se întâmplă în România? În opinia noastră, secretarul 
general al P.C.R. era informat permanent despre problemele cele mai importante cu 
care se confruntau cetăţenii. Din păcate, începând din anul 1948, secretomania a 
dominat în mod categoric sistemul politic românesc. Unul dintre motivele acestei 
stări de fapt este complexul de inferioritate faţă de străini – în special faţă de cei 
din statele occidentale şi URSS – al celor care au ajuns în funcţii importante de 
conducere a statului român. Prin aplicarea unui regim de clasificare extrem de 
restrictiv documentelor pe care le semnau, şefii români – de la toate nivelurile – 
puteau să-şi ascundă incompetenţa, lipsa de pregătire profesională şi cultura 
generală derizorie. De asemenea, prin aplicarea ştampilei „secret” pe diferite 
documente, cei care făceau parte din nivelurile de conducere ale instituţiilor 
politice şi administrative ale României – numiţi de obicei în funcţii pe criterii 
politice – blocau accesul cetăţeanului obişnuit la informaţii vitale pentru acesta. În 
schimb, preşedintele ţării îşi asuma (a câta oară?) rolul de „salvator al patriei”, 
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dictând aplicarea unor măsuri, fără să-i informeze pe oamenii obişnuiţi despre 
pericolul la care au fost sau sunt expuşi. 

Un exemplu în acest sens sunt documentele intitulate Raport asupra calităţii 
mediului în R. S. România pentru luna mai 1989 (sinteză) şi Raport asupra calităţii 
mediului în R.S. România pentru luna iunie 1989 (sinteză), din care prezentăm 
câteva extrase. Clasificate drept „secret de serviciu” de către Ion Badea, 
preşedintele Consiliului Naţional al Apelor, acestea au ajuns la Nicolae Ceauşescu, 
iar liderul P.C.R. a propus discutarea lor într-o şedinţă a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. Astfel, în cursul reuniunii din 14 iulie 1989, Elena 
Ceauşescu a amintit în mod repetat despre poluarea accidentală a apei de către 
unităţile metalurgice şi chimice, în timp ce soţul său considera astfel: 

[...] este necesar să revedem toată activitatea din domeniul acesta şi să trecem 
la întocmirea unui program mult mai serios şi la instituirea unui control, pentru că 
toţi trebuie să fie obligaţi să respecte tehnologiile [...]1. 

Nicolae Ceauşescu dorea să se acţioneze pentru a se reduce poluarea din 
marile zone industriale (Hunedoara, Baia Mare, Copşa Mică, Galaţi, Tulcea, 
Bucureşti, Suceava, Iaşi, Brazi, Valea Călugărească, Borzeşti, Victoria, Arad, 
Târgu-Mureş, Govora, Codlea, Făgăraş, Târnăveni, Bacău), după ce constatase 
faptul că se cheltuia mult pentru a proteja mediul, „dar nu am aplicat cum trebuie 
măsurile pe care le avem (s.n.)”2. 

În altă ordine de idei, Nicolae Ceauşescu stabilea personal perioada 
însămânţărilor, cum trebuie realizate acestea şi modul de utilizare a apei în 
sistemele de irigaţii din întreaga ţară, în scopul creşterii producţiei agricole. De 
exemplu, în şedinţa din 2 martie 1989 a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., preşedintele ţării a declarat astfel: 

Ploile care au căzut acum au creat condiţii bune pentru lucrările agricole şi 
ploile vor continua. Trebuie să însămânţăm la timp, să folosim umiditatea oe care o 
avem ca, realmente, să putem să obţinem o recoltă corespunzătoare. Trebuie să 
realizăm cel puţin 1 mil[ion]. ha la porumb irigat şi întreaga suprafaţă irigată la 
legume, în toate judeţele. Trebuie să se discute foarte serios această problemă. 
Trebuie să avem o abundenţă de produse. De altfel, nici în 1988 şi nici acum nu 
avem probleme cu legume, dar să avem abundenţă şi să avem şi surse mai bune 
pentru exportul de legume. Programele sunt clare, s-au discutat. [...] 

Eu am fost duminică (26 februarie 1989 – n.n.) în agricultură şi în sol 
temperatura era de 8-9 grade [Celsius]. [...] Porumbul se poate pune şi la 6 grade, 
pentru că nu mergem spre iarnă. Dacă punem porumbul la 6 cm în pământ, îi trebuie 
10-15 zile până răsare şi, chiar dacă mai scade temperatura, rădăcina se duce în jos. 
Sigur, dacă undeva va fi îngheţ, vom vedea atunci, dar, pe ansamblu, termenele 
trebuie scurtate. 

                                                 
1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, se va cita ANIC), fond C.C. al P.C.R. – 

Cancelarie, dosar nr. 53/1989, f. 16. 
2 Ibidem, f. 17. 
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De altfel, noi am şi atras atenţia tovarăşilor că, practic, nu mai trebuie să 
însămânţăm nimic în luna mai. Inclusiv orezul şi toate celelalte culturi trebuie 
însămânţate mai devreme. Noi trebuie să câştigăm o lună pentru că, dacă primăvara 
câştigăm o lună de zile, câştigăm 30 la sută la creşterea producţiei. Dacă scăpăm de 
luna iulie şi începutul lunii august, adică de temperaturile mari şi dacă ne intră 
porumbul şi floarea-soarelui cu legătură bună, avem producţia asigurată. Acest lucru 
este bine cunoscut, aşa că termenele trebuie scurtate. În sensul acesta trebuie discutat 
şi aşa trebuie luate măsurile. Nu trebuie să se mai vină cu justificări. Avem judeţe 
unde este peste 90 la sută suprafaţă irigată şi nu pot să mai vină să spună că a fost 
secetă. Am discutat din toamnă şi sper că s-a şi lucrat la sistemele de irigaţii. Cel 
puţin, la televiziune în fiecare zi s-a spus că s-au făcut lucrări. Trebuie făcut astfel ca 
toate sistemele de irigaţii să funcţioneze, pentru că trebuie să asigurăm producţiile 
corespunzătoare [...]3. 

 

În acelaşi timp, Nicolae Ceauşescu era nemulţumit de randamentul scăzut al 
sistemelor de irigaţii. De aceea, liderul suprem al P.C.R. a declarat, în 2 martie 
1989, astfel: 

 

Trebuie să revedem şi sistemele de irigaţii. Prin irigaţii, noi consumăm de 3-4 
ori mai multă apă decât alte ţări care şi ele fac irigaţii, pentru că noi dăm totul aşa, la 
voia întâmplării şi lăsăm să curgă apa, să inunde. Nu interesează pe nimeni ce se 
întâmplă! 

În general, în lume, apa se dă foarte raţional (sic!), se dă la plantă. 
Trebuie să facem un colectiv care să se ocupe rapid de sistemele de irigaţii şi 

să facem un program. Sigur, este necesară o anumită perioadă de timp, dar imediat 
trebuie să ne ocupăm să reorganizăm sistemele noastre de irigaţii. Problema 
moderrnizării sistemelor de irigaţii trebuie avută imediat în vedere şi trebuie să ne 
apucăm cu toată seriozitatea s-o soluţionăm. [...] 

În acest program trebuie să ne aşezăm să rezolvăm şi problema desalinizării 
apei. Lucrurile sunt deja cunoscute. Sunt tehnologii noi, dar să ne apucăm să ne 
ocupăm şi noi de problema aceasta [...]4. 

 

Preocuparea lui Nicolae Ceauşescu în privinţa modului de utilizare a apei şi a 
sistemelor de irigaţii putea avea ca motiv penuria de alimente cu care se confruntau 
cetăţenii României în anii 1980. În opinia noastră, penuria respectivă a fost 
generată de hotărârea lui Nicolae Ceauşescu de a plăti în mod anticipat şi complet 
datoria externă a ţării, prin creşterea exporturilor de produse alimentare, 
concomitent cu scăderea importurilor (cu excepţia unor materii prime esenţiale 
pentru industria românească). Efectul pe termen scurt a fost echilibrarea balanţei de 
plăţi externe a României, însă au fost create probleme unităţilor industriale, care 
aveau nevoie permanent de importuri (utilaje, materiale şi piese de schimb etc.) 
pentru a continua producţia de bunuri. În acelaşi timp, a apărut o presiune asupra 
tuturor cetăţenilor, în scopul creşterii rapide a producţiei agricole a ţării. 

                                                 
3 Idem, dosar nr. 11/1989, vol. I, f. 29-30. 
4 Ibidem, f. 33-34. 
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ANEXA nr. 1 

6 iunie 1989. 
Raport asupra calităţii mediului în Republica Socialistă România pentru luna 

mai 1989 (sinteză), întocmit de Ion Badea, preşedintele Consiliului Naţional al Apelor. 
 

Raport asupra calităţii mediului în R. S. România pentru luna mai 1989 
(sinteză) 

 
I. Cu privire la calitatea aerului 
 
Analizele calităţii aerului efectuate în luna mai prin măsurători la staţiile de 

supraveghere a poluării de fond indică o calitate corespunzătoare a aerului pe 
ansamblul teritoriului ţării. 

La altitudini mai joase, local şi pe perioade scurte de timp, s-au înregistrat 
totuşi depăşiri ale valorilor limitelor admisibile la pulberi în suspensie în zonele 
platformelor industriale de la Hunedoara şi Tulcea, la sulfură de carbon şi hidrogen 
sulfurat la Suceava, în zona platformei Combinatului de Fibre Sintetice, şi la 
amoniac la Bucureşti şi Iaşi. De remarcat că în zonele localităţilor Baia Mare se 
înregistrează frecvente depăşiri ale valorilor limitelor admisibile la dioxid de sulf şi 
pulberi în suspensie (anexa 1). 

În vederea îmbunătăţirii calităţii aerului în zonele menţionate, s-au luat 
următoarele măsuri: 

– la Platforma siderurgică Hunedoara s-au realizat reparaţii capitale la electro-
filtrul nr. 2 şi continuă lucrările de execuţie la instalaţia de stingere uscată a cocsului; 

– pe Platforma chimică Râmnicu-Vâlcea s-au etanşat celulele de electroliză 
de la secţia clorosodică I şi continuă lucrările de remediere la reţelele tehnologice 
care vehiculează substanţe toxice; 

– pe Platforma metalurgică Tulcea continuă execuţia lucrărilor de captare a 
gazelor de la cuptoarele 6 şi 7 de feromangan afânat şi trecerea lor prin linia de 
epurare aferentă cuptorului 5; 

– la Întreprinderea metalurgică de metale neferoase Copşa Mică s-a pus în 
funcţiune coşul de dispersie, dar numai la 50% din capacitate şi continuă lucrările 
de etanşare de la instalaţiile interioare. 

Pe Platformele industriale din Baia Mare, Bucureşti-Dudeşti, Suceava şi Iaşi 
nu s-au început lucrările necesare pentru protecţia calităţii aerului. 

 
II. Cu privire la calitatea apelor 
 

a) Calitatea apelor de suprafaţă 
Analizele fizico-chimice şi bacteriologice efectuate în luna mai pe cursurile 

superioare ale râurilor pun în evidenţă o calitate corespunzătoare în majoritatea 
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cazurilor. Pe unele sectoare mijlocii şi inferioare ale cursurilor de apă, în special în 
aval de marile centre urbane şi unităţi industriale sau agricole, calitatea apei este 
necorespunzătoare ca urmare a deversărilor de ape uzate neepurate sau insuficient 
epurate, a deficienţelor în exploatarea staţiilor de epurare şi a descărcărilor din 
batalurile de reziduuri, sau operaţiilor de spălare a instalaţiilor de producţie care 
vehiculează substanţe poluante (anexa 2). 

În luna mai s-au produs mai multe poluări accidentale care au afectat 
echilibrul ecologic şi utilizarea apei la folosinţele din aval. 

Astfel, pe râul Someş s-a semnalat o poluare cu substanţe organice, datorită 
unei avarii la Fabrica de Celuloză Chimică din cadrul Combinatului de Fibre, 
Celuloză şi Hârtie Dej, care s-a resimţit până la ieşirea din ţară a cursului de apă. 

Pe râul Bârlad, în secţiunea Băceşti, s-a semnalat mortalitate piscicolă 
datorită spălării de către un cetăţean a unui bidon vechi care conţinea insecticidul 
DIBUTOX. 

În toate cazurile de poluare accidentală, organele de gospodărire a apelor au 
avertizat imediat folosinţele din aval, au luat măsuri în colaborare cu unităţile şi 
consiliile populare pentru sistarea poluării şi au aplicat sancţiunile prevăzute de 
lege celor vinovaţi. 

Pentru reducerea poluării cursurilor de apă Someş, Mureş şi Olt s-au luat 
măsuri de oprire temporară sau de diminuare a producţiei la unele secţii din 
Combinatul de celuloză şi hârtie Dej şi Combinatul de produse sodice Ocna Mureş 
şi Govora pentru asigurarea eficienţei maxime a staţiilor existente de epurare. 

În scopul diminuării încărcării cu poluanţi a apelor uzate evacuate s-au mărit 
debitele de diluţie pe cursurile de apă. 

 
b) Calitatea apelor subterane 
Se menţin în continuare poluate stratele acvifere din jurul Combinatelor 

Chimice şi Petrochimice de la Brazi, Govora, Arad, Bacău, Codlea şi Făgăraş, ca 
urmare a pierderilor prin batalurile de depozitare a reziduurilor şi prin reţelele de 
canalizare deteriorate. 

Se continuă execuţia lucrărilor de remediere şi de înlocuire a tronsoanelor de 
canalizare deteriorate la Combinatele chimice şi petrochimice Brazi, Govora, Arad, 
Bacău, Codlea şi Făgăraş, cele de impermeabilizare a platformelor de depozitare a 
reziduurilor iar, în zona Brazi, se execută lucrările de depoluare a pânzei freatice. 
Pentru depoluarea pânzei freatice din zona Arad, a fost elaborată documentaţia 
tehnică, dar nu a început încă execuţia lucrărilor. 

Nu s-a acţionat încă şi nu s-au luat măsuri pentru depoluarea pânzei freatice 
din zona platformelor chimice de la Govora, Codlea şi Făgăraş. 

 
c) Calitatea apei potabile 
Datorită depăşirii şi în luna mai a unor indicatori de calitate pe unele sectoare 

ale cursurilor de apă şi a funcţionării necorespunzătoare a unor staţii de tratare, 



Petre Opriş, Laura-Antoaneta Sava 258 

indicatorii de calitate au prezentat valori peste limitele admise în localităţile Bacău, 
Galaţi şi Târnăveni la amoniac şi substanţe organice. 

Pentru corectarea calităţii apei s-au mărit dozele de reactivi şi s-au spălat mai 
des filtrele. 

 
III. Cu privire la calitatea precipitaţiilor 
 
Rezultatele analizelor efectuate prin reţeaua de control a calităţii 

precipitaţiilor nu indică precipitaţii poluante. Izolat, în zonele industriale ale 
localităţilor Baia Mare, Cluj, Constanţa, Suceava şi Târgovişte s-a semnalat o 
uşoară aciditate a precipitaţiilor ca urmare a emanaţiilor de gaze încărcate cu dioxid 
de sulf de la unităţile locale industriale şi a transportului poluanţilor prin atmosferă 
de la distanţă. La Biharia – jud. Bihor s-au evidenţiat precipitaţii alcaline. S-a 
intensificat urmărirea activităţilor de producţie pe platformele industriale care pot 
provoca emanaţii de dioxid de sulf şi alţi poluanţi, în vederea identificării surselor 
şi luarea măsurilor de evitare a poluării. 

 
IV. Cu privire la nivelul de radioactivitate a mediului 
 
Radioactivitatea determinată prin măsurători Beta globale a aerului, apelor 

interne, a Dunării, a Mării Negre, a depunerilor la sol şi a solului s-a situat în 
limitele valorilor înregistrate în anul 1985. [...] 

Conţinutul în Cesiu 137 în factorii de mediu, în cursul lunii mai, în 
principalele zone geografice ale ţării, raportat la valorile de referinţă ale anului 
1985, se prezintă astfel: 

[...] 
În luna mai valorile radionuclidului Cesiu 137, în aer este sub nivelul anului 

1985 în toate zonele ţării. 
La depunerile la sol se constată o uşoară scădere a valorilor faţă de luna 

aprilie în Dobrogea şi Muntenia, o creştere nesemnificativă în Câmpia Vestică, 
Oltenia şi Transilvania şi un nivel staţionar în Moldova. 

În sol şi în apă se constată în general acelaşi nivel al radioactivităţii ca şi în 
luna aprilie. 

Situaţia detaliată a radioactivităţii factorilor de mediu se raportează zilnic 
prin Comandamentul Republican pentru Intervenţie în Caz de Accident Nuclear. 

 
V. Cu privire la stratul de ozon 
 
Prelucrarea datelor din măsurătorile efectuate de laboratorul de specialitate 

din cadrul Institutului de Meteorologie şi Hidrologie a pus în evidenţă faptul că 
distribuţia valorilor de ozon total la Bucureşti este normală. 

Valoarea medie a stratului de ozon la Bucureşti se menţine la valoarea de 
0,344 cm. 
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Starea ozonului atmosferic la noi în ţară nu comportă nici o problemă de risc 
cu privire la sănătatea oamenilor şi degradarea mediului. 

[...] 
Pentru depăşirea repetată a indicatorilor de calitate reglementaţi prin 

acordurile de protecţie a mediului privind cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă, 
precum şi pentru depăşirea valorilor indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate,  
s-au aplicat de către Inspecţia de Stat a Apelor 885 amenzi contravenţionale în valoare 
de 668.350 lei şi s-au întocmit două dosare de urmărire penală. 

[...] 
 
Preşedinte 
(ss.) Ion Badea 
 
• ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 53/1989, f. 102-105. 
 
 

ANEXA nr. 2 
 

5 iulie 1989. 
Raport asupra calităţii mediului în Republica Socialistă România România 

pentru luna iunie 1989 (sinteză), întocmit de către Ion Badea, preşedintele 
Consiliului Naţional al Apelor. 

 
Raport asupra calităţii mediului în R. S. România pentru luna iunie 1989 

(sinteză) 
 
I. Cu privire la calitatea aerului 
 
Pe ansamblul teritoriului ţării analizele calităţii aerului efectuate în luna iunie 

prin măsurători la staţiile de supraveghere a poluării de fond indică o calitate 
corespunzătoare. 

Deşi pe ansamblul ţării, calitatea aerului este corespunzătoare, totuşi, local şi 
punctiform, pe perioade scurte de timp, s-au înregistrat depăşiri ale valorilor 
limitelor admisibile la pulberi în suspensie în zonele platformelor industriale de la 
Hunedoara, Galaţi, Bucureşti şi Tulcea, la sulfură de carbon la Suceava, în zona 
platformei Combinatului de Fibre Sintetice, şi la amoniac la Bucureşti şi Iaşi. În 
zona Baia Mare şi Copşa Mică se înregistrează frecvente depăşiri ale valorilor 
limitelor admisibile la dioxid de sulf şi pulberi în suspensie (anexa 1). 

În vederea îmbunătăţirii calităţii aerului în zonele menţionate, s-au luat 
următoarele măsuri: 

– pe Platforma siderurgică Hunedoara, continuă execuţia instalaţiilor de 
stingere uscată a cocsului; 
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– pe Platforma metalurgică Tulcea, s-au adoptat tehnologii pentru reducerea 
temperaturii gazelor reziduale care trec pe fluxul de epurare în vederea 
experimentării îmbunătăţirii funcţionării sacilor filtranţi din producţia internă; 

– la Întreprinderea metalurgică de metale neferoase Copşa Mică continuă 
lucrările de etanşare de la instalaţiile interioare, celelalte măsuri stabilite fiind în 
fază de promovare a investiţiilor de către organele de sinteză. 

La Platformele industriale din Baia Mare, Bucureşti-Dudeşti, Suceava, Galaţi 
şi Iaşi nu s-au început lucrările necesare pentru îmbunătăţirea calităţii aerului. 

 
II. Cu privire la calitatea apelor 
 
a) Calitatea apelor de suprafaţă 
Analizele fizico-chimice şi bacteriologice efectuate în luna iunie pe cursurile 

de apă pun în evidenţă în majoritatea cazurilor o calitate mai bună a apei decât în 
luna precedentă. Totuşi, pe unele sectoare mijlocii şi inferioare ale cursurilor de 
apă, în special în aval de marile centre urbane şi unităţi industriale sau agricole, s-a 
înregistrat o calitate necorespunzătoare a apei ca urmare a deversărilor de ape uzate 
neepurate sau insuficient epurate, a deficienţelor în exploatarea staţiilor de epurare 
şi a descărcărilor din batalurile de reziduuri, sau operaţiilor de spălare a instalaţiilor 
de producţie care vehiculează substanţe poluante (anexa 2). 

Pe râul Prut, ca urmare a unei avarii produsă la Întreprinderea de Reparaţii 
Maşini Agricole Lipcani de pe teritoriul URSS, a fost semnalată o poluare cu 
produse petroliere. 

Pentru reducerea poluării cursurilor de apă Someş şi Olt se urmăreşte 
aplicarea măsurilor şi lucrărilor prevăzute în programele aprobate de Guvern. 

De asemenea, s-a verificat stadiul de îndeplinire al măsurilor de depoluare 
pentru principalele unităţi aparţinând ramurilor metalurgice şi chimiei, rezultând că 
dintr-un număr de 47 măsuri la unităţile Ministerului Industriei Metalurgice s-au 
îndeplinit integral până în prezent numai 6, iar la unităţile Ministerului Industriei 
Chimice şi Petrochimice, din 137 măsuri s-au realizat integral numai 58. 

 
b) Calitatea apelor subterane 
Se menţin în continuare poluate stratele acvifere din jurul Combinatelor 

Chimice şi Petrochimice de la Brazi, Valea Călugărească, Borzeşti, Târgu-Mureş, 
Victoria, Govora, Arad, Bacău, Codlea şi Făgăraş, ca urmare a pierderilor prin 
batalurile de depozitare a reziduurilor şi prin reţelele de canalizare. 

Se continuă execuţia lucrărilor de remediere şi de înlocuire a tronsoanelor de 
canalizare deteriorate la Combinatele chimice şi petrochimice Brazi, Govora, Arad, 
Bacău, Codlea şi Făgăraş, cele de impermeabilizare a platformelor de depozitare a 
reziduurilor iar, în zona Brazi, se execută lucrările de depoluare a pânzei freatice. 
Pentru depoluarea pânzei freatice din zona Arad, a fost elaborată documentaţia 
tehnică, dar nu a început încă execuţia lucrărilor. 
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Nu s-a acţionat încă şi nu s-au luat măsuri pentru depoluarea pânzei freatice 
din zona platformelor chimice de la Govora, Codlea, Făgăraş, Valea Călugărească, 
Borzeşti, Târgu-Mureş şi Victoria. 

 
c) Calitatea apei potabile 
Datorită funcţionării necorespunzătoare a unor staţii de tratare, indicatorii de 

calitate au prezentat valori peste limitele admise în localităţile Bacău, Galaţi şi 
Târnăveni la amoniac şi substanţe organice. 

Pentru corectarea calităţii apei s-au mărit dozele de reactivi şi s-au spălat mai 
des filtrele. 

 
III. Cu privire la calitatea precipitaţiilor 
 
Rezultatele analizelor efectuate prin reţeaua de control a calităţii precipitaţiilor nu 

indică precipitaţii poluante. Izolat, în zona localităţilor Baia Mare, Oradea, Slatina, 
Slobozia, Focşani, Piteşti şi Cluj s-a semnalat o uşoară aciditate a precipitaţiilor ca 
urmare a emanaţiilor de gaze încărcate cu dioxid de sulf de la unităţile locale 
industriale şi a transportului poluanţilor prin atmosferă de la distanţă. La Biharia – 
jud. Bihor s-au evidenţiat precipitaţii alcaline. S-a intensificat urmărirea 
activităţilor de producţie care pot provoca emanaţii de dioxid de sulf şi alţi 
poluanţi, în vederea identificării surselor şi luarea măsurilor de evitare a poluării. 

 
IV. Cu privire la nivelul de radioactivitate a mediului 
 
Radioactivitatea determinată prin măsurători Beta globale a aerului, apelor 

interne, a Dunării, a Mării Negre, a depunerilor la sol şi a solului s-a situat în 
limitele valorilor înregistrate în anul 1985. (...) 

În luna iunie valorile radionuclidului Cesiu 137, în aer este sub nivelul anului 
1985 în toate zonele ţării, dar cu o uşoară creştere faţă de luna mai. 

La depunerile la sol se constată o uşoară scădere a valorilor faţă de luna mai 
în Dobrogea şi Muntenia, o creştere nesemnificativă în Câmpia Vestică, Oltenia şi 
Transilvania şi un nivel staţionar în Moldova. 

În sol se evidenţiază o creştere uşoară a concentraţiilor în Câmpia Vestică, 
Oltenia şi Muntenia şi o scădere în Dobrogea şi Moldova. 

În apă se constată în general acelaşi nivel al radioactivităţii ca şi în luna mai. 
Situaţia detaliată a radioactivităţii factorilor de mediu se raportează zilnic 

prin Comandamentul Republican pentru Intervenţie în Caz de Accident Nuclear. 
 
V. Cu privire la stratul de ozon 
 
Prelucrarea datelor din măsurătorile efectuate de laboratorul de specialitate 

din cadrul Institutului de Meteorologie şi Hidrologie a pus în evidenţă faptul că 
distribuţia valorilor de ozon total la Bucureşti este normală. 
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Valoarea medie a stratului de ozon la Bucureşti se menţine la valoarea de 
0,344 cm. 

Starea ozonului atmosferic la noi în ţară nu comportă nici o problemă de risc 
cu privire la sănătatea oamenilor şi degradarea mediului. 

[...] 
Pentru depăşirea repetată a indicatorilor de calitate reglementaţi prin 

acordurile de protecţie a mediului privind cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă, 
precum şi pentru depăşirea valorilor indicatorilor de calitate a apelor uzate 
evacuate, s-au aplicat de către Inspecţia de Stat a Apelor 382 amenzi 
contravenţionale în valoare de 411.600 lei şi s-au întocmit două dosare de urmărire 
penală. 

[...] 
 
Preşedinte 
(ss.) Ion Badea 
 
• ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 53/1989, f. 109-111. 
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INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA CRIZEI 
FINANCIAR–MONETARE INTERNAŢIONALE (GLOBALE) 

Laurenţiu RADU∗ 

Abstract: Foreign direct investments represent for Romania a key element in 
the sustained and sustainable economic growth. The study analyzes the inflows of 
foreign capital and the issue of the investment flows decrease on the Romanian 
market in the context of the economic crisis, as well as aspects related to the 
Romanian investments abroad. 

Keywords: foreign direct investments, competitiveness, austerity, economic 
crisis, capital flow. 

1. ANALIZA RETROSPECTIVĂ A PROBLEMEI 

În contextul economic actual, se constată o intensificare colectivă a statelor în 
direcţia eliminării barierelor din calea comerţului internaţional, sens în care 
investiţiile străine directe devin tot mai importante în dezvoltarea economică prin 
oferirea unui volum mai mare de bunuri şi servicii. Mai mult, investiţiile străine 
creează oportunitatea unui nou cadru de formare profesională, contribuie atât la 
reducerea şomajului, cât şi la impulsionarea bunăstării naţiunii. 

Reglementările la nivel global din ultimul deceniu în ceea ce priveşte 
politicile de investiţii şi comerţ, inclusiv liberalizarea tarifelor şi reducerea 
restricţiilor în acest sens, a extins rolul investiţiilor străine în internaţionalizarea 
afacerilor. Fluxul de investiţii aduce beneficii atât ţării de origine cât şi ţări gazdă. 
Pentru întreprinderile mici şi mijlocii, investiţiile străine reprezintă o oportunitate 
de a se implica mai activ în activităţi de afaceri internaţionale. 

Investitorul străin este considerat acea persoană fizică sau juridică nerezidentă, 
care are calitatea de acţionar/asociat în cadrul unei societăţi comerciale de pe 
teritoriul altui stat. 

Există două categorii de investiţii străine: investiţii străine directe (ISD) şi 
investiţii străine de portofoliu (ISP). 
                                                            

∗ Cercetător ştiinţific III dr. în cadrul Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,C. S. Nicolaescu - 
Plopşor” Craiova. E-mail: patrick13@gmail.com. 
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Investiţiile străine directe reprezintă o conexiune investiţională de durată, 
ce se realizează prin achiziţionarea unei afaceri, sau prin fuziuni ce duc la 
extinderea operaţiunilor afacerii existente din ţara de destinaţie. Interesul investiţional 
implică totodată şi exercitarea unei influenţe manageriale semnificative a investitorului 
în respectiva afacere. Important de menţionat, este faptul că, dreptul de proprietate 
prin investiţie survine în momentul în care entitatea străină deţine cel puţin 10% 
din capitalul social sau acţiunile cu drept de vot ale întreprinderii rezidente1. 

Comparativ cu ISD-urile, investiţiile străine de portofoliu urmăresc 
achiziţionarea de valori mobiliare (acţiuni emise de societăţi comerciale, 
obligaţiuni sau titluri de credit), în care investitorii, fără a avea dreptul de control 
managerial asupra activităţii economice a firmei emitente, se pot retrage oricând cu 
uşurinţă. Acest tip de investiţie are un caracter speculativ, bazat pe risc sau un 
câştig avantajos.  

Înfiinţarea de companii de tip joint venture (companie mixtă) sau formarea de 
alianţe strategice pot fi considerate metode eficiente de investiţii străine datorită 
avantajului diminuării riscurilor care vor fi împărţite, dar şi din punct de vedere al 
îmbunătăţirii imaginii prin atragerea de noi parteneriate, precum şi a facilităţii 
accesului către noi tehnologii şi pieţe de desfacere. 

Investiţiile străine directe, după cum precizează Banca Naţională a României, 
au două componente2: 

 ,,Capitaluri proprii ce exprimă procentul capitalului din cadrul 
companiilor rezidente deţinut de către nerezidenţi sub formă de numerar 
ori contribuţii în natură, iar în cazul sucursalelor capitalul din dotarea 
acestora”. 

 ,,Creditul net realizat din creditele primite de către întreprinderea 
rezidentă de la investitorul străin direct sau de la firma care face parte 
din acelaşi grup de firme”.  

Motivarea oricărei investiţii străine are la bază obţinerea unor venituri mai 
mari decât cele din ţara de origine a capitalului, fapt pentru care investitorii caută 
surse noi de materie primă, facilităţi de producţie mai ieftine şi o piaţă de desfacere 
mai atractivă. 

Investiţiile străine directe au devenit în ultimii ani o formă dominantă de flux 
de capital în economia mondială, dar şi o sursă de tehnologie avansată şi practici 
manageriale mai bune.  

În general, ISD-urile prezintă un factor de risc mai mic la criză, deoarece 
strategiile investitorilor străini au la bază decizii ce includ o serie de factori 
(analiza pieţelor, competitivitatea, evaluarea resurselor interne) care determină 
perspectiva angajării în dezvoltarea unei afaceri pe termen lung într-o anumită ţară 
gazdă. Pentru realizarea obiectivelor urmărite este nevoie de prospectarea pieţelor 
internaţionale şi evaluarea riscului, precum şi de informaţii corecte privind 
                                                            

1 http://unctad.org., Foreign Direct Investment. 
2 http://www.bnro.ro., Investiţii străine directe în România, Cercetare statistică anuală. 
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oportunităţile şi avantajele investiţionale. În condiţiile lipsei de capital autohton, 
soluţia investiţiilor străine devine absolut necesară, mai ales în cazul ţărilor aflate 
în procesul de tranziţie spre economia de piaţă. Potenţialul economic, stabilitatea 
politică, costurile legate de muncă, nivelul de pregătire profesională, calitatea 
infrastructurii şi a reţelelor de comunicaţii sunt factori determinanţi în atragerea 
investiţiilor străine.  

Lipsa de profesionalism şi greşelile politice au făcut ca România să îşi 
deschidă drumul spre economia mondială fără a fi îndeajuns de pregătită prin 
crearea instituţiilor pieţei şi regularizarea ratei de schimb. Negocierile 
neprofesionale şi lipsa unor strategii concrete de dezvoltare regională pe termen 
lung au facilitat interesul investitorilor străini de a profita de lacunele legislative, 
de existenţa unor resurse naturale ieftine şi de costul redus al forţei de muncă 
calificată, ceea ce a dus la declinul economiei româneşti. Cu toate acestea, 
atragerea investitorilor străini şi promovarea exporturilor, trebuie să rămână 
obiective prioritare pentru ţara noastră, deoarece suplinesc necesităţile generate de 
lipsa de capital şi în acelaşi timp sunt factori generatori de stimulare a creşterii 
economice durabile.  

2. EVOLUŢIA INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 

Din punct de vedere legal, investitorii străini care aleg România se bucură de 
aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii ca investitorii români. Prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 85 din 24 iunie 2008, sunt stabilite principiile care stau la 
baza stimulării investiţiilor, dar şi domeniile în care investitorii pot accesa ajutoare 
de stat. Aceştia pot obţine diverse facilităţi sau sume nerambursabile cu condiţia 
achiziţionării unor active şi crearea de locuri de muncă, precum bonificaţii de 
dobândă în cazul contractării de credite. Principiile pe care se bazează stimularea 
investiţiilor sunt: 

 tratament egal; 
 transparenţă; 
 eficienţa utilizării facilităţilor; 
 confidenţialitate; 
 eligibilitatea în funcţie de provenienţa fondurilor de finanţare. 

Pentru îmbunătăţirea climatului de afaceri din România, în anul 1997, a fost 
înfiinţat Consiliul Investitorilor Străini, organizaţie patronală care reuneşte 119 
companii multinaţionale şi a căror investiţie cumulată depăşeşte suma de 16 
miliarde de euro, reprezentând aproximativ două treimi din volumul total al 
investiţiilor străine din ţară3. Organizaţia încurajează şi promovează principiul 
liberei concurenţe şi cel al statului de drept pentru toţi protagoniştii mediului de 

                                                            
3 http://www.fic.ro/press/press, Consiliul Investitorilor Străini. 
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afaceri, fie ei români sau străini, fară discriminare sau tratament preferenţial pentru 
nici unul dintre aceştia. Companiile membre ale acestei organizaţii au circa 
180.000 de salariaţi la nivel naţional, după cum precizează site-ul Consiliului 
Investitorilor Străini. 

Între 2003 şi 2006, România a înregistrat în fiecare an creşteri ale investiţiilor 
străine. Astfel fluxul net a ajuns la 5183 milioane euro în 2004, 5213 milioane euro 
în 2005 şi 9056 milioane de euro în 2006, iar după diminuarea capitalului străin, la 
7250 milioane euro în 2007, a urmat o creştere în anul 2008 ce a atins nivelul 
record de 9496 milioane de euro4.  

Cele mai importante investiţii în anul 2008 au fost atrase de industria 
prelucrătoare, însemnând 31,3% din totalul investiţiilor (48798 milioane euro 
investiţii străine directe) în principalele activităţi economice, comparativ cu  
domeniile agriculturii, silviculturii şi pescuitului (1,4%) care au o pondere mai 
redusă5. În general, o mare parte a investiţiilor a fost orientată către regiunea 
Bucureşti-Ilfov, regiunea Nord-Est fiind cotată ca cea mai puţin atractivă pentru 
investitorii străini, după cum se observă în următorul tabel: 

Tabel 1 
Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2008. 

Repartizare pe regiuni de dezvoltare 

 
REGIUNI 

             Valoare 
             Mil. euro 

      
       % din total ISD 

Total pe regiuni:               48798            100,0 

BUCUREŞTI – ILFOV               30594              62,7 

CENTRU                 4146                                           8,5 
SUD-EST                 3551                                          7,3 

SUD - MUNTENIA                 3411                7,0 

VEST                 2626                5,4 

NORD-VEST                 2108                4,3 
SUD-VEST OLTENIA                 1226                2,5 

NORD-EST                 1136                2,3 

Sursa: Rapoarte BNR 
 

Fosta Agenţie Română pentru Investiţii Străine (ARIS), a cărei activitate a 
fost preluată ulterior de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, anunţa, în 
2008, un top al investiţiilor companiilor străine în care pe primul loc se afla 

                                                            
4 http://www.ziare.com/afaceri/ Nivel maxim al investiţiilor străine în România - cea mai mare 

sumă din 2008, 17 ianuarie 2014. 
5 Banca Naţională a României, Raport cercetări pentru anul 2008, Investiţii străine directe în 

România, 31 decembrie 2008, pp. 2-5. 
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compania franceză Renault cu un cumul investiţional de 676 de milioane de euro şi 
care a contribuit totodată la crearea a 3650 locuri de muncă. Pe locul secund se află 
firma austriacă Egger cu 700 de angajaţi şi 210 milioane euro investiţi, locul al 
treilea fiind ocupat de două companii ce au înregistrat acelaşi volum de investiţii de 
120 milioane euro, dar care se diferenţiază prin numărul locurilor de muncă create, 
respectiv compania japoneză Calsonic Kansei (1050 angajaţi) şi compania franceză 
Saint Gobain (200 angajaţi)6. 

Rapida cădere a băncii americane Lehman Brothers, în urma succesiunii 
evenimentelor din septembrie 2008, a determinat începutul crizei financiar-monetare, 
care a lovit în special statele mai puţin dezvoltate. Deşi vârful de creştere economică în 
România a fost în anul 2008, se pun o serie de întrebări. De ce totuşi criza a reuşit să 
lovească puternic şi ţara noastră? Cât de competitivă este economia românească? 

O problemă majoră a României este faptul că, deşi a înregistrat semnificative 
creşteri economice până în 2008, totuşi nu a reuşit să profite de oportunitatea 
absorţiei fondurilor europene. Rata de contractare scăzută, clasează ţara noastră pe 
ultimul loc din Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşte atragerea de fonduri 
europene. Un alt aspect este panica creată de criza economică ce a fost gestionată 
greşit prin reforme destul de dure, ce au inclus concedieri masive şi reduceri 
salariale de 25% în sectorul public afectând totodată şi pe cel privat. Protestele de 
stradă ale populaţiei nemulţumite, atacurile politice şi schimbarea guvernelor mai 
mult au destabilizat economia românească care avea nevoie de măsuri eficiente de 
redresare. Slabele performanţele legate de productivitate, export, inovare, infrastructură 
şi investiţii au poziţionat România în ultima grupă a competitivităţii ţărilor din UE.  

Dezastrul generat de criza financiară a dus în următorii ani la scăderea 
drastică a investiţiilor de la 3488 milioane euro în 2009, la 2220 milioane de euro 
în 20107, anul 2011 cu un nivel de 1815 milioane euro fiind considerat mult mai 
vulnerabil8. În toată această perioadă, atragerea investitorilor străini s-a concentrat 
tot pe regiunea Bucureşti-Ilfov, ponderea ISD-urilor în celelalte regiuni fiind 
aproximativ asemănătoare cu procentele din anul 2008.  

În 2012, pentru prima dată de la declanşarea crizei economice, se 
înregistrează o creştere a investiţiilor străine directe nete, avansul fiind de 18,7%, 
ajungând la 2138 milioane euro, fapt ce a atras 7.114 locuri de muncă, cu 18,9% 
mai multe decât în 2011, ceea ce a situat România pe locul 10 în Europa după 
numărul locurilor de muncă create9. Raportul BNR pe anul 2012 precizează că 
                                                            

6 http://www.wall-street.ro/articol/Economie, Cei mai mari investitori străini din România, 19 
mai 2008. 

7 Banca Naţională a României, Raport cercetări pentru anul 2010, Investiţii străine directe in 
România, 31 decembrie 2010, p. 2. 

8 Banca Naţională a României, Rezultatele cercetării statistice privind investiţiile străine directe în 
România, 31 decembrie 2011, p. 3. 

9 http://www.wall-street.ro/articol/Economie, Peste 7.000 de locuri de muncă, create in 2012 
de pe urma ISD, 5 iunie 2013. 
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,,întreprinderile investiţie străină directă, au avut un impact pozitiv asupra 
comerţului românesc, contribuţia acestora la exporturile de bunuri fiind de 70,3%, 
în timp ce la importuri a fost de 62,6%, industria fiind considerată principala 
ramură cu excedent comercial”. Europa şi Statele Unite ale Americii sunt 
principalii investitori în România, prezenţa lor fiind în mare parte concentrată în 
industrie. Printre primele ţări care au investit cel mai mult în România, aşa cum 
arată datele statistice, până la data de 31 decembrie 2012, sunt: Olanda, care deţine 
peste o cincime (22,4%) din totalul soldului investiţiilor străine directe, adică 
13.229 milioane euro, urmată de Austria cu 10920 milioane euro, Germania cu 
6.499 milioane euro, Franţa cu o pondere de 5272 milioane euro şi Italia care este 
pe locul 5 cu 2930 milioane euro10. După cum menţionează acelaşi Raport al BNR, 
,,veniturile nete, ce sunt constituite din veniturile din participaţii la capital şi din 
veniturile nete din dobânzi obţinute de către investitorii străini direcţi în anul 2012 
au însumat 1 267 milioane euro, ceea ce reprezintă o creştere cu 856 de milioane 
euro comparativ cu anul precedent”. 

Comparativ cu anul 2008, regăsim acelaşi top al investitorilor străini, doar că 
în fruntea clasamentului se afla Austria înaintea Olandei. Printre afacerile 
investitorilor olandezi, cele mai cunoscute sunt ING Bank şi compania de asigurări 
Aegon care, în anul 2013, şi-a întărit poziţia pe piaţa locală prin preluarea 
portofoliilor de asigurări de viaţă şi pensii private11. Clujul a devenit o zonă 
atractivă pentru investitorii străini şi mai ales pentru olandezi. Astfel, grupul EVW 
Holding a anunţat investiţii, în anul 2012, de circa 1,5 miloane de euro în noua 
fabrică ce are ca obiect de activitate reşaparea anvelopelor de camioane. O altă 
companie olandeză, CSi, unul dintre investitorii importanţi de pe nişa sistemelor de 
transport şi a benzilor transportoare, intenţionează să ridice o nouă fabrică, 
investiţie a cărei valoare va depăşi 8,5 milioane de euro, în timp ce compania Fencs 
Industries, care produce utilaje pentru industria alimentară a anunţat că 
intenţionează să investească două milioane de euro, pe parcursul a trei ani, timp în 
care va crea în total 150 de noi locuri de muncă12. Dacă Clujul atrage investitorii, 
atunci de ce s-a retras gigantul Nokia? Concernul finlandez a preferat acestă zonă 
deoarece dispune de forţă de muncă calificată şi ieftină, iar oamenii sunt obişnuiţi 
cu maniera de lucra într-o multinaţională. Pierderea poziţiei de lider în topul 
producătorilor de telefoane inteligente, în faţa unor competitori redutabili precum 
Samsung sau Apple, retrogradarea ratingului şi problemele financiare cauzate de 
criza economică au determinat Nokia să se concentreze pe reducerea costurilor. 
Problemele legate de închiderea fabricii de la Jucu, care avea 2200 de angajaţi, sunt 

                                                            
10 BNR, Institutul Naţional de Statistică, Investiţii Străine Directe în România în anul 2012, 

pp. 12-14. 
11 http://www.1asig.ro.,AEGON România a intrat in primii zece jucători pe life din Romania, 4 

mai 2014. 
12 www.romanialibera.ro, De ce este Transilvania magnet pentru investitorii olandezi, 13 

septembrie 2012. 
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legate de infrastructura de transport din regiunea Transilvania, dar şi de noile 
măsuri fiscale ce au dus la costuri suplimentare de funcţionare a companiei 
finlandeze. Retragerea Nokia este considerată o pierdere enormă, mai ales că 5% 
din exporturile României erau asigurate de către această companie13, pe care 
decidenţii politici se bazau în scoaterea ţării din recesiune.  

După cum avertizează reprezentanţii Alianţei Confederaţiilor Patronale din 
România, mulţi investitori au părăsit România sau sunt pe cale de a-şi închide 
operaţiunile din cauza fiscalităţii excesive, birocraţiei şi generalizării spăgii 
administrative, aceştia preferând să îşi mute business-urile în Bulgaria, dar şi în ţări 
din Africa, Asia şi America. Spre exemplu, după 13 ani de activitate, în 2009, Kraft 
Foods a mutat în Bulgaria cea mai mare parte a liniilor de producţie ale fabricii 
Poiana din Braşov, lăsând totuşi o parte din linia de producţie la nivel local, pentru 
a evita intrarea în şomaj a tuturor celor 440 angajaţi, o pare dintre aceştia fiind 
transferaţi la fabrica de la Ghimbav, în timp ce 20% au rămas să îşi caute un loc de 
muncă14. Coca-Cola, Nestle sau Colgate-Palmolive sunt alte exemple sonore de 
investitori care au închis fabrici în România în ultimii cinci ani. 

Măsurile de austeritate aplicate greşit, prin reduceri salariale drastice şi 
concedieri masive, precum şi dezinteresul guvernaţilor de a oferi cursuri de 
recalificare gratuite, au creat un climat de instabilitate şi au accentuat fenomenul 
migraţiei. Acest aspect a determinat anumiţi investitori străini să îşi limiteze 
investiţiile, iar pe alţii să evite România crezând că forţa de muncă calificată a 
plecat deja în străinătate.  

Climatul politic mai temperat, după rezultatele alegerilor din 2013, şi 
semnarea de noi acordurilor cu FMI şi UE au contribuit la întărirea monedei 
naţionale şi totodată au crescut încrederea investitorilor în piaţa din România. 
Pentru prima dată după patru ani de la începutul crizei economice, investiţiile 
străine directe au atins cifra record de 2710 milioane euro. O creştere semnificativă 
s-a înregistrat şi în prima lună a anului 2014, investiţiile străine directe au totalizat 
244 milioane euro, în creştere cu 8% faţă de luna ianuarie a anului trecut15. În 
Europa Centrală şi de Est, România se află pe poziţia a patra în ceea ce priveşte 
atragerea investitorilor străini, primele ţări preferate fiind Polonia, Republica Cehă 
şi Ungaria16. 

Analizând diagrama fluxului investiţiilor străine directe înregistrate la 
sfârşitul fiecărui an, prezentată mai jos, constatăm faptul că apogeul investiţiilor 

                                                            
13 http://www.antena3.ro/economic/companii, Nokia şterge cu buretele 5% din exporturi şi 

2.000 de locuri de muncă, dar pleacă din Romania cu un profit minim de 35 milioane euro, 29 
septembrie 2011. 

14 http://www.ziare.com, Fabrica Poiana din Braşov s-a inchis definitiv, 23 August 2010. 
15 http://www.mediafax.ro/economic/ Investiţiile străine au crescut în ianuarie cu 8%, la 244 

milioane euro, Mediafax. 
16 www.ey.com/attractiveness, Ernst & Young’s attractiveness survey, Coping with the crisis, 

the European way, Europe 2013, p. 21. 
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străine directe a fost atins în anul 2008. Mai mult, dacă în perioada anilor 2004-
2007, investitorii străini au adus în ţară fonduri în valoare de circa 26702 milioane 
euro, atunci în următorii patru ani (2009-2012) de la începutul crizei economice, 
investiţiile străine s-au cifrat la doar 9661 milioane euro, adică aproximativ 
valoarea totală a celor înregistrate în anul 2008.  

Diagramă prelucrare proprie după rapoartele BNR (date exprimate în milioane euro) 

 
 
Cu toate că la începutul crizei economice mondiale din 2008, România 

înregistra o valoare record a investiţiilor străine directe, acestea au început să scadă 
pe parcursul următorilor patru ani din cauza climatului politic şi social instabil 
creat de măsurile dure de austeritate. Creşterea şomajului, diminuarea salariilor şi 
restrângerea beneficiilor sociale au dus la scăderea consumului care este considerat 
suportul de bază al economiei. Atunci când cererea lipseşte oferta devine inutilă, 
iar acest efect a fost resimţit puternic în mediul de afaceri, determinând astfel 
investitorii să fie precauţi şi să îşi restrângă activitatea. 

Efectul austerităţii a generat un fenomen greu de oprit. Diminuarea 
investiţiilor străine şi necesitatea rezolvării problemelor sociale au determinat statul 
să facă împrumuturi foarte mari pentru acoperirea bugetelor secătuite, fapt care a 
dus la deprecierea monedei naţionale şi la presiuni fiscale. Deşi au trecut cinci ani 
de la debutul crizei, România are încă o creştere economică fragilă şi, mai mult ca 
oricând, se confruntă cu o lipsă acută de investiţii, iar creditarea este în continuare 
îngheţată. Recâştigarea încrederii investitorilor trebuie să fie una dintre priorităţile 
decidenţilor politici, iar pentru aceasta este nevoie de stabilitate şi predictibilitate 
pentru mediul de afaceri.  
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3. INVESTIŢII DIRECTE ROMÂNEŞTI ÎN STRĂINĂTATE 

Investiţiile româneşti în străinătate sunt susţinute prin EximBank, instituţie 
specializată al cărei portofoliu de produse este axat pe cele trei direcţii de acţiune: 
finanţare, garantare şi asigurare. EximBank susţine companiile care au nevoie de 
credite şi acoperă riscurile comerciale ce pot apărea în derularea tranzacţiilor 
comerciale internaţionale. 

Reglementările emise de Banca Naţională a României privind autorizarea 
operaţiunilor valutare, care au intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul 
Oficial din 11 aprilie 2005, au rezolvat una dintre problemele care nemulţumeau 
investitorii români în ceea ce priveşte transferul de fluxuri financiare către alte 
zone de interes din afara graniţelor ţării. Referitor la investiţiile în străinătate, 
România s-a aflat mereu pe o poziţie investiţională inferioară, în anul 2008 
plasându-se pe ultimul loc în Europa, cu un procent de doar 0,7% din PIB17. Poziţia 
investiţională internaţională este determinată de bilanţul tranzacţiilor financiare şi 
angajamentele rezidenţilor cu străinătatea la un moment dat. 

Investiţiile în străinătate după cum arată rapoartele BNR, erau estimate, în 
decembrie 2008, la 1053 milioane euro18, fiind practic egale cu 1,3% din 
investiţiile străine directe atrase în acelaşi an. 

În general, investiţiile directe ale rezidenţilor în străinătate s-au menţinut la o 
valoare constantă pe toată perioada de criză financiară, existând doar mici 
fluctuaţii. Astfel, la 31 decembrie 2012, totalizau 983 milioane euro, din care 
participaţiile la capital erau de 342 milioane euro, conform datelor prezentate de 
Banca Naţională în ,,Statistica privind poziţia investiţională internaţională a 
României”. Investiţiile de portofoliu de natura obligaţiunilor totalizau 115,5 
milioane euro la finele lui 2012, iar investiţiile de portofoliu de natura acţiunilor 
erau în sumă de 909,9 milioane de euro19. 

Marii afacerişti români care şi-au atins potenţialul pe piaţa internă sunt cei 
care au început să îşi caute profitul dincolo de graniţe. Cunoscutul Grup Servicii 
Petroliere SA (GSP) a câştigat, în toamna lui 2009, un contract în valoare de 269 
de milioane de dolari, pentru construcţia unui gazoduct submarin de 150 de 
kilometri în sudul Rusiei. Un alt exemplu sunt magazinele de materiale de 
construcţii din Ucraina ce aparţin gălăţenilor de la Arabesque şi care funcţionează 
în prezent sub brandul Budmax. Nu toate firmele româneşti au reuşit să se menţină 
pe pieţele internaţionale. Valul crizei economice a strivit în datorii celebrul retailer 
de încălţăminte ,,Leonardo”, care a fost nevoit să renunţe la pieţele externe unde 
deţinea 40 de magazine (Ungaria, Bulgaria, Moldova), după cum informează 
editorialul revistei Capital, din 11 octombrie 2011. 

                                                            
17 http://businessday.ro, Companiile româneşti nu investesc în străinătate, 25 octombrie 2010. 
18 http://www.bnr.ro., Raport Statistic, Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, 2008. 
19 http://www.bnr.ro., Poziţia investiţională internaţională 2012. 
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Deşi la capitolul exporturi România se situează pe o poziţie superioară, totuşi, 
investitorii români sunt mai reţinuţi în a investi în străinătate. Reticenţa acestora 
este motivată de lipsa unor reglementări legale care să stimuleze antreprenoriatul, 
precum şi din cauza capitalului slab şi a managementului mai puţin performant, 
ceea ce îi face vulnerabili în lupta concurenţială de pe marile pieţe internaţionale. 
Un alt aspect este acela că românii sunt consideraţi cei mai pesimişti întreprinzători 
mondiali, aproape jumătate din populaţia adultă (45,99%) evită să înfiinţeze o 
firmă de teama unui eşec financiar, dovadă în acest sens este şi densitatea medie de 
24 de IMM-uri la 1.000 de locuitori, în timp ce media UE este de 42 de IMM-uri la 
1.000 de locuitori20. Aşadar, putem aprecia faptul că este necesar să investim mai 
mult în educaţie, iar încurajarea antreprenoriatului românesc şi sprijinirea 
investiţiilor în străinătate ar face ca România să devină un concurent puternic în 
plan economic, fapt ce îi va determina importanţa rolului în relaţiile internaţionale. 

CONCLUZII 

Potenţialul economic al regiunilor poate influenţa atragerea investitorilor 
străini, însă un factor esenţial îl reprezintă facilitatea căilor de transport, sens în 
care este necesară o politică care să promoveze şi să asigure durabilitatea 
mobilităţii pentru persoane şi bunuri. Accentuarea decalajelor între regiuni se 
datorează faptului că în general, investiţiile străine se concentrează în capitală şi 
zonele apropiate. Forţa de muncă calificată, îmbunătăţirea infrastructurii şi 
acordarea de facilităţi fiscale sunt factori ce pot atrage investitorii străini în vederea 
îmbunătăţirii performanţelor economice a regiunilor ţării. Piaţa românească nu mai 
are acelaşi indice de eficacitate, ceea ce îi determină pe unii investitori să se 
retragă, atât din cauza presiunilor politice, cât şi din cauza reducerii consumului 
generat de scăderea drastică a veniturilor. Pentru ieşirea din acest impact, politica 
României nu trebuie să se orienteze doar pe impunerea de taxe şi impozite tot mai 
mari, mult mai importante sunt investiţiile în cercetare-dezvoltare, utilizarea 
potenţialului economic în crearea de locuri de muncă şi promovarea valorilor 
naţionale pentru a deveni o ţară competitivă, dinamică şi prosperă. România trebuie 
să aibă cât mai mulţi investitori în străinătate şi nu doar să se axeze pe atragerea 
investitorilor străini. 

                                                            
20 www.postprivatizare.ro., Promovarea antreprenoriatului ca factor cheie pentru dezvoltarea 

economică, octombrie 2012, pp. 5-26. 
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MOBILITATEA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN REGIUNEA SUD-VEST 
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Abstract: Labour mobility in South-West Oltenia depends largely on 
government policies relating to national economic development and consequently to 
South West Oltenia’s development. The transition to a market economy resulted in 
fewer employees together with the reduction of the number of economic units 
following privatization, and the exodus abroad of those who are looking for a better 
standard of living. 
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Pentru România Socialistă, suveranitatea economiei româneşti a constituit un 
suport al propagandei comuniste. Dezvoltarea agriculturii precum şi industrializarea a 
depins de decizia factorului politic, Partidul Comunist. În epocile Gheorghe 
Gheorghiu Dej şi Nicolae Ceauşescu, au fost puse în funcţiune „mii de capacităţi 
de producţie, sute de întreprinderi, uzine, fabrici”, România devenind o ţară agrară 
liniei industriale1. 

Dezvoltarea extensivă a industriei, controlul riguros al mecanismelor 
financiar economice de către putere, a dus la o criză organică de sistem2. Urmările 
negative ale acestei realităţi au fost resimţite individual şi colectiv şi, în 
mobilitatea, calitatea şi cantitatea forţei de muncă. După anul 1989, marea 
majoritate a unităţilor economice cu încadrări substanţiale de forţă de muncă au 
fost considerate „ca depăşite, ca balast, ca fier vechi”. 

Primele două decenii postdecembriste au fost marcate de dispariţia, 
diminuarea potenţialului economic a multor unităţi, prin privatizare prin diferite 
metode, caracteristice economiei de piaţă. 

Unităţile care mai funcţionează în spectrul economic sunt în cea mai mare 
parte privatizate în proprietatea firmelor din alte ţări sau în proprietatea micilor 
întreprinzători indigeni (agricultori, comercianţi, patroni de mici ateliere). 
                                                            

* Doctorand, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umane. 

1 Academia Română, Istoria Românilor, volumul X, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2013, p. 544. 
2 Ibidem. 
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Statisticile oficiale arată în prezent, la nivel naţional, dar şi în Regiunea Sud-
Vest Oltenia, că nu mai există o industrie proprie, o proprietate asupra pământului 
în exclusivitate românească, 45% din nevoile alimentare ale populaţiei sunt 
acoperite în prezent din import3. 

Fără industrie, fără ateliere şi unităţi de producţie, fără un sistem bancar 
propriu, fără o agricultură de randament, etc., piaţa forţei de muncă, în zona 
regiunii Sud-Vest Oltenia, s-a restrâns considerabil. 

O radiografie generală a mobilităţii forţei de muncă în regiune poate fi 
explicată prin existenţa sau inexistenţa unităţilor economice, comerciale etc. 

În judeţul Dolj, în trecut, principalele unităţi economice aparţineau ramurilor 
de vârf ale economiei ţării. Întreprinderea Electroputere Craiova (înfiinţată în anul 
1949), unitate producătoare de utilaj electrotehnic (motoare electrice, 
transformatoare de forţă, aparataj electric de înaltă tensiune şi electrovehicule), 
locomotiva Diesel electrică, de autotransformatoare performanţe etc, cu laboratoare 
şi un centru de cercetare recunoscut, avea în anul 1990 - 13416 angajaţi4.  

Combinatul Chimic Işalniţa, unitate de interes naţional (în anul 1965, prima 
unitate fabrica de amoniac, intră în producţie), producătoare de uree, catalizatori 
organici, butanol, acid acetic, acetat de vinil, acetilenă, metanol şi alte îngrăşăminte, 
exportatoare în numeroase ţări, avea, în ianuarie 1990, 10 163 de angajaţi. 

În acelaşi an, întreprinderea de tractoare şi maşini agricole, producătoare de 
tractoare cu diverse întrebuinţări şi alte maşini agricole, avea 4963 de angajaţi. 

La aceste mari unităţi se adaugă Întreprinderea de transformatoare şi motoare 
electrice din Filiaşi – cu peste 2000 de angajaţi, Întreprinderea de Confecţii 
Craiova – cu peste 7800 de lecrători, Trustul de Construcţii Industriale – cu peste 
800 de lucrători, Trustul de Construcţii şi Îmbunătaţiri Funciare – cu peste 400 de 
lucrători, Întreprinderea de Construcţii şi Căi Ferate – cu peste 1800 de lucrători, 
Întreprinderea de Utilaje Grele – cu peste 5000 de lucrători, OLCIT – cu peste 
7000 de lucrători, Fabrica de Avioane Craiova – cu peste 5000 de lucrători, Fabrica 
de bere – cu peste 1000 de lucrători, Fabrica de Zahăr Podari – cu peste 1000 de 
lucrători, etc. La forţa de muncă angajată în unităţile industriale se adăugau 
lucrătorii din comerţ, funcţionarii din administraţie, bănci şi instituţii de cultură, 
învăţământ, sănătate precum şi cei din structurile SMT-urilor, întreprinderilor 
agricole de stat, partea tehnică a CAP-urilor şi CUASC-urilor etc., astfel că, la 
nivelul judeţului Dolj, în anul 1990, existau peste 180.000 de salariaţi în unităţile 
socialiste şi cooperatiste5. 

În judeţul Mehedinţi, la începutul deceniului X al secolului trecut, existau 
importante unităţi, şi anume: 
                                                            

3 Ibidem, p. 553. 
4 Vezi Avram Cezar, Ciobotea Dinica, Osiac Vladimir, Dicţionarul Istoric al locuitorilor din 

judeţul Dolj. Craiova. Editura Alma, Craiova, 2005, p. 121. 
5 Date culese din arhivele instituţiilor menţionate; Direcţia de Statistică Dolj, Anuarul Statistic 

al Judeţului Dolj 1992, pp. 13-21. 
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– Unităţi industriale, aparţinând industriei de construcţii de maşini şi 
prelucrare de metale: Întreprinderea de Construcţii Navale şi Prelucrare la Cald 
(cca. 2800 de salariaţi), Întreprinderea de Vagoane (cca. 600 de salariaţi), 
Întreprinderea Mecanică Drobeta-Turnu Severin (cca. 700 de salariaţi), Şantierul 
Naval Orşova (cca. 900 de salariaţi), Întreprinderea de Armături Industriale din 
Oţel Strehaia (cca. 200 de salariaţi), Întreprinderea Minieră Orşova (cca. 1500 de 
salariaţi), Întreprinderea Forestieră Turnu Severin (cca. 800 de salariaţi), Fabrica de 
Drojdie Furajeră (cca. 250 de salariaţi), Combinatul de Celuloza şi Hârtie Drobeta-
Turnu Severin (cca. 950 de salariaţi), Fabrica de Cărămidă Strehaia (cca. 120 de 
salariaţi), Fabrica de Cahle Corcova (cca. 80 de salariaţi), Fabrica de Cărămidă 
Hinova (cca. 70 de salariaţi), Întreprinderea de Beton Armat Turnu Severin (cca. 
110 de salariaţi), Întreprinderea de Marmură Văranic (cca. 60 de salariaţi), 
Întreprinderea de Confecţii Porţile de Fier (cca. 2870 de salariaţi), Întreprinderea 
Textilă Cazanele Orşova (cu peste 1300 de salariaţi); 

– Unităţi apartinând industriei alimentare (cu peste 4000 de salariaţi) precum: 
Întreprinderea de Spirt şi Bere, Întreprinderea de Industrializare a cărnii, 
Întreprinderea de Industrializare a laptelui etc.; 

– Întreprinderi aparţinând industriei morăritului cu cca. 1000 de lucrători etc. 
În anul 1991, numai personalul muncitor din industrie se ridica la peste 

46 000 de lucrători. La aceştia, se adăugau funcţionarii din administraţie, bănci, 
hidrocentrale, instituţii de cultură, sănătate, învăţământ, agricultură etc., ajungându-se 
la cca. 83 000 de salariaţi6. 

În judeţul Vâlcea, industrializarea a fost evidentiată de construirea unei 
centrale hidroelectrice (cca. 80 de angajaţi), Combinatul Chimic Govora (cca. 7000 
de angajaţi), Întreprinderea de Echipament Hidraulic (cca. 280 de angajaţi), Fabrica 
de Aţă ( cca. 160 de angajaţi), Fabrica de Neţesute (cca. 90 de angajaţi), 
Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului Brezoi (cca. 180 de angajaţi), 
Întreprinderea de Anvelope Drăgăşani (cca. 230 de angajaţi), Fabrica de Jante Auto 
Drăgăşani (cca. 270 de angajaţi), Fabrica de Talpă şi Încălţăminte de Cauciuc 
Drăgăşani (cca. 120 de angajaţi)7. La aceştia se adaugă angajaţii din învăţământ, 
sănătate, turism, unităţile meşteşugăreşti cooperatiste, funcţionarii din administraţie etc. 

În judeţul Gorj, în anul 1991, industria petrolului, industria cărbunelui, 
industria materialelor de construcţii, industria construcţiilor de maşini şi prelucrarea 
metalelor erau reprezentate printr-o serie de unităţi de rang naţional, care însumau 
cca. 80.000 de angajaţi. La acestea se adăugau alte câteva mii de angajaţi în 

                                                            
6 Direcţia de Statistică Vâlcea, Anuarul Judeţului Mehedinţi pe anul 1992. Vezi şi Avram 

Cezar, Ciobotea Dinica, Osiac Vladimir (coordonatori), Dicţionarul Istoric al localitaţilor din Vâlcea. 
Oraşe, Editura Alma, Craiova, 2013. 

7 Direcţia de Statistică Vâlcea, Anuarul Statistic al Judeţului Vâlcea din anul 1992. Vezi şi 
Avram Cezar, Ciubotea Dinica, Osiac Vladimir (coordonatori), Dicţionarul Istoric al localitaţilor din 
Vâlcea. Oraşe, Craiova, Editura Alma, 2013.  
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industria alimentară, în industria confecţiilor, în sănătate, învăţământ şi în 
administraţia publică8. 

În judeţul Olt, la nivelul anului 1991, se găseau importante unităţi industriale, 
localizate în principal în Slatina (Uzina de Aluminiu ALRO cu cca. 4.000 de 
salariaţi – intrată în funcţiune în anul 1965, Întreprinderea de Produse Cărbunoase 
cu cca. 1200 de salariaţi, Întreprinderea de Morărit şi Panificaţie cu cca. 600 de 
salariaţi, Fabrica Mixta de Industrie Locală Oltul cu cca. 916 salariaţi), dar şi în 
Caracal (Întreprinderea de anvelope Caracal, cu 3.100 de salariaţi, Întreprinderea 
de Exploatare şi Comercializare a Lemnului cu cca. 670 de salariaţi, Fabrica de 
Conserve cu cca. 1.200 de salariaţi, etc.), Balş (Întreprinderea de Osii şi Boghiuri 
cu cca. 4.500 de angajaţi, Întreprinderea Jiul, cu cca. 600 salariaţi, Uzina de 
Fabricaţii, Reparaţii şi Montaj în Agricultură cu cca 500 de salariaţi, etc.) şi 
Corabia (Întreprinderea de Industrializare a Sfeclei de Zahăr cu peste 230 de 
salariaţi, Fabrica de Mobilă din Corabia cu peste 180 de salariaţi, Întreprinderea de 
Zahăr cu peste 100 angajaţi, Tăbăcăria cu peste 60 de salariaţi, Fabrica de 
Brânzeturi cu peste 60 de salariaţi). La aceştia se adaugă funcţionarii din sănătate, 
învăţământ, administraţie, cooperaţii, etc, ajungându-se la peste 80.000 de salariaţi9. 

Având în vedere existenţa acestor zeci de mii de locuri de muncă, mobilitatea 
forţei de muncă s-a evidenţiat şi prin dezvoltarea urbanistică a oraşelor, capitală de 
judeţ, dar şi a altor oraşe, precum Drăgăşani, Govora, Călimăneşti, Olăneşti, 
Orşova, Caracal, Corabia, Băileşti, Filiaşi etc. 

În perioada postdecembristă, accentul punându-se pe privatizarea întreprinderilor 
economice, atât structura, cât şi mobilitatea forţei de muncă au suferit modificări de 
substanţă. Paralel cu privatizarea întreprinderilor, trecerea în proprietate individuală 
a terenurilor agricole şi cu apariţia unor unitaţi comerciale noi, are loc o restructurare-
reorganizare a unităţilor economice din zonă, o reorientare a politicilor guvernelor 
care au condus România, în perioada celor două decenii. 

Un rol din ce în ce mai important îl deţin şi Consiliile Judeţene, cele 
Municipale, precum şi reprezentanţii Ministerelor în Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Programul de retehnologizare şi de modernizare a structurilor administrative, 
a programului de învăţământ, a sistemului sanitar, precum şi a găsirii unor alte 
prioritaţi de dezvoltare economică, au adus modificări, nu numai în cuantumul 
producţiei, cât şi în mobilitatea forţei de muncă. 

Din cauza restructurării economice, forţa de muncă a fost nevoită să înceapă 
un lung proces de recalificare, dar şi de migraţie în afara zonei şi chiar în afara 
graniţelor ţării.  
                                                            

8 Direcţia de Statistică Vâlcea, Anuarul…. Vezi şi Avram Cezar, Ciubotea Dinica, Osiac 
Vladimir(coordonatori), Dicţionarul Istoric al localitaţilor din Judeţul Gorj.Oraşe, Craiova, Editura 
Aius, 2012 

9 Avram Cezar, Ciobotea Dinica, Osiac Vladimir (coordonatori), Dicţionarul Istoric al 
localitaţilor din Judeţul Olt.Oraşe, Craiova, Editura Alma, 2006. 
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Remarcăm forţele motrice ale schimbării pe piaţa forţei de muncă. Acestea 
sunt evidenţiate, în prezent, prin liberalizarea cererii, liberalizarea preţurilor şi 
salariilor, precum şi stabilizarea macroeconomică10. 

Aceste schimbări au creat în anii de tranziţie şi, probabil, vor mai crea şi în 
viitor, atât noi stimulente, cât şi noi constrângeri, faţă de care forţa de muncă se 
ajustează cu viteze diferite. Presiunile inflaţioniste, creşterea bruscă a preţurilor, 
existenţa economiei subterane necesită o nouă ajustare a cererii şi ofertei, într-un 
mediu în care nu mai există sistemul planificat. Reducerea activităţii unor 
importante unităţi economice a perturbat mobilitatea forţei de muncă de la sat la 
oraş şi au accentuat exodul în afara ţării, datorită, în primul rând, a şomajului. 

Criza existentă în cadrul Uniunii Europene şi nu numai a afectat şi regiunea 
Sud-Vest Oltenia, zonă in care investiţiile s-au micşorat11.  

În evoluţia politicii Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă şi 
combaterea şomajului, un rol important l-a avut Agenda pentru dezvoltare socială, 
adoptată de Consiliul European de la Lisabona, în anul 2000. Strategia Lisabona a 
lansat obiective „ambiţioase pe plan social, care la început au părut utopice, chiar 
dacă nu se anticipa criza economică globală, care a urmat după un deceniu”12. 

Conform Agendei, se anticipa atingerea unui nivel mediu de ocupare a forţei 
de muncă de 70%, până în anul 2010. Dintre acestea, un procent de 60% se 
preconiza să fie reprezentat de locurile de muncă pentru femei. 

Desigur, locurile de muncă trebuiau să fie adaptate la nevoile economice, 
populaţia aptă de muncă trebuind să se angajeze şi nu să caute refugiu în formele 
artificiale de asistenţă socială, de pensionare anticipată sau de o obţinere a 
ajutorului de şomaj13. 

Au urmat şi alte decizii şi hotărâri ale unor Summit-uri (Bruxelles) sau 
rapoarte ale Comisiei de Dezvoltare şi Consiliului European din perioada 2004-
2009, care au identificat, printre altele, o serie de puncte sensibile ale pieţei muncii: 

– Nivelurile salariilor minime depăşeau productivitatea muncii; 
– Nivel scăzut de participare la programele de instruire şi perfecţionare, 

integrare slabă a grupurilor sociale dezavantajate (în special etnia rromă) etc. 
În toamna anului 2010, s-a trecut la stabilirea obiectivelor naţionale şi la 

elaborarea unor strategii naţionale de punere în aplicare a deciziilor comisiei şi a 
altor foruri ale Uniunii Europene. Printre obiectivele naţionale pentru Strategia 
Europa 2020, enumerăm: identificarea surselor regenerabile de energie, reducerea 
sărăciei, stoparea părăsirii timpurie a şcolii, diversificarea şi aplicativitatea 
învăţământului superior etc.14. 

                                                            
10 Vezi Gheorghe Pârvu, Macroeconomie, Craiova, Editura Universitaria, 2012, pp. 98-113. 
11 Vezi Idem, Politicile Uniunii Europene, Craiova, Editura Universitaria, 2010. 
12 Roxana Radu, Cezar Avram, Politica Socială Românească intre tranziţie, reformă si criză, 

Craiova, Editura Aius, 2011, p. 189. 
13 Vezi Andrei Popescu, Preocupări Sociale Actuale ale Uniunii Europene in „Revista româna 

de Dreptul Muncii”, Nr. 2/2004, pp. 17-19. 
14 Vezi Guvernul României, Programul Naţional de Reformă 2011-2013, Bucureşti, 2011, pp. 4-5. 
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Programul Naţional de Reformă 2011-2013 a constituit platforma cadru 
pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în 
concordanţă cu politicile Uniunii Europene, „având ca priorităţi realizarea unei 
economii inteligente, durabile şi favorabile, incluziunii, cu niveluri ridicate de 
ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială”15. 

În domeniul ocupării forţei de muncă, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute în Strategia Europa 2020, Pactul Euro+ şi Acordul Preventiv cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Strategia Economică Naţională cu 
aplicabilitate şi în Regiunea Sud-Vest Oltenia vizează următoarele: 

– Cadrul unitar de salarizare; 
– Implementarea noului Cod al Muncii; 
– Corelarea sistemului educaţional cu necesitaţile pieţei muncii; 
– Reforma sistemului de asistenţă socială; 
– Sistem unitar de pensii publice; 
– Cadru legislativ pentru asistenţă socială; 
– Legislaţie privind indemnizaţia pentru creşterea copilului etc.16. 
Conform Programului de convergenţă 2011-2014, aşteptările autorităţilor sunt: 
 

Tabel 1 

Forţa de Muncă 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Rata de 
ocupare a 
populaţiei de 
20-64 ani – % 

63,3 63,9 64,3 64,7 65,5 

–bărbaţi 70,8 71,6 72,0 72,4 73,1 
–femei 55,9 56,1 56,5 57,0 57,8 
Rata şomajului 
(conf. BIM)% 7,3 6,4 6,2 6,0 5,8 

     Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 
 
Aşteptările guvernanţilor României cuprind şi diminuarea ratei şomajului, 

procentaj în creştere din bugetul naţional pentru investiţii şi creşterea locurilor de 
muncă şi, nu în ultimul rând, cointeresarea materială a salariaţilor, primării 
salariale şi reducere a inflaţiei. 

Evoluţia economiei româneşti, în cadrul modelului de piaţă, necesită strategii 
şi politici adoptate pe bază consensuală şi aplicate consecvent17. 

Analizând prezentul dezvoltării economiei în Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
observăm dispariţia unor unitaţi industriale importante la nivel naţional, dar şi la 
                                                            

15 Roxana Radu, Cezar Avram, op. cit., p. 99. 
16 Guvernul României, Programul de Convergenţa 2011-2014, Bucureşti, 2011, pp. 3-4. 
17 Vezi Cosmin Fratoştiţeanu, România in cadrul politicii economice globale, Craiova, Editura 

Universitaria, 2003, pp. 97-99. 
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nivel internaţional (numai Combinatul Chimic Işalniţa avea relaţii, în anul 1989, cu 
45 de ţări, iar Electroputere Craiova, cu 27 de ţări). 

În prezent, în municipiul Craiova, avem Fabrica de Automobile Ford Craiova 
( cu 7.000 lucrători), Electroputere Craiova (cu 700 angajaţi), Popeci – fosta 
Întreprindere de Utilaje Grele (1.000 de salariaţi), Avioane Craiova (600 de 
salariaţi) şi alte câteva unitaţi private sau cu capital minoritar de stat, cu un număr 
restrâns de locuri de muncă18. 

În Râmnicu Vâlcea postdecembrist a avut loc un proces amplu de privatizare 
a întreprinderilor economice, care au afectat întreprinderi precum: Barreco, 
Zimbrul, Comtrans, Râmnicu Vâlcea, Construcţii Căi Ferate Râmnicu Vâlcea, 
Comercial Râmnicu Vâlcea etc. 

În urma crizei din anul 2012, marea companie numită Oltchim, precum şi 
Uzina de Sodă Govora şi-au restrâns activitatea şi implicit numărul angajaţilor. 
Firme precum Vilmar, Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea, Boromir, Conservil 
Râureni, Favil, Minet, etc.19. 

În Slatina prezentului, Întreprinderea de Aluminiu se detaşeaza de celelalte 
unitaţi economice. La nivelul anului 2005, numărul agenţilor economici 
înmatriculaţi în Registrul Comerţului era de 1.303 persoane fizice. În anul 2010, 
oraşul Slatina cuprindea trei zone industriale: zona nord-est Gară – cu industria de 
aluminiu, zona industrială Sud Dragăneşti – Olt – cu Combinatul de prelucrare a 
aluminiului şi zona industriala nord-vest Tudor Vladimirescu-Striharet, cu mai 
multe unitaţi de prestări servicii, unitaţi de constructii şi de transport rutier. 

În anul 2012, aceste zone industriale concentrau 49 de companii ale 
industriei, printre care: ALRO S.A. Slatina, S.C. Artrom S.A. (ţevi de oţel), S.C. 
Aluta, S.C. Oltina S.A. etc. Numărul lucrătorilor din unitaţile economice slătinene 
se ridica, în anul 2012, la 4.973 de salariaţi, ceea ce reprezenta o treime din 
lucrătorii angajaţi în unitaţile economice existente în anul 198920. 

În judeţele Regiunii Sud-Vest Oltenia, agricultura în cele două decenii 
postdecembriste a înregistrat o scădere a producţiei vegetale, a efectivelor de 
animale şi a reducerii substanţiale a pepinierelor şi livezilor de pomi fructiferi. 
Populaţia angajată în agricultură a suportat modificări structurale precum: forţa de 
muncă redusă şi îmbătrânita, forţa de muncă specializată diminuată considerabil, 
nivel de trai scazut. 

Luând în considerare cele analizate mai sus, observăm că, deşi formarea 
profesională se număra printre cele mai dinamice domenii ale dreptului comunitar, 
nu a atins obiectivul propus în fiecare an de catre guvernanţii noştri. Este necesar 
ca formarea profesională să ţină cont de cerinţele pieţei şi de faptul că 
probabilitatea de angajare devine mare atunci când nivelul educaţional este mare. 
                                                            

18 Direcţia de Statistică Dolj, Anuarul Statistic al Judeţului Dolj pe anul 2013, Craiova, 2014, 
date computerizate. 

19 Vezi Enciclopedia Judeţului Vâlcea, vol. II, Editura Fortuna, Râmnicu-Vâlcea, p. 79. 
20 Vezi Avram Cezar, Ciobotea Dinica, Osiac Vladimir(coordonatori), Dicţionarul Istoric al 

localitaţilor din Judeţul Olt.Oraşe, pp. 30-31. 
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Universităţile de stat şi particulare din Craiova, Tg. Jiu, Râmnicu Vâlcea nu 
şi-au adaptat încă programele de şcolarizare cerinţelor pieţei de muncă. Se pare că 
programele de învăţământ nu sunt în concordanţă cu modificările tehnologice, cu 
previziunile statistice din domeniul economiei21. 

Un obiectiv important în politicile forţei de muncă din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia trebuie sa fie situaţia socială actuală. Îmbătrânirea populaţiei, a lucrătorilor 
în special, şomajul în rândul tinerilor, şomajul de lungă durată, repartizarea veniturilor, 
gradul de ocupare în muncă a femeilor, salarizarea bărbaţilor şi femeilor, speranţa de 
viaţă, tendinţele demografice, etc. sunt încă probleme nesoluţionate. 

Una din constrângerile mobilitaţii interne a forţei de muncă o constituie şi 
exodul peste graniţele tării a lucrătorilor specializaţi în domenii importante de activitaţi 
economice, sănătate, învăţământ, etc., pe lângă restructurarea unitaţilor economice şi 
din alte domenii, în vederea integrării depline a României în Uniunea Europeană. 

Angajarea cetăţenilor rromi în străinătate a determinat şi determină protecţia 
cetăţenilor rromi care lucrează în ţările Uniunii Europene, dar şi o legislaţie 
adecvată în vederea creării unor noi locuri de muncă pe teritoriul naţional, precum 
şi o bună cointeresare în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi de viaţă. 
Totodată, serviciile de asistenţă socială, cele de îngrijire social-medicală trebuie 
avute în vedere de către guvernanţi, deşi transferurile financiare (ajutoare sociale, 
alocaţii familiale, indemnizaţii, etc.) denotă eforturi bugetare substanţiale. 

Politica privind prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi politica 
privind angajarea forţei de muncă şi protecţia drepturilor salariaţilor sunt 
determinante în perfecţionarea, mobilitatea şi creşterea numerică a forţei de muncă. 

                                                            
21 Vezi Cezar Avram, Parmena Popescu, Roxana Radu, Politici Sociale, Vol. II, Editura Alma, 

Craiova, 2011, pp. 176-180. 
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RESTITUTIO  

GENERALUL CONSTANTIN PANTAZI ÎN MEMORIA 
UNCHIULUI SĂU, FILOSOFUL C. RĂDULESCU-MOTRU 

Tudor NEDELCEA∗ 

Abstract : The personality of Romanian General Constantin Pantazi continues 
to be little known. The few published papers, belonging to his son and philosopher 
Constantin Radulescu-Motru, provide enough information about a number of events 
in the life of former military. But it’s important that such information to be completed 
with that indentified into the documents stored in archives historians have not yet 
access until present.  

Keywords: history of elites, memory, general Constantin Pantazi, C. Rădulescu-
Motru. 

 
 

Figura generalului de corp de armată Constantin Pantazi continuă să fie prea 
puţin cunoscută publicului cititor. S-a născut la 26 august 1888, în Călăraşi şi, prin 
forţe proprii, prin meritocraţie, a ajuns general, slujind Patria şi pe mareşalul Ion 
Antonescu, precum şi ministru al Apărării Naţionale (23 ianuarie 1942- 23 august 
1944). A fost arestat la 23 august 1944 din ordinul regelui Mihai şi judecat în „lotul 
Antonescu” (luând decizia întoarcerii armelor împotriva Germaniei, la 23 august 
1944, regele nu s-a consultat decât cu Emil Bondăraş, reprezentantul comuniştilor 
– circa 800 de membri la data respectivă – şi al Moscovei, sfidându-i pe 
reprezentanţii celor două partide istorice, Partidul Naţional Liberal şi Partidul 
Naţional Ţărănesc). A fost condamnat la moarte la 1 iunie 1946, de Tribunalul 
Poporului (?!) din Bucureşti, pentru crime de război (a luptat pentru Basarabia, 
Bucovina şi împotriva bolşevismului sovietic, care ne-a „eliberat” ţara), dar primul 
ministru Petru Groza, la sugestia ministrului Justiţiei Lucreţiu Pătrăşcanu i-a 
comutat pedeapsa fatală în muncă silnică pe viaţă, chiar în momentul în care 
condamnatul era dus, alături de mareşal, spre locul de execuţie. A murit în condiţii 
umilitoare, în închisoarea de la Râmnicu Sărat, în 1958. În 1999, Editura Publiferom 
i-a publicat memoriile, Cu mareşalul până la moarte. 
                                                       

∗ Cercetător ştiinţific I dr. în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-
Plopşor”, Craiova. Adresa: Tudor Nedelcea, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-
Plopşor”, Str. Unirii nr. 68, Craiova. 
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Deşi ialomiţean, C. Pantazi şi-a construit un conac în comuna Tâmna, satul 
Colareţ. Motivaţia? Gradul de rudenie cu filosoful C. Rădulescu-Motru şi cu fratele 
acestuia, Vasile Rădulescu, ultimul, proprietarul unui castel, după modelul celor de 
pe Loira, în Tâmna, în apropierea gării, castel existent şi azi, dar nu tocmai într-o 
stare bună. 

Conacul lui Pantazi a fost, pur şi simplu, ras de pe faţa pământului, de 
tancurile sovietice „eliberatoare”. Ştiu de la bătrânii satului Valea Ursului, că, în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, conacul era păzit de o garnizoană 
germană, întrucât avea legături telefonice şi telegrafice cu Berlinul, ca o alternativă 
la legăturile oficiale. Spionajul sovietic a aflat şi a acţionat în consecinţă, adică în 
stilul lor caracteristic, distrugător. 

Date noi, puţin cunoscute, au fost scoase la iveală prin publicarea cărţii 
inedite a lui C. Rădulescu-Motru, fost preşedinte al Academiei Române (care avea 
şi el un conac în comuna mehedinţeană Butoieşti), Revizuiri şi adăugiri. 1946, 
volum îngrijit de Gabriela Dumitrescu. Comentar: Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 
Editura Floarea Dorurilor, 1998. Filosoful de la Motru comentează sentinţa din  
17 mai 1946, „orele 6 ½ seara”:  

 

La mine în familie, condamnarea la moarte a nepotului meu, generalul 
Constantin Pantazi, caracter cinstit, care, în calitate de ministru de Război, şi-a făcut 
numai datoria, a produs o profundă deprimare. La proces, Pantazi n-a căutat să se 
dezvinovăţească, ci a spus limpede: am fost soldat şi am executat ordinele primite. 
Nu fac politică. Înţeleg să-mi iau răspunderea actelor mele, alături de Ion Antonescu1. 

 

O poziţie demnă, curajoasă, care defineşte caracterul generalului C. Pantazi şi 
poate constitui un model. 

C. Rădulescu-Motru relatează, în jurnalul său, situaţia deţinutului, precum şi 
starea psihică a familiei Pantazi: 

 

Marţi, 11 martie 1947, Bucureşti. Nepoată-mea, Ady Pantazi, soţia 
generalului C. Pantazi, îmi povesteşte de suferinţele pe care le îndură soţul său 
închis la Adjud, în Transilvania. Este ţinut şi fără alimentaţie suficientă [...] Pentru 
C. Pantazi, spre a fi adus de la Adjud la Bucureşti, a făcut intervenţie chiar regele 
Mihai, dar fără succes. În închisoare, generalul C. Pantazi a reuşit să-şi scrie 
memoriile în care sunt cuprinse destăinuirile pe care i le-a făcut mareşalul 
Antonescu pe când se găseau închişi împreună la Galizia, în Rusia. În aceste 
destăinuri se găsesc toate amănuntele privitoare la relaţiile politice dintre mareşalul 
Antonescu şi Adolf Hitler, planurile de război, obligaţiile reciproce dintre Germania 
şi România. În aceste destăinuri se mai găseşte istorisită şi scena în care Antonescu a 
refuzat să semneze armistiţiul înfăptuit la 23 august 1944 între România şi Rusia2. 

 

                                                       
1 Constantin Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri. 1946, volum îngrijit de Gabriela Dumitrescu. 

Comentar: Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura Floarea Dorurilor, 1998, vol. 4, p. 206.  
2 Idem, vol. 5, îngrijit de Rodica Bichiş, pp. 39-40. 
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Jurnalul lui C. Rădulescu-Motru continuă să ne ofere informaţii despre 
deţinutul C. Pantazi. Astfel, la 16 septembrie 1947, din Butoieşti, relatează: 
„Nepoată-mea, Ady Pantazi, în trecere spre proprietatea sa de lângă gara Tâmna, se 
opreşte câteva ceasuri la Butoieşti şi mă pune la curent cu noutăţile din Bucureşti 
[...] Generalul C. Pantazi, foarte slăbit în închisoarea din Beiuş, are moralul totuşi 
ridicat. Îşi petrece timpul citind cărţi de filosofie şi de istorie”3. 

De la istoricul Ion Călin, originar din Bărzuica, com. Tâmna, deţin informaţia 
că, în cursul anilor 1945-1946, la castelul lui Vasile Rădulescu (fost ministrul al 
Economiei Naţionale) se întruneau oamenii politici din zonă (C. Rădulescu-Motru, 
Potârcă, St. Isărescu, Nobloc, Ioanid etc.) spre a pune la cale o strategie de 
eliberare a ţării de sub bolşevismul incipient din România, în aşteptarea trupelor 
americane, aşteptare însă zadarnică. Cel care întocmea acele procese-verbale (care 
se află azi la moştenitorii profesorului Ion Călin) era chiar tatăl meu, Iancu 
Nedelcea, pe atunci grefier la Judecătoria plăşii din Valea Ursului, până la 
lichidarea acestei instituţii. 

La rândul său, C. Rădulescu-Motru a suferit umilinţele unui regim politic 
ostil gândirii libere, fiind scos din Academia Română în 1948 (reprimit în 1990, 
postmortem), batjocorit de propriul său administrator. 

Fiul Adrianei şi al lui Constantin Pantazi, locotenentul Ion Pantazi, a reuşit să 
scoată din închisoare memoriile tatălui său, publicate abia în 1999, sub titlul Cu 
mareşalul până la moarte. El însuşi, fiul, a scris vol. Am trecut prin iad, din care 
aflăm că mama sa şi soţia generalului a lucrat 12 ani la încărcatul vagoanelor de 
marfă în Craiova, a fost „avansată” bucătăreasă pe un şantier timp de doi ani, iar 
din 1963, după amnistierea deţinuţilor politici, dădea lecţii de franceză în Craiova, 
unde avea domiciliul forţat. Fiul său, Ion Pantazi nu ştia că soţul său murise în 
ianuarie 1958, la închisoarea din Râmnicu Sărat, pregătindu-se să le trimită bani, 
din agoniseala sa, atât soţului, cât şi fiului. 

Datele consemnate de C. Rădulescu-Motru în jurnalul său au darul de a 
completa imaginea ţării într-o perioadă istorică încă nedesluşită cu obiectivitate şi 
ele merită repuse în actualitate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
3 Ibidem, pp. 226, 227. 
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Kenneth Pomeranz, Marea divergenţă. China, Europa şi naşterea economiei 
mondiale moderne, Bucureşti, Editura Polirom, 2012, 365 p. 

În ultimii ani, au fost analizate frecvent şi s-a încercat să se dea un răspuns la diferite 
probleme, privind decalajele economice dintre diferite ţări sau regiuni. Discuţiile au antrenat 
explicaţii privind prezenţa unor condiţii naturale favorabile, existenţa resurselor materiale şi umane, 
apropierea de anumite pieţe, politicile şi contextul naţional sau zonal etc. Toate aceste subiecte, care 
au generat apariţia unor studii ştiinţifice, elaborate la nivel internaţional, le găsim şi în lucrarea: 
Marea divergenţă. China, Europa şi naşterea economiei mondiale moderne, care ne poartă prin 
întreaga istorie modernă, cu paralele între Europa şi Estul Asiei, şi explicaţii argumentate atractiv. 
Pentru a-şi îndeplini obiectivele, autorul s-a concentrat pe N-V Europei, în special asupra Marii 
Britanii, zonă pe care a comparat-o cu cele mai dezvoltate regiuni din Lumea Veche (China, Japonia, 
India).  

Valoarea acestei lucrări constă, în primul rând, în faptul că aduce în circuitul ştiinţific 
informaţii şi argumente prin care sunt combătute teoriile potrivit cărora, până la 1800, Europa a avut 
un avantaj economic faţă de alte regiuni ale lumii (China, Japonia, India). Pe parcursul lucrării, 
autorul aduce informaţii potrivit cărora Marea Divergenţă între zonele studiate a început la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, când Europa de Vest a depăşit restul lumii datorită utilizării diverselor 
tehnologii ce au economisit forţa de muncă.  

Informaţii utile aflăm din capitolul Economiile de piaţă în Europa şi Asia, în care autorul s-a 
aplecat asupra pieţelor de desfacere şi instituţiilor conexe, axându-se, în principal, pe o comparaţie 
între Europa Occidentală şi China. Autorul a comparat legi şi cutume ce au reglementat deţinerea şi 
exploatarea pământului, precum şi măsura în care producătorii agricoli au putut alege cui să-şi vândă 
produsele. Concluzia la care a ajuns Kenneth Pomeranz este aceea că, în jurul anului 1750, unele 
regiuni din China şi Japonia par să semene cu cele mai avansate părţi ale Europei Occidentale în ceea 
ce priveşte agricultura, comerţul şi industria casnică, şi că altele sunt domeniile care au generat 
divergenţa lor ulterioară. 

Consumul de bunuri de lux (ceai, cafea, tutun, zahăr, cacao, mobilă, obiecte din cristal, bijuterii) 
a fost considerat drept unul dintre factorii care au contribuit la Marea Divergenţă. Susţinătorii acestui 
punct de vedere au considerat că articolele de lux, de folosinţă îndelungată, au fost produse, în mare 
parte, în Europa, iar apariţia unor centre urbane în care a fost concentrată o astfel de cerere a 
reprezentat un stimulent pentru producători ca să-şi extindă cererea, să creeze firme mari şi să 
introducă noi tehnici de prelucrare. Acest lucru a fost uşor de pus în practică de către cei care au 
dispus de suficient capital de lucru, ceea ce le-a permis achiţionarea unor materii prime scumpe şi 
angajarea unor muncitori calificaţi. Pe parcursul a trei capitole, autorul ne oferă detalii interesante 
asupra articolelor de lux, iar concluzia este că între China, Japonia şi Europa Occidentală nu au existat 
diferenţe mari, nici în ceea ce priveşte producerea acestor obiecte, nici referitor la consumul lor.  

O varietate de argumente interesante au fost aduse în ceea ce priveşte relaţia dintre Europa şi 
Lumea Nouă, ca o cauză majoră a Marii Divergenţe. Explorarea teritoriilor de peste mări, colonizarea 
acestora şi comerţul ulterior au fost activităţile care au adus un însemnat capital Europei şi, în special, 
Angliei. Bogată în pământuri fertile, neexploatate, Lumea Nouă a constituit o completare perfectă a 
unei Europe industrializate şi cu o populaţie densă, care dispunea de terenuri şi resurse agricole 
limitate. Totodată, un  mare avantaj pe care l-a oferit Lumea Nouă a fost acela că a servit ca piaţă de 
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desfacere pentru producătorii europeni. Invenţiile mecanice, exploatarea minelor de cărbuni, 
înlocuirea în metalurgie a cărbunelui de lemn cu huila, topirea fierului, confecţionarea produselor din 
textile de bumbac sunt numai câteva cauze care i-au adus Angliei un important avans faţă de celelalte 
state ale lumii, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Ele sunt frumos argumentate în 
subcapitolul Ultimele comparaţii:intensitatea muncii, resursele şi „maturizarea” industrială. 

Străduinţa de aprofundare a unui subiect atât de amplu s-a finalizat într-o valoroasă contribuţie 
ştiinţifică, impresionantă atât prin bazele sale documentare (peste 400 de lucrări de referinţă), cât şi 
prin volumul său, care însumează 365 de pagini. Contribuţie esenţială la istoria lumii moderne, 
volumul a fost distins cu John K. Fairbank Prize in East Asian History (2000) şi cu premiul pentru 
cea mai bună carte a anului 2001, oferit de World History Association. 

 
Georgeta GHIONEA 
Academia Română 
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Lucian Boia, Controverse, paradoxuri, reintepretări, Bucureşti, Humanitas, 

2014, 117 p.  

 
Comemorarea Primului Război Mondial bate la uşă, un eveniment fondator care a marcat 

decisiv destinul Europei, al generaţiilor participante, dar şi al celor care au trebuit să-i facă faţă şi să-i 
suporte moştenirea. Interpretările istoriografice internaţionale au depăşit perspectiva strictă a 
conflictelor militare, a „bătăliilor” diplomatice, a reconfigurării hărţii naţiunilor pe mapamond. 
Reintegrarea unor aspecte mai puţin discutate sau omise (colaboraţionismul, dimensiunea emoţională 
a experienţelor prilejuite de război deopotrivă asupra combatanţilor şi populaţiei, prizonieratul) au 
arătat cât de incompletă este cunoaşterea istorică pe marginea acestui eveniment. 

Ţinând cont că istoriografia românească asupra subiectului continuă să rămână redusă în raport 
cu semnificaţia acordată evenimentului la nivelul memoriei colective, orice provocare, care se 
menţine la nivelul unei reflecţii de bună calitate, merită salutată. Cine se aşteaptă însă să pună pe 
acelaşi nivel cartea lui Lucian Boia şi monografia clasică a lui Constantin Kiriţescu va fi probabil 
dezamăgit, dar poate va conştientiza şi absurditatea unei asemenea pretenţii. În 117 pagini (mai 
precis, 106, dacă omitem scurta cronologie de la început) este greu de sintetizat o problematică care 
reclamă volume întregi de analiză.  

Lucia Boia o spune clar de la început, avertizându-şi cititorul că va găsi doar  „o suită de 
interpretări în jurul unor probleme-cheie” (p. 6). Probleme care pot fi uşor identificate încă din 
cuprins şi în jurul cărora este construită reflecţia autorului : putea fi evitată declanşarea Marelui 
Război cum îl numesc francezii? Cine sunt vinovaţii? Cât de aproape a fost Germania de câştigarea 
războiului? Cât de norocoasă a fost România în raport cu derularea evenimentelor? Care au fost 
consecinţele tratatelor de pace? Au rezolvat ele situaţia, au oferit un cadru echilibrat unei aşezări 
treptate a naţiunilor participante sau, din contră, au accentuat insatisfacţiile şi au pregătit declanşarea 
celui de-al doilea. Consecinţele sale cum pot fi evaluate?  

Provocator, istoricul român împinge evenimentul spre o altă aşezare conceptuală, 
considerându-l prin consecinţele sale, asemenea Revoluţiei franceze (pp. 106-107). Ca şi în clasicul 
caz francez, constatăm şi aici o sensibilă accelerare a temporalităţii istorice (cât de utile analizele lui 
Reinhard Koselleck!): schimbările devin rapide, ireversibile şi, uneori, greu predictibile (căderea 
caselor imperiale în Germania, Rusia, Austria, desfiinţarea imperiilor cu consecinţa apariţiei 
democraţiilor), o fragmentare a Europei în numeroase entităţi naţionale, proiecte de societate 
divergente sub haină democratică care nu vor ocoli nici tentaţiile totalitare, o demonstraţie nu 
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neapărat de „eşec al democraţiei, cât al unor societăţi încă insuficient pregătite pentru democraţie”  
(p. 109). Fără Primul Război Mondial, poate nu am fi avut instalarea comunismului în Rusia, dacă ar 
fi să facem o evaluare ucronică, în fond vorbim de succesul paradoxal al unei minorităţi profitând de 
haosul din jur. Şi nici apariţia nazismului. Lucian Boia îl respinge ca pe un experiment german tipic, 
care ar fi avut loc oricum, sintetizând tot ce era mai rău în istoria germană: rasismul, antisemitismul, 
expansionismul. O analiză la rece arată clar că „Germania de la până la Primul Război Mondial nu a 
fost nici mai rasistă, nici mai antisemită, nici mai expansionistă decât „media” epocii respective”  
(p. 112). Lucian Boia oferă trei argumente în acest sens: politicile expansioniste ale Rusiei, Marii 
Britanii, Stelor Unite care deţineau deja teritorii „mult mai întinse decâat a adunat vreodată Imperiul 
german”, cel mai influent teoretician al inegalităţi raselor a fost un francez (Gobineau), nu un german, 
iar antisemitismul a fost un fenomen prezent în toată Europa. Cu menţiunea importantă că Germania a 
fost ferită de experienţele ruseşti, gen progromuri, sau de cele de tipul unor scandaluri puternice, gen 
afacerea Dreyfus, din Franţa. „Revanşa Germaniei (în varianta agravantă a proiectului nazist) şi 
revenirea în forţă a Rusiei (în varianta agravantă a comunismului sovietic), în condiţiile dereglării 
echilibrului european (şi îndeosebi ale unei Europe Centrale „pulverizate” prin dispariţia monarhiei 
habsburgice), au împins direct la următorul război mondial. Cele două conflicte au marcat intrarea 
într-un declin (discutabil cât de relativ sau profund) a continentului care, timp de mai multe secole, 
dominase lumea. Un declin care, crede autorul, „s-ar fi petrecut oricum, odată cu ascensiunea 
celorlalţi, dar nu într-un ritm şi într-o direcţie atât de devaforabile” (p. 116). Unul dintre elementele 
acestui declin structural este faptul că Europa nu şi-a mai putut asigura propria securitate, ajungând la 
finalul celei de-a doua conflagraţii mondiale sub dublă „tutelă” (termen care trebuie înţeles diferit), 
nord-americană în Vest şi rusească în Est. Chiar dacă prăbuşirea Cortinei de Fier a creat posibilitatea 
replierii Europei în jurul modelului occidental, Europa încă nu se poate apăra singură. O 
demonstrează recenta agresiune rusească din Ucraina şi necesitatea păstrării tutelei americane (scutul 
şi bazele americane din Polonia, ţările baltice, România).  

Concluzia istoricului român (ca şi a altor colegi de breaslă din spaţiul istoriografic european şi 
nord-american) este că Primul Război Mondial putea fi evitat, al doilea mai greu, ca urmare 
nemijlocită al primului. Nu înseamnă că această afirmaţie trebuie să ne conducă la un anumit tip de 
predeterminism pe care Lucian Boia îl respinge categoric. Exemple sunt destule, autorul afirmând că 
Hitler putea rata foarte bine momentul ianuarie 1939 pentru a ajunge la putere. Ce s-ar fi putut 
întâmpla în acest caz? Întrebări la care nu există răspunsuri şi care, acum, nu-şi mai au nici un rost. 
Concluzia autorului: puţine evenimente majore sunt atât de strâns legate ca cele două şi au avut 
asemenea consecinţe asupra lumii. Şi, evident, nu poţi să nu reflectezi asupra importanţei acestui noi 
borne temporale, anul 1914, cu consecinţe încă greu de evaluat: „momentul zero al unei ere noi, care 
nu ştim încă încotro va purta omenirea” (p. 117).      

Două lucruri sar în evidenţă: pe de o parte, invitând la un exerciţiu reflexiv critic, Lucian Boia 
pune sub semnul întrebării o tentaţie comodă de a intepretata cauzalitatea unui eveniment, lipsindu-l 
până la urmă de unicitatea sa. Ca şi cum ar exista o predeterminare unidirecţională. Şi aceasta pentru 
că se uită prea uşor ca istoria nu dispune de evaluări matematice a evenimentelor petrecute, nu poate 
măsura ştiinţific aportul fiecărui element al unui proces istoric (nu întâmplător istoria este plasată la 
arts and humanities, nu la sciences). Michel Foucault a făcut, la timpul său, o critică devastatoare şi, 
în bună parte, motivată a obsesiei originilor unui eveniment pe care o au, uneori, istoricii şi care le 
îngustează sensibil perspectiva.  

Reflecţia pe marginea cauzalităţii conduce inevitabil pe orice istoric şi la confruntarea cu 
ucronia, cu o istorie fictivă, plasată sub semnul unei obsedante  interogaţii a lui ce-ar fi fost dacă?. 
Chiar dacă istoricul profesionist se refuză unei asemenea tentaţii, ea „apare discret, în „filigran”, în 
orice tentativă de desluşire a cauzalităţii istorice” (p. 12), crede Lucian Boia. Şi, inevitabil, nu poate fi 
evitată nici într-o dezbatere dedicată Marelui Război cum îl numesc francezii. Pentru că o istorie 
lipsită de acest eveniment n-ar fi doar o istorie fără acesta, ci cu totul alta (p. 11). „Opacitatea” 
noastră provine din faptul că „suntem prizonierii unei iluzii, fiindcă privim doar spre trecut şi, ştiind 
ce s-a întâmplat, avem impresia că ceea ce s-a întâmplat trebuia neapărat să se întâmple, odată ce  
s-a întâmplat” (p. 15). Paginile 11-16 merită citite cu atenţie şi recomandate oricărui student la istorie. 



Recenzii 288 

Al doilea element care atrage atenţia în demonstraţia lui Lucian Boia este importanţa acordată 
reprezentărilor. Pentru un istoric specializat în istoria imaginarului, cu numeroase contribuţii 
publicate în spaţiul românesc, francez, maghiar, ni se pare firească opţiunea sa. Dar subiectul 
Primului Război Mondial chiar este unul favorabil unor astfel de interpretări. Ele ne pot ajuta mai 
bine să înţelegem realitatea istorică ce a stârnit numeroase nedumeriri printre mulţi dintre 
contemporanii săi, care cu greu şi-au putut explica cât de departe au evoluat lucrurile. 

Pornind de la această situare metodologică, Lucian Boia ne invită la o relecturare critică, 
relativizantă şi chiar uşor ironică a evenimentelor. Ne vom opri la câteva exemple: declanşarea 
războiului, evaluarea vinovăţiei, „ghinionul” Germaniei şi „norocul” României.  

Într-un discurs istoriografic, general acceptat, asasinarea prinţului moştenitor al Austriei, în 
iunie 1914, reprezintă momentul zero care a condus la declanşarea primei conflagraţii mondiale. 
Totuşi, o analiză mai atentă, indică faptul că atentatul de la Sarajevo a fost „detonatorul”, dar nu a 
condus direct şi imediat la marea conflagraţie. Aceasta a apărut la capătul unui şir de consecinţe (luni 
de diplomaţie confuză, oscilând nesigură între soluţia păcii şi a războiului, accelerarea declaraţiilor de 
război şi, mai ales, mobilizarea generală, decretată de Rusia). Mai degrabă nu dimensiunea reală a 
evenimentului (în fond vorbim de implicarea unui grup de „terorişti” – ca să folosim o expresie de 
astăzi, rămâne de văzut cât de autentică –, nu a unui stat sau guvern), ci aceea simbolică este cea care 
a cântărit mai mult. Austro-Ungaria nu putea să nu reacţioneze fără a-şi periclita complet 
„credibilitatea sa de mare putere” (p. 19) la ofensa uciderii moştenitorului tronului său, încercând 
astfel să pună capăt şi agitaţiei „sud-slave” întreţinute la Belgrad care afectau securitatea monarhiei 
austriece. Era războiul necesar? Ideologia naţionalistă făcea casă bună cu războiul, o demonstraseră 
recent chiar naţiunile mai mici în cazul celor balcanice. Dar şi pacea îşi avea atuurile ei, unul dintre ei 
fiind internaţionalismul (stimulat de dezvoltarea mijloacelor de transport, comunicare în masă, 
întâlnirile savanţilor, dezvoltarea turismului, a călătoriilor). Chiar disputele economice sau politicile 
concurenţiale din alte domenii nu erau văzute de contemporani ca avându-şi în război o soluţie. 
Atunci cum s-a ajuns aici ? 

Lucian Boia se întoarce la un concept drag, cel al reprezentărilor şi atrage atenţia asupra 
importanţei lor. Printre cele care au facilitat declanşarea războiului el include: caracterul său 
inevitabil, inerent condiţiei umane. Apoi era reprezentarea războiului necesar şi a celui scurt 
(mijloacele tehnologice permiteau concentrarea unui număr suficient de arme şi oameni în vederea 
unei lovituri precise şi rapide). Nimeni nu-şi dorise un război lung, nimicitor, cu consecinţe atât de 
fatale, există suficiente mărturii ale participanţilor la cel mai înalt nivel. Apariţia unui posibil Război 
Rece care ar fi permis evitarea declanşării războiului nu se susţine, crede Lucian Boia, opunând celor 
care trimit la perioada de după încheierea Celui De-al Doilea Război două argumente pertinente: 
existenţa mai multor centre de decizie, cu rezultate confuze în ceea ce priveşe mişcările diplomatice. 
Fiecare stat avea grijă de celălalt mai slab, dar fiecare avea interese specifice. Pe de altă parte 
Războiul Rece a urmat unor două conflicte mari, cu consecinţe dezastruoase, când „nimeni nu-şi mai 
face iluzii că o înfruntare armată n-ar fi ceva atât de grav” (p. 27) , ca în 1914.  

La capitolul vinovăţie, trebuie depăşite clişeele impuse de „viziunea învingătorilor”  este o 
evidenţă certă că există o distribuţie mai largă. După atentatul de la Sarajevo, ultimatumul dat de 
Austro-Ungaria, aproape acceptat de Serbia şi considerat o mare victorie diplomatică de catre kaiserul 
Germaniei, este urmat de o declaraţie de război, dar ea pare să fi fost o reacţie la ordinul de 
mobilizare generală, decretat de Rusia. Ei îi urmează o dublă declaraţie de război a Germaniei către 
Rusia şi Franţa. Interesant este faptul că, în urma tratatului de pace de la Versailles, Germania va avea 
de achitat nota cea mai mare de plată, în contextul dispariţiei Austro-Ungariei şi a metamorfozării 
Rusiei dintr-un imperiu ţarist într-o republică bolşevică, care ieşea în afara noului sistem european.  

Lucian Boia invită la o reanalizare a situaţiei, arătând că există nuanţe importante care nu pot 
fi date deoparte, superficial, în evaluarea vinovăţiei. În primul rând, a lua partea Serbiei sau Austro-
Ungariei înseamnă, implicit, a ţine partea formulei statului naţional sau a celei imperiale 
multinaţionale. Mobilizarea Rusiei a fost momentul care a împins irevocabil cursul evenimentelor 
spre război (Austro-Ungaria declarase război, dar nu decretase mobilizarea). Mobilizarea rusă a pus în 
mişcare Germania, o Germanie care abandona politica continentalistă a lui Bismarck în favoarea 
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uneia internaţionale, mai agresivă la nivel discursiv decât la cel practic. Un termen de comparaţie: 
imperiul său colonialist, mult sub cel al Marii Britanii sau Franţei, sau Rusia pe trei continente, cu 
siguranţă, mult mai expansioniste. Dar Boia aduce în discuţie reprezentările care marcau un anumit 
imaginar ale acestui imperiu. Şi care sunt marcate de câteva trăsături precum un acut complex de 
inferioritate. Limitată la Europa Centrală şi la construirea unei flote puternice care este departe de o 
egala pe cea britanică, Germania încearcă o deplasare spre Est şi construirea unei alianţe cu Austro-
Ungaria şi statele din Balcani. Programul său naval, deşi nu putea concura practic pe cel al imperiilor 
avansate, i-a deranjat însă pe britanici, iar la nivel de reprezentare, el devine perceput ca o posibilă 
ameninţare. În al doilea rând, în Germania, la nivelul elitelor militare, se contura şi o puternică 
psihoză a încercuirii, în urma realizării Antantei, respectiv a alianţei ruso-franceze din 1891-1892. 
Între Franţa republicană şi Rusia ţaristă nu putea fi alt numitor comun decât un potenţial conflict cu 
Germania, iar pericolul unui posibil conflict pe două fronturi se contura tot mai mult. Aşadar, 
existenţa unor complexe de inferioritate şi a unor sentimente de teamă, neîncredere, marchează 
atitudinile Germaniei şi ne pot ajuta să înţelegem inclusiv luarea unor decizii exagerate precum 
războiul submarinelor.  

Lucian Boia vorbeşte de teama de inferioritate, de posibilitatea de a duce războiul pe două 
fronturi pe care Germania a căutat să-l evite cu orice preţ şi care i-a dictat toate acţiunile strategice 
militare. Boia invocă aici şi contribuţia istoricului britanic Christophe Clarke pentru a arăta clar că 
nimic din vara lui 1914 nu oferea indicii că germanii ar fi pus la cale un plan premeditat, considerând 
ocazia potrivită pentru a declanşa un război preventiv contra vecinilor săi. Deci vinovăţiile sunt 
împărţite în procente greu de repartizat cu precizie la fiecare. „De la învinovăţirea exclusivă a 
Germaniei şi aliaţilor săi la recentele mai echilibrate drumul a fost lung. Apropierea franco-germană a 
netezit şi retropectiv o istorie altădată dramatizată în spirit conflictual” (p. 48). 

Deşi a făcut tot posibilul să evite o confuntare pe două fronturi, Germania a fost nevoită să 
facă faţă propriilor temeri. A fost la un pas să câştige o posibila victorie, a dominat ambele fronturi. 
Înfrângerea ruşilor, românilor i-a permis dominarea situaţiei în Est, dar a pierdut războiul în Vest, mai 
ales după intrarea Statelor Unite şi Canadei. Cum poate fi explicabil această transformare a 
„norocului” Germaniei într-un adevărat ghinion? Mutarea războiului de pe frontul de Vest, unde 
germanii era înţepeniţi în războiul de tranşee, în Est, unde operaţiile militare se desfăşurau pe o arie 
mai largă, s-a dovedit, indiscutabil, o decizie bună. Slab pregătite, atât Rusia (măcinată în plus de 
conflicte interne), cât şi România, nu au putut rezista mult. Prin tratatul de la Brest Litovsk (3 martie 
1918), Rusia sovietică renunţa la Ucraina, Polonia, Bielorusia, ţările baltice intrate toate în orbita 
Germaniei ca state semiindepedente. România care reuşise să reziste dezastrului din 1916, chiar dacă 
pierduse sudul ţării, era nevoită să încheie pace separată. În condiţiile în care frontul de Est era 
aproape securizat, Germania nu reuşeşte să profite de revoltele din rândul armatei franceze din anul 
1917 şi nici de faptul că Statele Unite încă nu-şi aduseseră trupe peste Atlantic. Între martie şi iulie 
1918, intervine schimbarea în defavoarea Germaniei, care pierde iniţiativa militară.  

Situaţia României este, la fel, interesantă. Scenariul războiului  a fost adoptat greu, târziu, în 
condiţiile unei insuficiente pregătiri militare şi a problemei celei mai lungi linii de front de apărat. 
Păstrarea alianţei cu Germania, aşa cum îşi doreau regele Carol I şi un grup de oameni politici 
(conservatorii), sau neutralitatea României puteau conduce la aceleaşi rezultate, în primul rând, la 
obţinerea Basarabiei, mai ameninţată de procesul de rusificare. Neutralitatea ar fi ferit, în plus, 
România de pierderile civile, militare şi economice din timpul războiului. În mod paradoxal, şi în 
pofida derulării iniţiale a evenimentelor, planul lui I. C. Brătianu a avut succes. Deşi iniţial înfrântă, 
redusă la un teritoriu modest, România reuşea să se aşeze la masa învingătorilor. Dar acest succes a 
dus la o lectură posterioară a evenimentelor care a diminuat mult existenţa altor scenarii posibile, 
posibile atunci, şi a „demonizat” pe iniţiatorii lor. Un exemplu cunoscut ar fi cel al „germanofililor”, 
majoritatea provenind din rândul conservatorilor. A-l „învinui” pe Lucian Boia de cuvintele realiste 
ale lui P.P. Carp, referitoare la norocul excepţional al  românilor în acel moment istoric, este însă o 
proastă demonstraţie de cunoaştere istorică. 

Cine caută răspunsuri definitive nu le va găsi în cartea profesorului Lucian Boia. Autorul nici 
nu urmăreşte acest lucru. Însă reflecţia sa pe marginea importanţei acestui eveniment istoric, a ciclului 
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temporal pe care l-a declanşat şi a puterii repezentărilor care marchează chiar cele mai importante 
decizii, merită apreciată. Un eseu despre limitele şi capcanele cunoaşterii istorice, care ne arată încă o 
dată de ce istoria continuă să stârnească interesul, atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg.  

 

 Nicolae MIHAI 
 Academia Română 

Institutul de Cercetări Socio-Umane 
„C.S. Nicolăescu-Plopşor 

 
  
Ileana Ioniţă-Iancu, Onomastica românească şi unele aspecte didactice ale 

valorificării antroponimiei, Piteşti, Editura Paralela 45, 2012, 184 p.  

 
Onomastica de faţă a avut ca punct de plecare, după cum ne mărturiseşte chiar autoarea în 

Cuvânt înainte (p. 7-8), un eveniment din viaţa personală – naşterea propriului copil –, pentru ca, mai 
apoi, convinsă fiind tot mai mult de importanţa actului alegerii unui prenume cât mai potrivit pentru 
nou-născuţi, să se aplece cu interes către cercetarea acestui domeniu. Rezultatul preocupărilor 
domniei sale este cartea pe care ne-o propune acum, o sinteză a problemelor teoretice legate de 
numele personale, dar şi prezentarea unor „aplicaţii metodico-didactice cu privire la implicaţiile pe 
care acestea le pot avea în studiul limbii şi literaturii române în şcoală” (p. 7); lor li s-au adăugat şi 
aproximativ 350 de nume proprii, constituite într-un minidicţionar onomastic, menit să îi ajute pe 
actualii şi viitorii părinţi în selectarea unui nume de botez convenabil pentru copilul lor. 

Primul dintre cele trei capitole cu caracter teoretic ale lucrării – Probleme generale ale 
numelor de persoane (p. 9-40) – ne familiarizează, pe rând, cu diverse aspecte care ţin de apariţia şi 
evoluţia antroponimelor: condiţiile trecerii de la nume comun la nume propriu, numele – forţă ocultă 
şi implicaţiile sale magice, nume devoţionale (în Creştinism), nume laicizate (în epoca modernă). 
Totodată, pornind de la ideea că în „inventarul onomastic al unui popor se află concentrată însăşi 
povestea evoluţiei culturii şi civilizaţiei sale” (p. 11), Ileana Ioniţă-Iancu demonstrează că el ocupă un 
loc bine determinat în sfera oricărei limbi (a limbii române, în particular), şi aduce, în acest sens, 
argumente care privesc: a) legăturile onomasticii cu celelalte discipline lingvistice şi nu numai 
(dialectologie, etimologie, istoria limbii, lingvistică comparată; geografie, istorie, sociologie, 
psihologie, religie etc.), b) principii şi metode în antroponimia românească, c) evoluţia sistemului 
nostru de denominaţie, d) structura (unic, dublu) şi funcţia numelui (prenume, patronim, schimbări de 
nume, pseudonim), e) clasificarea antroponimelor (creştine, calendaristice, porecle, împrumutate etc.), 
f) alegerea şi atribuirea lor. Toate acestea ajută la o mai bună înţelegere, din perspectivă diacronică, a 
registrului antroponimic românesc, sprijinind părinţii să decidă în cunoştinţă de cauză atunci când 
optează pentru un prenume sau altul. 

În capitolele al II-lea şi al III-lea, autoarea alege ca suport patru manuale de gimnaziu, aferente 
claselor V-VIII, şi urmăreşte modul în care se reflectă în programa şcolară studiul numelor proprii. 

Astfel, ca urmare a faptului că elevii se întâlnesc frecvent cu aplicaţii ale diferitelor noţiuni 
studiate asupra numelor de persoane româneşti şi străine, pentru început, Ileana Ioniţă-Iancu are în vedere 
Interesul numelor de persoane în predarea limbii române în şcoală (pp. 41-76). Domnia sa analizează 
aici antroponimele din următoarele puncte de vedere: a) fonetic (structură, corespondenţa dintre litere 
şi sunete, alternanţe fonetice, accent etc.), b) ortografic şi ortoepic (modul de scriere), c) lexical 
(antroponime din fondul moştenit: Bucur, Fecior, Păun etc., împrumuturi vechi: Bogdan, Stroe, 
Preda etc. sau moderne: Iulia, Aurora, Carol etc., derivate: Antoniu, Angelica, Petrişor, Irinuca, 
Săndel etc. sau formate prin compunere: Ţarălungă, Amăriucăi etc., d) semantic (nume devoţionale, 
afective, admirative, porecle, relaţii semantice: sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie),  
e) morfologic (gen, număr, caz, declinare) şi f) sintactic (funcţiile sintactice sunt similare celor 
îndeplinite de către numele comune). 



Recenzii 291 

Capitolul al III-lea – Interesul numelor de persoane în predarea literaturii în şcoală (pp. 77-96) – 
este dedicat antroponimelor care apar în operele literare studiate în gimnaziu. Sunt analizate, pe rând, 
numele unor personaje din texte literare diferite (creaţia populară, nuvela ştiinţifico-fantastică, 
poemul eroic şi romanul, poezia pentru copii şi schiţa comică), precum şi rolul şi semnificaţia lor în 
realizarea culorii locale. În acest mod, copiii învaţă să stabilească corespondenţe între onomastică şi 
statutul moral ori comportamental al eroilor din lucrările respective. 

Cele 50 de teste-grilă din capitolul al IV-lea – Cum e corect? (pp. 97-104) – sunt destinate 
verificării noţiunilor de limba română studiate în clasele V-VIII, cu aplicare asupra numelor proprii. Ele 
acoperă întreaga plajă a problemelor discutate în capitolele anterioare, oferindu-le elevilor posibilitatea de 
pune în practică noţiunile teoretice învăţate anterior. 

Ultima parte, Micul dicţionar onomastic (pp. 105-189), cuprinde o selecţie de antroponime 
care ilustrează, întrucâtva, problematica discutată de-a lungul întregii cărţi. Fiecare nume în parte 
beneficiază, pe scurt, de informaţii care privesc originea şi evoluţia sa.  

În ceea ce priveşte bibliografia, consultarea unor lucrări şi colecţii mai recente (cum ar fi, de 
pildă, revista Studii şi cercetări de onomastică – SCO), ar fi contribuit, poate, la o analiză mai 
aprofundată a unora dintre aspecte.  

Publicând lucrarea de faţă, autoarea şi-a dorit (şi a reuşit) să vină atât în sprijinul părinţilor 
aflaţi în postura de a le face propriilor copii „unul dintre darurile cele mai preţioase” (p. 7) – 
prenumele, cât şi al celor interesaţi să descifreze tainele numelor pe care le poartă. 

 
Iustina BURCI 

 Academia Română 
Institutul de Cercetări Socio-Umane  

„C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova 

 
 

Daniela Ştefania Butnaru, Toponimia bazinului hidrografic al Neamţului, Iaşi, 
Editura Alfa, 2011, 208 p. (ISBN 978-606-540-059-7) 

  
Pornind de la ideea că regiunile importante din punct de vedere istoric şi lingvistic trebuie să 

fie foarte bine cunoscute, autoarea realizează în cartea – Toponimia bazinului hidrografic al 
Neamţului (lucrarea sa de doctorat) – „o monografie toponimică consacrată zonei situate între obârşiile 
râului Neamţ şi locul unde acesta se varsă în râul Moldova” (p. 5). O parte dintre numele de locuri 
inserate aici au fost adunate în cadrul proiectului Tezaurul toponimic al României. Moldova (la care se 
lucrează în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi); registrul toponimic a fost 
însă completat de către autoare atât cu informaţii obţinute în urma anchetelor directe pe care le-a efectuat 
pe teren (fapt ce i-a permis, de altfel, să observe existenţa anumitor relaţii între denumirile diferitelor 
obiecte geografice, utilizarea toponimelor în vorbire sau în diverse contexte scrise, etimologia acestora 
etc.), precum şi cu informaţii extrase din documente publicate sau aflate încă în arhive. 

Monografia cuprinde două mari secţiuni. În prima dintre acestea (pp. 7-46), Daniela Ştefania 
Butnaru prezintă şi analizează, într-o ordine cât se poate de logică, o serie de aspecte concrete 
referitoare la regiunea pe care o are în vedere şi, de asemenea, la problemele teoretice pe care le ridică 
materialul studiat.  

Cadrul fizico-geografic (numărul aşezărilor, dispunerea lor, cursuri de apă, diversitatea 
formelor geografice, a florei şi a faunei) şi Cadrul istoric (cercetări arheologice, târguri, cetăţi, căi de 
comunicaţie, evoluţia proprietăţii, migraţii de populaţie etc.) conturează, pentru început, imaginea 
zonei cercetate şi modul în care se reflectă toate aceste particularităţi la nivelul toponimiei. 

Despre maniera în care s-au efectuat anchetele pe teren, principiile după care au fost selectaţi 
subiecţii, localizarea şi etimologia denumirilor şi despre importanţa redării lor în transcriere fonetică 
(astfel fiind evidenţiate trăsăturile graiului local) autoarea ne vorbeşte pe larg în subcapitolul referitor 
la Aspectele metodologice ale realizării dicţionarului.   
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Odată cu Formarea toponimelor intrăm, practic, în analiza numelor de locuri din bazinul 
hidrografic al râului Neamţ. Preluând modalitatea de clasificare a toponimelor – simple, derivate, 
sintagme, compuse, perifraze –, propusă de Dragoş Moldovanu, Daniela Ştefania Butnaru ilustrează 
fiecare categorie în parte cu exemple din regiunea cercetată, remarcând câteva aspecte: existenţa unor 
echivalente morfosintactice (formaţii toponimice dezvoltate de la acelaşi determinant prin procedee 
gramaticale diferite), ca în cazul Pârâul la Gămănuţ, întâlnit şi în forma Pârâul Gămănuţului; 
schimbări de sens ale unor elemente de relaţie – prepoziţia la poate sugera posesia şi nu proximitatea: 
La Profesori este un teren al căror proprietari erau învăţătorii şi profesorii, după cum articolul 
posesiv-genitival lui poate indica proximitatea şi nu posesia: Dealul lui Vartic nu este proprietatea 
respectivei familii, ci locul unde îşi avea casa. Toate acestea sunt informaţii particulare pe care le pot 
scoate la lumină anchetele de teren. 

În Probleme etimologice, autoarea cărţii propune, pentru câteva denumiri (Cacova, Cărăgiţa, 
Cărbuna, Ozana, Piţigaia, Secul şi Neamţ), etimologii noi sau confirmă vechile etimologii, în urma 
documentării pe teren şi în arhive. 

Modul de ordonare a materialului se bazează pe procedeul de polarizare (concentrarea unui 
ansamblu geografic în jurul unei denumiri „polare”, ca element de maximă importanţă socio-
geografică) şi diferenţiere (cu ajutorul unor delimitatori lexicali – de exemplu sufixele diminutivale – 
se desemnează părţile unui obiect geografic). În funcţie de câmpul toponimic format în jurul unei 
denumiri, au fost realizate şi articolele din dicţionarul de faţă. Structura lor cuprinde: cuvântul-titlu, 
categoria toponimică, definiţia, indicarea sinonimelor (acolo unde există), numerotarea denumirilor 
care formează un câmp toponimic, pronunţia şi etimologia lor. Toate aceste informaţii fac obiectul 
capitolului al şaselea al monografiei – Aspecte lexicografice. 

Glosarul de entopice şi apelative, întâlnite în toponimele înregistrate în bazinul hidrografic al 
râului Neamţ, întregeşte partea teoretică a lucrării. 

Dicţionarul propriu-zis (pp. 47-194) reprezintă o parte importantă a lucrării. Analiza 
materialului cuprins aici i-a permis autoarei câteva concluzii: cele mai vechi toponime sunt de origine 
slavă, dar au fost create, în majoritate, pe teren românesc; modalităţile de manifestare ale sistemului 
toponimic se încadrează în specificul românesc; cele mai vechi nume atestate sunt oiconimele, 
hidronimele şi oronimele, care au format în jurul lor câmpuri toponimice dezvoltate. 

Până în acest moment, nu a existat în literatura de specialitate o lucrare în care macro şi 
microtoponimia bazinului hidrografic al Neamţului să fi fost integral prezentată. Prin cartea de faţă, 
Daniela Ştefania Butnaru a reuşit pe deplin acest lucru. 

 

Iustina BURCI 
   Academia Română 

Institutul de Cercetări Socio-Umane  
„C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova 

 
 
Ion Popescu-Sireteanu, Termeni pentru adăposturile păstoreşti din limba 

română, Iaşi, Editura Princeps Edit, 2013, 440 p. 
 

Cartea prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu, apărută recent la Iaşi, la Editura Printis, prezintă 
secţiunile Cuvântul casă şi familia lui (în care sunt prezentaţi pe larg termenii casă, sălaş, selişte, sat, 
cătun, cotnari, colibă, comarnic), pp. 7-67, şi Alţi termeni cu sensul „adăpost păstoresc”, pp. 68-212. 
Cartea mai cuprinde: Concluzii, Indice de cuvinte, Bibliografie şi abrevieri bibliografice, precum şi o 
listă cu cele 72 de cărţi care poartă semnătura profesorului Ion Popescu-Sireteanu, grupate astfel: 
Antologii, Ediţii, Cărţi originale (Lingvistică şi Etnologie, Istorie şi Istorie culturală, Beletristică),  
pp. 260-263. 

Cea dintâi remarcă pe care o fac priveşte informaţia deosebit de bogată, concretizată printr-o 
mare varietate de surse bibliografice (aproape 250, din domeniile lingvistică, istorie, geografie, 
etnologie, folclor, religie, care se concretizează în trimiteri bibliografice). 
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Este de remarcat faptul că terminologia păstorească l-a preocupat pe autor de multă vreme. 
Citez în sensul acesta cărţile: Contribuţii la cercetarea terminologiei păstoreşti în limba română 
(1980), Chestionar păstoresc (1983, 2013), Termeni păstoreşti în limba română (2005). Aşadar, 
cartea de faţă se prezintă ca o secţiune a bogatei terminologii păstoreşti, care acoperă întregul teritoriu 
românesc, dar şi cu trimiteri la celelalte dialecte ale limbii române (aromân, meglenoromân, istroromân). 

Fiecare cuvânt luat în discuţie este analizat din mai multe puncte de vedere: istoric, etimologic, 
semantic, distribuţie în teritoriu, bază pentru derivate, semnificaţia derivatelor, sursă pentru 
antroponime şi toponime, prezenţa în opere literare şi folclor. Autorul a identificat numeroase cuvinte 
şi sensuri care n-au fost înregistrate în dicţionare până acum, precum: „Cobârlete „îngrăditură pentru 
oi în curte” (ALR SN, II, h. 401, pct. 848). Cuvântul nu este înregistrat în dicţionare” (p. 99); 
„Căşoară, cuvânt necunoscut dicţionarelor. /…/Are sensul „căsuţă”. Variantă a derivatului căsşoară 
„căsuţă, căscioară” (p. 15); „Coştereaţă are în DA două sensuri importante: 1) „coteţ de porci sau de 
găini, de gâşte”, sinonim cu cocină, poiată; 2) Prin ext. „cămară mică în care se ţin poamele”, dar 
înseamnă şi „(în bătaie de joc) casă mică, urâtă pe dinafară, asemănătoare cu o poiată de găini”. 
Autorul arată că termenul figurează în dicţionare fără etimologie, dar face trimitere la rus. kušča 
„colibă” /.../, bulg. kăšta „casă, colibă” (p. 115), „Foişor este un sinonim al lui comarnic, umbrar. 
Are vechi atestări, fiind menţionat de două ori în Codicele Voroneţean şi o dată în Cazania a doua a 
lui Coresi (Florica Dimitrescu, Contribuţii la istoria limbii române vechi, Bucureşti, Ed. Did. Ped. 
1973, p.141). Din magh. Folyosó (Micul dicţionar academic)”, p. 136. 

Bogăţia semantică a termenilor analizaţi în prima secţiune este impresionantă. Dau ca exemplu 
comarnic: 1) „colibă mică în care locuiesc ciobanii, umbrar pentru ciobani”; 2) „parte a stânii, locul 
închis cu grădele, unde se fierbe zerul, parte deschisă în faţă, care comunică cu strunga prin uşile prin 
care intră oile la muls, streaşina care apără strunga de ploaie, parte a stânii unde se mulg oile, /…/ sala 
în care şed ciobanii de mulg oile; 3) „Loc adăpostit (ca o cămăruţă) în stână, unde se păstrează caşul 
la uscat, numit şi celar sau pătul; un fel de pod pe care se zvântă caşul, poliţa din stână unde pun 
ciobanii caşii şi băcioanele, trocile cu lapte, un stâlp înalt la vârful căruia se află un pod acoperit  cu 
scoarţă, în care ţin ciobanii bulzii de brânză spre siguranţă de urs ca şi să nu se strice, locul de la stână 
unde se aşază caşul ca să se scurgă /.../”; 4) Prin extindere semantică, cuvântul denumeşte „poliţa sau 
leasa pe care se usucă caşul (în comarnic), poliţa sau scândura pe care întinde baciul caşii de se usucă, 
o leasă pe care se pune brânza de se zvântează, o leasă de nuiele pe care se pun caşii sau brânza, o 
instalaţie în forma unei mese, din leasă împletită sau tablă găurită pe care se aşază caşul ca să se 
scurgă şi să se usuce /.../”; 5) Prin analogie, s-a creat sensul „coş de sobă ţărănească ce se termină în 
pod, numit şi ursoaică”. Ion Popescu-Sireteanu urmăreşte în continuare atestarea sensurilor lui 
comarnic în diferite lucrări ştiinţifice, care acoperă întregul teritoriu dacoromân, dar e prezent şi în 
dialectele sud-dunărene ale limbii române. În privinţa etimologiei, autorul propune lat. coma : 
„Marea prezenţă a cuvântului în dialectele limbii române poate duce la concluzia că aşa-numita „temă 
obscură” COMA cu sensul „coamă” poate fi o moştenire traco-dacă încă necunoscută, pe care o vor 
putea documenta antroponimia şi toponimia”. Cât priveşte prezenţa cuvântului comarnic în aceste 
două compartimente ale limbii, antroponimie şi toponimie, exemplele sunt extrem de numeroase şi cu 
o largă răspândire în teritoriu (pp. 54-69). 

Termenii din secţiunea a doua a cărţii se prezintă ca articole de dicţionar. Important de reţinut 
este că informaţia bogată şi gradul de exigenţă ale autorului asigură fiecăruia identitatea şi locul în 
terminologia care priveşte adăposturile păstoreşti din limba română. 

Prin larga cuprindere a surselor bibliografice, supusă unei analize pertinente, şi prin soluţiile 
propuse, atunci când cele cunoscute nu-l satisfac, cartea profesorului universitar Ion Popescu-Sireteanu se 
înscrie ca o contribuţie valoroasă la cunoaşterea în adâncime a tezaurului lexical al limbii române. 

Reţinem din concluziile autorului: „Noi prezentăm numeroase informaţii şi contexte extrase 
din lucrări necuprinse în bibliografia Dicţionarului Academiei şi din anchete proprii sau din unele 
teze de licenţă pregătite sub îndrumarea nostră”. 

 

   Teodor Oancă 
Universitatea din Craiova 
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